Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 12. 2020
Število objav: 25
Internet: 23
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 25
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

21 milijonov evrov za ljubljanski del protipoplavne ureditve porečja Gradaščice

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

T. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je deljen na več etap - etapo 1A na območju Mestne občine Ljubljana, etapo 1B na območju občine Dobrova-Polhov
Gradec in etapo 2, ki jo predstavljata gradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditev Gradaščice, Horjulke in
Ostrožnika. Cilj etape 1A, ki jo zajema danes podpisana pogodba, je protipoplavna ureditev...

Naslov

Z zapuščenega letališča v sodoben logistični center

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Mateja Kotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predlagal idejno zasnovo in dopolnitve državnega prostorskega načrta, v katerem ne bo le predlog za podaljšanje
vzletno-pristajalne steze, ampak tudi gradnja železniškega tira na območju letališča in Magne. Letalskega prometa na
letališču skoraj ni. FOTO: Tadej Regent/Delo Letalskega prometa na letališču skoraj...

Naslov

Investicijski načrt pospremile tudi solze

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...POSLUŠAJTE Čas branja: 4:49 min. DELITE Kamnik – Po trinajstih letih načrtovanja in modrovanja je zdaj povsem
jasna namera kamniške občine o gradnji prepotrebnega šolskega objekta. Novo osnovno šolo Frana Albrehta bodo
začeli graditi konec tega šolskega leta. Občinski svetniki so namreč potrdili investicijski...

Naslov

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

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Drugi tir: Strabag je izločil Metrostav, GGD in CGP Novo mesto. Še en zamik v časovnici projekta. 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.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Barbara Kramžar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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...
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Naslov

Na Bledu v letu 2021 sedem milijonov evrov za investicije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov za investicije. Največja naložba prihodnjega leta bo zaključek 3,4 milijona evrov vrednega Medgeneracijskega
centra Bled. Potekajo tudi priprave na gradnjo južne obvoznice. Kot je pojasnil blejski župan Janez Fajfar, gre polovica
proračuna vsako leto za to, da občina funkcionira in izpolnjuje vse naloge,...

Naslov

Na virtualni konferenci o priložnostih za naložbe v Sloveniji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so, da je Slovenija država, ki ponuja številne poslovne priložnosti, podrobneje pa so se z njimi lahko seznanili
predvsem na treh področjih: turizma, gradbeništva in inovativnih rešitev. Vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi
javnostmi v Slovenski turistični organizaciji Karmen Novarlič je Slovenijo predstavila...

Naslov

Na kratko iz gospodarstva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...napravah, napredek znanja pa merljiv in potrjen s certifikati, sta sporočili. Pri Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je
zaključila leto dni trajajoča gradnja novega proizvodno-poslovnega objekta podjetja SchäferRolls, ki se ukvarja z
restavriranjem tiskarskih valjev, je sporočila družba Protim Ržišnik in Perc,...

Naslov

V Slovenj Gradcu blizu rešitvi za odpadno blato iz čistilne naprave

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pepel in vse skupaj predelajo v gradbeni material, ki se med drugim lahko uporablja pri gradnji cest in nasipov. Del
lesnega pepela bodo lahko v Slovenj Gradcu v prihodnje zagotovili tudi sami, saj je ravno zdaj v teku gradnja nove
kotlarne na lesno biomaso, ki bo končana v letu dni. Tako bi to bil tudi primer krožnega...

Naslov

Podpisana pogodba za gradnjo ljubljanskega dela protipoplavne ureditve porečja
Gradaščice

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je deljen na več etap - etapo 1A na območju Mestne občine Ljubljana, etapo 1B na območju občine Dobrova-Polhov
Gradec in etapo 2, ki jo predstavljata gradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditev Gradaščice, Horjulke in
Ostrožnika. Cilj etape 1A, ki jo zajema danes podpisana pogodba, je protipoplavna ureditev...
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Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 9. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...državama na na področju energetike. Po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca to ne pomeni, da bi
Westinghouse dobil preferenčno obravnavo za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Nek). Francoska
tiskovna agencija je poročala, da je Inštitut za demokracijo IDEA ugotovil, da je kar 61 odstotkov...

Naslov

Kanalizacija v Limbušu: Dolg do krajanov bo poravnan po 35 letih

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kanalizacija v Limbušu: Dolg do krajanov bo poravnan po 35 letih Predsednik KS Limbuš Andrej Šauperl na odseku,
kjer hkrati z gradnjo kanalizacije poteka tudi izgradnja Dravske kolesarske poti Igor Selan 10.12.2020, 04.00
Mariborska občina bo za izgradnjo manjkajočih 24 kilometrov...

Naslov

Na 2TDK niso opazili, da eden od konzorcijev ne izpolnjuje pogojev

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...konzorcijev ne izpolnjuje pogojev (Foto: Kaj odločitev državne revizijske komisije pomeni za nadaljnji potek kar 700
milijonov evrov vrednih razpisov za gradnjo drugega tira oziroma za sodelujoče družbe, bo povedal 2TDK. / Luka
Cjuha) Trenutno kaže, da bodo v drugem krogu dvofaznega razpisnega postopka, s katerim...

Naslov

Mali graben bo urejen do konca leta 2023

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Malega grabna ter strug Horjulke in Gradaščice na območju Mestne občine Ljubljana, izvedbo ukrepov za
preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij in gradnjo razbremenilnika z zapornico. Direktor direkcije Roman
Kramer je podpis pogodbe opisal kot »najpomembnejši mejnik na tej poti, saj bomo z izgradnjo ukrepov...

Naslov

Postaja za okras in sanje o hitrih vlakih

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 12. 2020

Avtor

Milan Kovač, Peter Kerševan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(1942–1945), so zgradili severno obvoznico Vižmarje–Črnuče–Laze v izognitev italijanski okupirani Ljubljani. Po
drugi svetovni vojni je ministrstvo za gradnje v pripravah za V. kongres KPJ odločilo, da je za tovorni železniški promet
treba zgraditi obvoznico okoli Rožnika od Vižmarij do Viča zunaj trase današnjega...
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Naslov

Nemčiji spet grozi maršal z Balkana

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Aleksander Lucu

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 1.030 cm
2

...bruseljskih virov - ko se je izvedelo, kako namerava Madžarska financirati 2TDK, je bil nemudoma ustavljen dotok
vsega Sloveniji že odobrenega denarja za gradnjo. Pravzaprav gre za prvo od načrtovanih sankcij proti trem
upornikom, ki je trenutno hudo boleča le za našo državo. Hujše bodo kazni, ki se obetajo. Najprej...

Naslov

Začeli bodo prazniti Vogršček

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Ambrož Sardoč

Teme

Gradbeništvo, graditev

...voda še tekla skozi talni izpust. To naj bi izvajalec del kmalu naredil. Ureditvi nasipa bo sledilo polnjenje umetnega
jezera, ki bo med nadaljevanjem gradnje imelo zdajšnjo gladino. “Potrudili se bomo zagotoviti vodo za obdobje
oroševanja in nato namakanja,” je povedala Černetova. Če ne bo zelo sušnega začetka...

Naslov

Madžarska, drugi val

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vezi z Orbanom kot Cerar, ki je vstop v 2TDK in zemljišče v pristanišču ponujal Madžarski pred dvema letoma.
Oživljena pobuda za sporazum med državama o gradnji in upravljanju drugega tira, ki vključuje tudi Luko Koper, gre
naprej, za zaprtimi vrati ga je danes potrdil pristojni odbor za zunanjo politiko. V drugem...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...energije na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Madžari na 2. tiru spet politična tema Sporazum
z Madžarsko o njenem sodelovanju pri gradnji in upravljanju z drugim tirom, ki neuradno vključuje vstop Madžarske v
2TDK in do morja, bo znova prvovrstna politična tema. Na Markovcu so zaradi plazu...

Naslov

Megacentri: Kakšne projekte pripravlja Go Asset v Sežani in Mariboru

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ržišnik Perc iz Šenčurja, za Log center Hoče-Maribor pa s partnerjem Štajerski inženiring iz Hoč. Skupna vrednost
obeh naložb bo predvidoma presegala 70 milijonov evrov, pravi Michal Buban. Zakaj Slovenija? Kako to, da so se
odločili za gradnjo logističnih centrov v Sloveniji? Lokacijo v Sežani so izbrali, ker sta v bližini...
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Naslov

Nekdanji outfitovci bodo v Celju gradili 52 stanovanj, v prihodnje morda še štirikrat toliko

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

... Nekdanji outfitovci bodo v Celju gradili 52 stanovanj, v prihodnje morda še štirikrat toliko Foto: Ribarjeva rezidenca
Več iz teme: nepremičnine > gradbeništvo > cene nepremičnin > Matej Romih > Outfit 7 > Boris Eržen > Jure Prek >
Boris Dolenc > Iskra Impuls > Ante Bračič > celje-outfit-5fd0dee46c8a6-5fd0dee46df00.jpg...

Naslov

Kje je bil prvi diskontni trgovec pred 15 leti in kje je zdaj tretji trgovec z živili

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 12. 2020

Avtor

Mladen Miković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...uspe odprtje izvesti v letu dni od nakupa zemljišča, v skrajnih primerih pa lahko traja tudi več kot pet let,« razlagajo v
Hoferjevem oddelku investicij. Gradnjo objekta začnejo, ko po vloženi vlogi na upravni enoti pridobijo pravnomočno
gradbeno dovoljenje. Pred vlogo za gradbeno dovoljenje je treba zagotoviti...

Naslov

Salonit Anhovo podaril 25 ton cementa za gradnjo planinskega doma na Okrešlju

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 12. 2020

Avtor

Sara Kovač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podjetje Salonit Anhovo. Po požaru, ki je lanskega novembra uničil priljubljen planinski dom na Okrešlju, se je na
pobudo planink in planincev že začela gradnja novega. Veliko vlogo je pri tem odigralo tudi podjetje Salonit Anhovo, ki
je ob tej priložnosti Planinskemu društvu Celje Matica podaril 25 ton cementa....

Naslov

O vplivih NEK na okolje v letu 2021

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 12. 2020

Avtor

Pavel Perc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 347 cm2

...2021 očitno stežka, a le moral posloviti od Bele hiše, je še toliko bolj aktualnih nekaj vprašanj krškega občinskega
svetnika Aleša Zajca (SMC) v zvezi z gradnjo NEK 2, ki je bila na agendi srečanja že, ko se je minister Pompeo
nedavno oglasil na uradnem obisku v Sloveniji. Agencija RS za okolje je 2. oktobra izdala...

Naslov

November na Pod črto: Odlazkov medijski imperij in kampanja za leto 2021

Medij

Podcrto.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 12. 2020

Avtor

Boštic Anže Voh

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kazen v višini skoraj milijona evrov. Vlogo Avioprojekta v spornih poslih z jeseniško bolnišnico smo že lani preiskali
pri Pod črto. Avioprojekt je za gradnjo garažne hiše ob bolnišnici od Hypo Leasinga pridobil več kot sedem milijonov
evrov, porabil pa le 2,5 milijona. Ostali znesek je izginil neznano kam. Sodni...
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Ljubljana - MMC RTV SLO, STA
9.

21 milijonov evrov za ljubljanski del
protipoplavne ureditve porečja Gradaščice
Celoten projekt

je

vreden več kot 67 milijonov evrov

V okviru protipoplavnega urejanja porečja Gradaščice bodo prihodnji mesec začeli dela v tako
imenovani 1A etapi in pred poplavami tako zaščitili 5,2 kvadratna kilometra veliko območje
ljubljanske občine, kjer je 2894 stavb s 17.629 prebivalci.
Sorodne

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

Poplave zaradi Gradaščice. Foto: BoBo

Direktor Direkcije RS za vode in generalni direktor družbe Hidrotehnik sta namreč
podpisala pogodbo o izvedbi del na območju Mestne občine Ljubljana v okviru projekta
Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.
Vrednost pogodbe z DDV-jem je nekaj več kot 21,2 milijona evrov. Namen celotnega
projekta je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih jugozahodnega dela Ljubljane,
so jih v zadnjem desetletju dvakrat prizadele obsežne poplave, in naselij v občini Dobrova
Polhov Gradec.

ki
-

Projekt je deljen na več etap ‒ etapo 1A na območju Mestne občine Ljubljana, etapo 1B na
območju občine Dobrova - Polhov Gradec in etapo 2, ki jo predstavljata gradnja suhega
zadrževalnika Razori ter ureditev Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika.
etape 1A, ki jo zajema danes podpisana pogodba, je protipoplavna ureditev Gradaščice
nadaljevanju Malega grabna do izliva v Ljubljanico, izgradnja razbremenilnika in
izvedba vseh spremljajočih in krajinsko-arhitekturnih ureditev ter okoljevarstvenih ukrepov.
Cilj

in v

Nekaj več kot 21,2 milijona evrov (z DDV-jem) vredna dela sofinancirata država in EU iz
Kohezijskega sklada. Evropsko sofinanciranje je 85-odstotno, so pojasnili na direkciji za
vode.
Na javnem naročilu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano gradbeno podjetje
Hidrotehnik v skupnem nastopu s partnerjema CVP in VGP Drava. Izvajalci bodo uvedeni
delo še ta mesec, gradnja etape 1A pa bo po napovedih potekala po odsekih do avgusta
2023.

v
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okviru etape 1A so sicer delna gradbena dovoljenja še vedno v pridobivanju, prav tako
manjka še osem odstotkov potrebnih zemljišč, v okviru etape 1B pa sta dve od treh
gradbenih dovoljenj že pridobljeni, zadnje pa je še v pridobivanju. V sklopu etape 1B dela
že potekajo, tako da je tik pred zaključkom gradnja načrtovanih ureditev v Dolenji vasi. V
nadaljevanju se bo začelo izvajanje ureditev na območju Šujice.
V

okviru etape 2, torej gradnje suhega zadrževalnika Razori, glede katere je bilo kar nekaj
nasprotovanja lokalnega prebivalstva, se medtem izvajajo priprave. V teku sta priprava
izvedbe naročila za parcelacijo po državnem prostorskem načrtu in izbor izvajalca za
projektiranje in gradnjo.
V

Celoten projekt ureditve porečja Gradaščice, ki obsega tudi dela v občini Dobrova - Polhov
Gradec ter zgraditev suhega zadrževalnika, je sicer vreden več kot 67 milijonov evrov, je za
Radio Slovenija poročala Živa Trček

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

.
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Z zapuščenega letališča v sodoben logistični center

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

Smart hub menda postaja realnost. Končno rešitev za utesnjeno Mariborsko knjižnico.

Odpri galerijo
Država želi mariborsko letališče spremeniti v sodoben logistični center, za katerega išče podporo med župani občin v regiji. FOTO: Tadej Regent/Delo

Mateja Kotnik
09.12.2020 ob 09:00

Mateja Kotnik
09.12.2020 ob 09:00
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Poslušajte
Čas branja: 7:15 min.
Delite
Maribor – Seznam večjih naložb, ki jih načrtujejo v Mariboru in si jih želijo izvesti s finančno pomočjo države, je dolg. A niti za eno (Center Rotovž,
Zdravstvena postaja Tezno, Dvorana Tabor in zahodna obvoznica) niso dobili zelene luči za sofinanciranje iz državnega proračuna za leto 2021 in 2022.
Po posredovanju vodstva mariborske občine bo država razvezala mošnjiček vsaj za Center Rotovž, boljši časi pa naj bi se obetali tudi mariborskemu
letališču.
Minister za kulturo Vasko Simoniti je izrazil naklonjenost do projekta Center Rotovž. V pogovoru z vodstvom mariborske občine je povedal, da je
ministrstvo pripravljeno sofinancirati polovico 24-milijonske naložbe, če bo sredstva zagotovila tudi mariborska občina. Dela naj bi se začela že
prihodnje leto, končala pa leto kasneje ali v začetku 2023.

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

S Centrom Rotovž bi v Mariboru rešili prostorsko stisko Mariborske knjižnice in Umetnostne galerije Maribor. »Problem, ki v Mariborski knjižnici, drugi
največji splošni knjižnici in osrednji območni knjižnici za Štajersko, izstopa, je nevzdržna prostorska stiska osrednje, mestne knjižnice na Rotovškem
trgu. Traja že več desetletij in se izrazito stopnjuje zadnjih dvajset let. Prav toliko časa potekajo prizadevanja za rešitev,« je povedala direktorica
knjižnice Dragica Turjak. Spomnila je, da je bilo v tem času narejenih veliko analiz in idejnih projektov, preverjenih je bilo več lokacij po mestu.

Mariborsko knjižnico že več desetletij pestijo hude prostorske težave. Rešili naj bi jih z naložbo v Center Rotovž.
FOTO: Tadej Regent/Delo
»Na koncu je leta 2008 prevladala odločitev, da po izselitvi lutkovnega gledališča na novo lokacijo k minoritom knjižnica ostane na Rotovškem trgu. Ker
je preizkus pokazal, da je z ustreznimi posegi na tej lokaciji zanjo mogoče zagotoviti potrebno kvadraturo, je mestna občina Maribor skupaj z
arhitekturno zbornico izvedla natečaj in decembra 2008 izbrala ter javno predstavila projekt biroja Atelierarhitekti,« je pojasnila Dragica Turjak.

Knjižnica, galerija in kino na enem mestu
Vodstvo mestne občine Maribor je projekt v začetku lanskega leta prenovilo in predstavilo novo rešitev Arhitekturnega ateljeja Medprostor. »V
posodobljeni in revidirani arhitekturi prvotnega projekta je predvideno, da se v sklop Rotovškega trga vključita dodatni vsebini: moderno razstavišče in
art kino. Manjkajoče prostore knjižnice, ki niso nujno vezani na lokacijo v centru mesta, bo občina zagotovila na drugi lokaciji. Z umestitvijo treh močnih
kulturnih vsebin, knjižnice, galerije in kina, dobiva projekt dodatne dimenzije, zavodi pa priložnosti za sinergije, preplet vsebin za uporabnike, ki jih vsi
nagovarjamo, ter za vzpostavitev sodobnega, odprtega prostora, prostora druženja, vseživljenjskega učenja, informiranja, ustvarjalnosti, kakovostnega
preživljanja časa različnih generacij,« je razložila Dragica Turjak. Z novo arhitekturno rešitvijo so zadovoljni tudi v Umetnostni galeriji Maribor. Pridobili
bodo novo, večje razstavišče za zahtevnejše razstave ter možnost za predstavitev drugih vizualnih vsebin.
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Takole bo po novem videti osrednji prostor mariborske knjižnice. Vizualizacija: Arhitekturni atelje Medprostor
Poleg Centra Rotovž je ena prednostnih naložb mestne občine Maribor tudi Zdravstvena postaja Tezno, ki bi jo radi določili kot osrednjo vstopno točko
za primere epidemije ali drugih naravnih nesreč. Na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja, Malečnika in Trčove in Kamniške grabe pa si bodo
prizadevali zgraditi 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja. Naložba je vredna enajst milijonov evrov. Dela naj bi začeli v prvi polovici prihodnjega leta,
končali pa naj bi jih do konca leta 2023. Na javno infrastrukturo odvajanja odpadnih voda bodo na novo priključili 3508 hišnih priključkov. Ponekod se
bodo na javno kanalizacijsko omrežje priključili prvič.

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

Država za letališče išče nove vlagatelje
Boljši časi se obetajo mariborskemu letališču, ki ga začasno upravlja družba DRI. Tako je napovedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki na
lokaciji snuje multimodalni logistični center, površine 400 hektarjev, in zanj išče podporo med župani občin v regiji, saj brez te ministrstvo projekta ne bo
nadaljevalo. Če bo podporo dobil, bo z župani do konca leta podpisal pismo o nameri, nato pa vladi v obravnavo predlagal idejno zasnovo in dopolnitve
državnega prostorskega načrta, v katerem ne bo le predlog za podaljšanje vzletno-pristajalne steze, ampak tudi gradnja železniškega tira na območju
letališča in Magne.

Letalskega prometa na letališču skoraj ni. FOTO: Tadej Regent/Delo
»Z namenom zagotovitve dolgoročnega obratovanja Letališča Edvarda Rusjana Maribor je bil objavljen javni poziv promotorjem k oddaji vloge o
zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva. Nezavezujočo ponudbo so v roku oddali trije. Interesentov in vsebine njihovih vlog vam ne
moremo razkriti, saj nas k temu zavezujejo veljavna zakonodaja in zahteve promotorjev po varovanju poslovne skrivnosti,« so pojasnili na ministrstvu za
infrastrukturo. S pobudami za investiranje se ne želijo prenagliti, da se ne bi ponovila zgodba s kitajskimi vlagatelji, ki so najprej predstavili velike načrte,
nato pa odstopili od koncesijske pogodbe, na njihovem pogorišču pa so ostali sodni spori o delu nepremičnin, ki so ostale v njihovi lasti prek podjetja
Aerodrom Maribor.
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Letalskega prometa je malo
Rednega zračnega prometa na letališču ni, kar je delno posledica epidemije covida-19. Na ministrstvu za infrastrukturo, kjer trdijo, da se zavedajo
potenciala, ki ga letališče ima, so pojasnili, da upravljavec letališča zagotavlja vse potrebne letališke storitve. »Do oktobra je bilo izvedenih nekaj
čarterskih letov z nogometnimi in rokometnimi igralci ter dva repatriacijska leta v času razglasitve epidemije. V okviru helikopterske nujne medicinske
pomoči je bilo izvedenih 126 letov, od tega devet z inkubatorjem. Opravljenih je bilo tudi petnajst letov za potrebe prevoza človeških organov. Na
letališču v tem obdobju dodatno opravljajo trenažne lete oziroma redna usposabljanja pilotov Slovenske vojske (97 zrakoplovov) in druge lete vojaških
zrakoplovov za potrebe Nata (sedem zrakoplovov). Ravno tako se izvajajo vse potrebne storitve zemeljske oskrbe za letalsko policijsko enoto pa tudi
usposabljanja letalskih posadk letalskega prevoznika Austrian Airlines in drugih manjših letalskih šol. V zadnjem času potekajo določene dejavnosti v
zvezi s parkiranjem in linijskim servisiranjem zrakoplovov,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

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

Država je imela od januarja do septembra z letališčem v Mariboru 1,1 milijona evrov stroškov, prihodkov pa je bilo le za dobrih 257.000 evrov.
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Investicijski načrt pospremile tudi solze

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

Novo osnovno šolo Frana Albrehta šolo bodo začeli graditi prihodnje leto, staro nameravajo porušiti. Prednostna naložba kamniške občine.

Odpri galerijo
Novo osnovno šolo nameravajo začeti graditi ob koncu šolskega leta. Vir: občina Kamnik

Bojan Rajšek
09.12.2020 ob 07:00

Bojan Rajšek
09.12.2020 ob 07:00
Poslušajte
Čas branja: 4:49 min.
Delite
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Kamnik – Po trinajstih letih načrtovanja in modrovanja je zdaj povsem jasna namera kamniške občine o gradnji prepotrebnega šolskega objekta. Novo
osnovno šolo Frana Albrehta bodo začeli graditi konec tega šolskega leta. Občinski svetniki so namreč potrdili investicijski program, s čimer so
pregrešno drago naložbo tudi finančno oklestili za dobre tri milijone evrov.
Svetniki sprejeli investicijski program za gradnjo šole brez športne dvorane.
Gradnja nove osnovne šole bo stala 17,9 milijona evrov.
Pouk lahko izvajajo v župnišču, vendar brez verskih simbolov.

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

S sprejetim investicijskim programom so vrednost naložbe zmanjšali z dobrih 21 milijonov na 17,9 milijona evrov. Poleg nove šolske zgradbe z zunanjo
in prometno ureditvijo investicija zajema gradnjo parkirišč za potrebe sosednje osnovne šole Toma Brejca, večnamensko športno igrišče z atletsko
stezo, ki ga bosta prav tako uporabljali obe mestni šoli, in gradnjo zaklonišča za 750 ljudi.

Smrtno nevarno šolo bodo porušili. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
V vrednosti investicije so upoštevani stroški nadzora, rušitev stare šole ter oprema v vrednosti milijon evrov, je povedal podžupan Bogdan Pogačar.
Zaradi povsem dotrajane šole in vse večje prostorske stiske je naložba prednostna naloga občine. Javni razpis za šolo bo objavljen februarja. Gradnja
nove športne dvorane pa je po veljavnem gradbenem dovoljenju predvidena v drugi fazi in ni predmet potrjenega investicijskega programa. Vrednost
druge faze bo znana po izdelavi dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) in po tem, ko bo izdelan tudi investicijski načrt.

Smrtno nevaren objekt
Ko so v šoli izvedeli, da so občinski svetniki brez glasu proti izglasovali investicijski program, so nekaterim pritekle solze sreče, nam je zaupal
ravnatelj Rafko Lah. Kar je doslej napovedal podžupan Pogačar, je tudi udejanjil, dodaja Lah, zato ga ne skrbi, da naložba ne bi potekala po sprejetem
časovnem načrtu. Stroji bodo zabrneli junija, novogradnjo pa naj bi slovesno odprli leta 2023. Prostorska stiska je stalnica te šole že vse od leta 1994.
Pouk poteka v premajhnih učilnicah, povrhu je premajhna tudi jedilnica. Dodatno strokovno pomoč izvajajo v nekdanjem hišniškem stanovanju.
Montažne učilnice so postavili kar na hodniku. V tem šolskem letu šolo obiskuje 516 učencev. Po demografskih podatkih jih bo čez tri leta že skoraj 600.
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Novo osnovno šolo nameravajo začeti graditi ob koncu šolskega leta. Vir: občina Kamnik
Šola ima veliko prostorskih, tehničnih, funkcionalnih in predvsem varnostnih pomanjkljivosti. Evakuacijski vaji v letih 2006 in 2008 sta tako pokazali, da
bi bile ob potresu ali požaru smrtne žrtve in da bi bilo največ ponesrečencev na stopnišču. Zgradba nima požarnih stopnic, poleg tega ima kar štiri
etaže. Skoraj 600 otrok tako preživi velik del dneva v nevarni, prenatrpani, previsoki in nefunkcionalni stavbi. Poleg tega je objekt dotrajan. Šola je bila
namreč zgrajena leta 1963 in doslej ni bila deležna najnujnejših posegov na električni in vodovodni napeljavi, razsvetljavi, prav tako niso bila zamenjana
okna in vrata. Porozne in s tem nevarne postajajo tudi stene, o čemer priča dogodek, ko so se pred petimi leti v eni izmed dotrajanih učilnic odtrgale
police. K sreči se je to zgodilo, ko v učilnici ni bilo pouka.

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

Pouk v župnišču dovoljen, toda ...
Do izbruha epidemije novega koronavirusa je pouk potekal tudi v župnišču na Šutni, s čimer so se izognili dvoizmenskemu pouku. In prav to je v delu
javnosti izzvalo precejšnje nasprotovanje. Z ministrstva za šolstvo so sporočili, da jih je vodstvo šole o prostorski stiski in nameri po izobraževanju v
župnišču dveh petih razredov seznanilo že junija.

Zaradi pomanjkanja prostorov so del hodnika spremenili v učilnico. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Č
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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!

»Če pouk poteka v stavbi župnišča, mora potekati v prostoru, ki ni opremljen z verskimi simboli oziroma obličji katerekoli veroizpovedi. To pomeni, da v
času pouka v učilnicah in drugih prostorih, namenjeni učencem, ni izobešenih ali postavljenih nobenih verskih simbolov,« je za Delo povedala Nataša
Gerkeš z ministrstva in dodala, da je izključno v občinski pristojnosti, na katerih lokacijah poteka pouk, če se seveda ne izvaja v prostorih šole.
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2TDK bo za dva meseca podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb

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

Drugi tir: Strabag je izločil Metrostav, GGD in CGP Novo mesto. Še en zamik v časovnici projekta.

Odpri galerijo
Za prvi del javnega naročila, preveritev sposobnosti, je bilo porabljeno več kot eno leto. FOTO: Jure Eržen/Delo

Boris Šuligoj
09.12.2020 ob 05:50
09.12.2020 ob 06:00

Š
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Boris Šuligoj
09.12.2020 ob 05:50
09.12.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 5:28 min.
Delite
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 predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka, ki je že napovedal, da bodo rok za oddajo finančnih ponudb (v drugem
delu javnega naročila o gradnji drugega tira) usposobljenim trem družbam podaljšali za približno dva meseca.
Državna revizijska komisija je ugodila ljubljanski podružnici avstrijskega gradbenega podjetja Strabag, ki je izpodbijalo odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti gradnje skupini kandidatov Gorenjski gradbeni družbi, CGP Novo mesto in češkemu Metrostavu. Strabagu je uspelo dokazati, da je
Metrostav z referenčnim projektom ustrezno zgradil le za skupaj 5,5 kilometra predorov in ne vsaj šest kilometrov (za istrski odsek) ali deset kilometrov
za gradnjo kraškega odseka proge.
Za zdaj so v igri za gradnjo drugega tira samo trije izvajalci.

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

Iz DKOM so sporočili, da naročnik (2TDK) pred sprejetjem odločitve ni preveril sporne reference. Zato bo moral naročnik (njegova razpisna komisija)
sprejeti nov sklep, po katerem bodo graditelji predvidoma zgolj trije: turški Cengiz, avstrijski Strabag in Kolektor CPG z dvema turškima partnerjema.
V 2TDK je Pavle Hevka odločno zavrnil trditev DKOM, da niso preverili sporne Metrostavove reference. »Znova poudarjamo, da je bila v času sprejetja
odločitve o usposobljenosti ponudnikov podana referenca verodostojno potrjena od referenčnega naročnika.« Češko podjetje je, kot vse kaže, dostavilo
neresnične listine o svojih referencah. Hkrati je Hevka dodal, da bodo odločitev o ustreznosti izpodbijane reference oziroma o novem priznanju
usposobljenosti sprejeli v najkrajšem možnem času glede na novopridobljena dejstva ter sprejeli nov (tretji) sklep o možnih izvajalcih. In to kljub
tveganju, da bi teoretično morali sklep popravljati še v tretje, kajti DKOM je doslej odločila le o dveh postopkih pravnega varstva. Ostalo je še pet
revizijskih zahtev: neodločeno je še glede zahteve podjetja Ginex International v partnerstvu s kitajskim podjetjem China Gezhouba Co., turškega
podjetja YDA Insaat Sanayi in še treh kitajskih gradbenih podjetij. Če bi DKOM ugodila kateremu od preostalih petih pritožiteljev, bi naročnik moral še
enkrat spreminjati svojo odločitev o usposobljenih gradbincih, ki bi imeli pravico oddati še drugi (finančni) del ponudbe.

Minister Vrtovec preoptimističen
Po izdaji novega (tretjega) sklepa pa se bodo nanj smeli pritožiti prav vsi od začetnih petnajstih ponudnikov. Vendar v teh pritožbah ne bodo smeli
dodajati novih elementov pritožb. Tako je postalo povsem jasno, da nikakor niso uresničljive nedavne optimistične napovedi infrastrukturnega
ministra Jerneja Vrtovca za Odmeve TV Slovenija. Po razpravi v parlamentarni komisiji za nadzor javnih financ zaradi ponovnih pogajanj z Madžarsko
je minister izjavil, da bo 2TDK lahko že marca podpisal izvajalsko pogodbo z izbranim izvajalcem. Takšna napoved je bila več kot preoptimistična, saj bi
celo, če ne bi bilo zapletov, težko tako hitro prišli do izvajalcev.
2TDK mora sprejeti nov sklep, s tem pa omogoča ponovne pritožbe.
Pavle Hevka je napovedal, da bodo doslej izbrane kandidate za gradnjo tirov pozvali, naj svoje ponudbe oddajo približno dva meseca kasneje (od
predvidenega 4. januarja), saj ne načrtujejo več, da bi prehitro prispele ponudbe hranili v zaprtih kuvertah v tako imenovani varni sobi. Pred aprilom bo
torej vsej teoretični naglici navkljub težko vedeti, za katere izvajalce se bo odločil 2TDK, skoraj iluzorno pa bi bilo pričakovati, da tedanji odločitvi ne bi
sledila še najmanj ena zahteva za revizijo.
Seveda pa bi tak idealni tempo odločanja veljal le, če bo DKOM zavrnila vseh pet preostalih pritožiteljev na drugi sklep in od naročnika ne bo več
zahtevala še enega popravljenega sklepa o usposobljenosti zainteresiranih gradbincev za ta očitno privlačni posel.
Iz revizijske komisije so nam odgovorili, da so zahtevki preostalih vlagateljev za revizijo še vedno v postopku odločanja: »Pričakujemo, da bo odločitev
sprejeta v kratkem in v zakonsko določenem roku.«

Več kot leto dni samo za prvi del naročila
Javno naročilo za pridobitev izvajalcev glavnih del na progi drugega tira je 2TDK objavil 14. novembra 2019. Prejšnja uprava 2TDK (pod
vodstvom Dušana Zorka) je priznala usposobljenost gradnje desetim prijavljenim. Državna revizijska komisija je 2. septembra letos priznala
sposobnost gradnje štirim konzorcijem in naložila upravi, da pozove še tri družbe k dopolnitvi dokazov v ponudbi, med njimi tudi Metrostav ter dve
slovenski podjetji. Referenca češkega izvajalca je očitno sporna.
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Sodelovanje v novi prestavi

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

Tudi o civilni jedrski in drugih energijah ter o Luki Koper kot zaledni luki evropskih in drugih partnerjev.

Odpri galerijo
Na sliki Jernej Vrtovec. Foto Leon Vidic/delo

Barbara Kramžar
09.12.2020 ob 06:00
09.12.2020 ob 06:51

Barbara Kramžar
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Čas branja: 3:04 min.
Delite
Washington – »Nadgrajujemo že tako dobro sodelovanje pri razvoju jedrskih elektrarn in jedrskega znanja,« je slovenski minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec ocenil v torek podpisani memorandum o strateškem civilnem jedrskem sodelovanju med Slovenijo in Združenimi državami
Amerike. Visoki predstavniki obeh držav so se pogovarjali tudi o drugih energetskih virih ter razvoju Luke Koper in drugega železniškega tira.
Ameriško civilno jedrsko tehnologijo v Sloveniji poznamo že štiri desetletja, saj v jedrski elektrarni Krško zelo dobro sodelujejo z ameriškimi partnerji, je
povedal slovenski minister, ki je na delovni obisk v ZDA prišel skupaj z delegacijo zunanjega ministrstva pod vodstvom ministra Anžeta Logarja. Ta je
skupaj z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom začel strateški dialog med državama in se v torek sestal s predsednico skupine
prijateljstva s Slovenijo v ameriškem senatu Amy Klobuchar ter voditeljem enake skupine v predstavniškem domu kongresnikov Paulom Gosarjem.
Predstavil jima je priprave na predsedovanje Slovenije svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta in zagotovil, da bomo krepitvi transatlantskega
sodelovanja namenjali posebno pozornost.

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

Za strateški dialog z velesilo Zahoda

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo za večje sodelovanje s Slovenijo. Foto Pool Reuters
Po prepričanju ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca lahko Slovenija in njeni številni strokovnjaki sodelujejo pri nadaljnjem razvoju civilne jedrske
energije, tudi majhnih modularnih reaktorjev, ki naj bi v 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 pa se mu zdi energetska neodvisnost Slovenije. »Zavezani smo k
razogljičenju in nuklearna tehnologija k temu lahko zelo pripomore. Lahko zagotovimo energetsko neodvisnost, hkrati pa smo prijazni do okolja.«
Slovenski in ameriški sogovorniki so se pogovarjali še o drugi infrastrukturi in razvoju Luke Koper, ki je zaledna luka za številne evropske države in naše
zaveznike. »Je najbolj na severu Jadrana, zakaj bi bila močna konkurenca, kot je Trst ali Reka, v prednosti?« Na ameriškem zunanjem ministrstvu so
govorili še o diverzifikaciji energetskih virov. Slovenija je pri nafti zelo odvisna od samo ene države in še bolj pri plinu, meni tudi minister Vrtovec.
»Verjamem, da bomo dobili primerno rešitev zlasti za plin, ki ne bo predraga za Slovenijo, hkrati pa je zelo drago to, da smo zelo odvisni samo od ene
države.« Železniška infrastruktura v Sloveniji je po njegovem mnenju pomembna tudi za naše zaveznike in pri tem lahko ponudimo številne priložnosti.
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Luka Koper. Foto Jože Suhadolnik
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Na Bledu v letu 2021 sedem milijonov evrov za
investicije
Blejski občini svet je na torkovi seji v drugem branju potrdil proračun za prihodnje leto. Načrtovanih je 16 milijonov evrov
odhodkov, od tega sedem milijonov evrov za investicije. Največja naložba prihodnjega leta bo zaključek 3,4 milijona
evrov vrednega Medgeneracijskega centra Bled. Potekajo tudi priprave na gradnjo južne obvoznice.
Kot je pojasnil blejski župan Janez Fajfar, gre polovica proračuna vsako leto za to, da občina funkcionira in izpolnjuje vse
naloge, ki jih lokalna skupnost ima. Drugo polovico pa bodo lahko namenijo naložbam. Velik del bo prihodnje leto šel v
dokončanje medgeneracijskega centra, ki bo končan februarja 2022, ob njem pa nastaja tudi 60 neprofitnih oskrbovanih
stanovanj.
Kot so sporočili z Občine Bled, hkrati poteka vrsta manjših investicij. Maja prihodnje leto bo končana 630.000 evrov
vredna sanacija kanalizacije Mala Zaka - Za gradom, marca pa 200.000 evrov vredna rekonstrukcija Seliške ceste
oziroma križišča pri pokopališču. Že letos sta bili zaključeni pol milijona vredna sanacija vodovoda in ceste na Selu in
300.000 evrov vredna sanacija ceste Železniška postaja Bled - Velika Zaka.

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

Leta 2021 občina načrtuje še obnovo otroškega igrišča pri vrtcu, v prihodnjih letih pa izgradnjo nove osrednje avtobusne
postaje na Selišah in dograditev zdravstvenega doma. Ključni razvojni projekt za Bled sicer ostaja južna razbremenilna
cesta, kjer priprave na gradnjo po pojasnilih občine potekajo zelo hitro. Nadejajo se tudi izgradnje kolesarske povezave
Bled - Bohinj, za katero je na voljo 10 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev.
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Na virtualni konferenci o priložnostih za
naložbe v Sloveniji
Javna agencija Spirit Slovenija tudi v času epidemije covida-19 skrbi za aktivno promocijo Slovenije in slovenskega
investicijskega okolja, a ker dogodki, poslovne konference in druga srečanja v tujini niso možni, je investitorje povabila na
konferenco prek spleta. V Sloveniji bodo našli številne poslovne priložnosti, so slišali.
Agencija Spirit je investicijsko konferenco naslovila s Slovenija: Stabilnost - priložnost za rast v spreminjajočih se časih, k
udeležbi pa povabila tako domače kot tuje vlagatelje.
Izvedeli so, da je Slovenija država, ki ponuja številne poslovne priložnosti, podrobneje pa so se z njimi lahko seznanili
predvsem na treh področjih: turizma, gradbeništva in inovativnih rešitev.
Vodja sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi v Slovenski turistični organizaciji Karmen Novarlič je Slovenijo
predstavila kot zeleno butično destinacijo za petzvezdična doživetja. Leto 29019 je bilo za slovenski turizem rekordno,
število nočitev je doseglo skoraj 16 milijonov. "Naši cilji so jasni - rast, a trajnostna," je povedala o načrtih za naprej.
Epidemija covida-19 je turistične tokove skorajda povsem ustavila, a direktorica Turizma Ljubljana Petra Stušek jo vidi
tudi kot priložnost. "Po tej krizi bodo turisti iskali zelene, varne in manj obiskane destinacije, to pa vključuje tudi
prestolnico," je povedala. Spomnila je, da so bili mednarodni investitorji v preteklih letih v Ljubljani zelo aktivni, kar je
najbolj opazno v hotelskem sektorju. Mnoge investicije so se zdaj upočasnile, a priložnosti je še veliko, je dodala.

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

Investitorje je v svoje mesto povabil tudi mariborski župan Saša Arsenovič. "V zadnjih letih je Maribor spal, a imamo velik
potencial, posebej pod Pohorjem," je dejal. Naprodaj je denimo več hotelov na severovzhodu Slovenije, sicer pa je Spirit
pregled potencialnih naložb za celotno državo objavila na spletni strani konference.
Direktor prodaje in marketinga v Termah Olimia Vasja Čretnik se je strinjal, da je v Sloveniji še veliko priložnosti za rast, a
posvaril pred množičnim turizmom. "Turistične družbe in investitorji imamo odgovornost, da ob načrtovanju novih
investicij ne okrnimo naše lepe narave," je dejal. Sam je sicer prepričan, da so ljudje siti sedenja doma ter da si bodo, ko
bo koronske krize konec, želeli potovati, raziskovati, kaj doživeti. "Turizem si bo opomogel," je bil optimističen.
Podobno so se udeleženci konference seznanili tudi z razmerami na slovenskem nepremičninskem trgu, ki v zadnjih letih
beleži stalno rast, predstavili so jim tudi nekatere inovativne rešitve prodornih slovenskih podjetij, ki iščejo svež kapital.
Organizatorji so jim ponudili tudi možnost dvostranskih virtualnih sestankov.
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Na kratko iz gospodarstva
STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.
Mnenju, da je predlog ministra za zdravje Tomaža Gantarja za popolno zaprtje gospodarstva nesprejemljiv, se pridružuje
tudi Zbornica računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kot so sporočili, bi morala vlada poiskati druge
ustreznejše rešitve za zajezitev epidemije. Računovodski servisi podpirajo poslovanje več kot 90 odstotkov mikro in
majhnih podjetij, v veliki meri pa skrbijo tudi za srednje velika podjetja, so poudarili. Slovenski računovodski servisi imajo
v povprečju manj kot tri zaposlene, ki jih v večini primerov ne morejo čez noč preusmeriti na delo od doma, so dodali.
Podjetje Styria digital marketplaces s spletnim kariernim portalom Mojedelo.com in izobraževalno podjetje Smart Naris, ki
je na trgu prepoznavno po lastno razviti e-izobraževalni aplikaciji Smart Arena, sta začela strateško sodelovati pri
implementaciji e-izobraževanj v slovenska podjetja. S tem bosta delodajalcem omogočila, da zaposlenim prek spleta
ponudijo kakovostne interaktivne vsebine in najboljše predavatelje z različnih področij. Izobraževanja bodo dostopna na
vseh napravah, napredek znanja pa merljiv in potrjen s certifikati, sta sporočili.
Pri Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana se je zaključila leto dni trajajoča gradnja novega proizvodno-poslovnega objekta
podjetja SchäferRolls, ki se ukvarja z restavriranjem tiskarskih valjev, je sporočila družba Protim Ržišnik in Perc, ki je
vodila 4,5 milijona evrov vreden projekt izgradnje objekta z bruto površino skoraj 5000 kvadratnih metrov. Podjetje, ki je v
lasti nemškega družinskega podjetja SchäferRolls, je doslej delovalo v najetih prostorih v Kranju. Z novim objektom in
reorganizacijo logistike v proizvodnji pa bo podjetje, ki ima okoli 40 zaposlenih, lahko povečalo produktivnost.

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

V okviru predsedovanja Slovenije Jadransko-jonski iniciativi je danes potekalo srečanje Three Fora oz. Joint Fora, ki jih
predstavljajo združenje univerz UniAdrion, združenje gospodarskih zbornic in združenje mest iz omenjene regije.
Srečanje, ki se ga je udeležilo skoraj 30 predstavnikov držav iz iniciative, je bilo priložnost za pregled dosedanjih
dosežkov povezovanja in oblikovanja novih predlogov, so sporočili z Univerze na Primorskem.
V Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica so skupaj s partnerji Občino Miren-Kostanjevica, Turizmom MirenKostanjevica in družbo Editor zasnovali kampanjo Lokalno in srčno za promocijo spodbujanja lokalnih nakupov in
obdarovanj. Na spletni strani lokalnoinsrcno so zbrali nabor lokalnih izdelkov in storitev. Ponudbo bodo dopolnjevali, ob
tem pa želijo, da stran postane trajno stičišče ponudbe in povpraševanja po izdelkih in storitvah lokalnega značaja, so
danes sporočili iz obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica.
Skupina UniCredit bo dobila svoj gozd. Sestavljen bo iz približno 90.000 novih dreves, ki bodo zasajena v Italiji, v
Kolumbiji, na Haitiju, v Keniji, na Madagaskarju in v Tanzaniji ter bo v naslednjih 10 letih pomagal zmanjšati globalni
ogljikov dioksid za približno 20.542.500 kilogramov. To ustreza emisijam, ki jih vsako leto proizvede približno 4400
avtomobilov. Vsak od zaposlenih v skupini si bo lahko izbral svoje drevo in preko spletne platforme Treedom spremljal
njegovo rast, so danes sporočili iz UniCredit banke Slovenija.
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V Slovenj Gradcu blizu rešitvi za odpadno blato
iz čistilne naprave
Mestna občina Slovenj Gradec je v sodelovanju s Komunalo Slovenj Gradec in zasebnim partnerjem blizu rešitvi za
odpadno blato iz čistilne naprave, je danes na novinarski konferenci razkril župan Tilen Klugler. Skupaj s sodelavci je
sicer predstavil tudi druge aktualne in načrtovane naložbe občine, ki se ji prihodnje leto obeta rekordni proračun.
Slovenj Gradec bo, če bodo načrti uspeli, tako prispeval svoj delež pri reševanju težav z blatom iz komunalnih čistilnih
naprav, s katerimi se sooča vsa država, potem ko je Madžarska lani zaprla svoje meje za uvoz blata.
Kot je danes na spletni novinarski konferenci povedal slovenjgraški župan Tilen Klugler, bodo šli v lastno predelavo blata,
saj bodo v Pamečah na območju Komunale Slovenj Gradec v sodelovanju z zasebnim partnerjem postavili linijo za
predelavo blata. Občina bo prispevala zemljišče, zasebni partner pa linijo. "To pomeni, da naslednjih 25 let ne bomo imeli
skrbi s tem, kam dati to blato," je danes dejal župan.
Ugodnejša kot zdaj bo tudi cena. Zdaj v Slovenj Gradcu plačujejo za odstranjevanje tone blata, ki ga odvažajo na
predelavo v Komunalno podjetje Velenje, okoli 164 evrov, po vzpostavitvi lastne linije za predelavo pa bo cena manj kot
sto evrov za tono, je pojasnil Klugler. Zmogljivosti linije pa ne bodo zadoščale le za blato iz slovenjgraške čistilne
naprave, ampak bodo lahko predelovali tudi blato od drugod, je še pojasnil župan.
Pogovori o vzpostavitvi linije sicer še potekajo in če bodo uspešno pridobljena vsa potrebna dovoljenja, bi lahko
predelava blata v Pamečah zaživela v prvi polovici prihodnjega leta, pa je za STA povedal direktor Komunale Slovenj
Gradec Jožef Dvorjak.

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

Na slovenjgraški čistilni napravi letno nastane za okoli 1200 ton blata, zmogljivosti predelave na načrtovani liniji, ki bi jo
postavilo slovensko podjetje, pa bi lahko dosegle 4000 ton ali še več letno, je povedal Dvorjak. To pomeni, da bi lahko
predelovali tudi blato iz drugih čistilnih naprav s Koroške ali od drugod.
Predelava blata poteka tako, da odpadnemu komunalnemu blatu dodajo med drugim lesni pepel in vse skupaj predelajo
v gradbeni material, ki se med drugim lahko uporablja pri gradnji cest in nasipov. Del lesnega pepela bodo lahko v
Slovenj Gradcu v prihodnje zagotovili tudi sami, saj je ravno zdaj v teku gradnja nove kotlarne na lesno biomaso, ki bo
končana v letu dni. Tako bi to bil tudi primer krožnega gospodarstva, je dodal Dvorjak.
V Mestni občini Slovenj Gradec je sicer v teku tudi več drugih naložb. Največji sta trenutno gradnja bloka neprofitnih
stanovanj in gradnja bazenskega kompleksa. Blok s 54 stanovanji bodo končali spomladi, na razpis za oddajo teh
stanovanj v najem pa je prispelo kar okoli 200 vlog. Tudi zato občina v prihodnje načrtuje, da bi zgradila še en blok
neprofitnih stanovanj.
Med naložbe, za katere bo občina prihodnje leto namenila največ sredstev, pa spadajo poleg že omenjenega
nastajajočega bazenskega kompleksa še širitev poslovne cone v Pamečah, vlaganja v ceste in mostove, veliko sredstev
bo občina namenila tudi za nove kolesarske poti in nakupe zemljišč, med večje naložbe spada tudi projekt ultrafiltracije, ki
bo občanom prinesel boljšo pitno vodo.
Slovenjgraški občini se prihodnje leto obeta rekordno visok proračun s predvidenimi odhodki v višini 31,5 milijona evrov,
od tega bo po načrtih 56 odstotkov proračuna namenjenega naložbam, kar je največ doslej. Mestni svetniki bodo predlog
proračuna potrjevali na seji 21. decembra.
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Podpisana pogodba za gradnjo ljubljanskega
dela protipoplavne ureditve porečja Gradaščice
Direktor Direkcije RS za vode Roman Kramer in generalni direktor družbe Hidrotehnik sta danes podpisala pogodbo o
izvedbi del na območju Mestne občine Ljubljana v okviru projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice. Vrednost
pogodbe z DDV je nekaj več kot 21,2 milijona evrov, so sporočili iz omenjene direkcije.
Namen celotnega projekta protipoplavne ureditve porečja Gradaščice je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih
jugozahodnega dela Ljubljane, ki so jih v zadnjem desetletju dvakrat prizadele obsežne poplave, in naselij v občini
Dobrova-Polhov Gradec.
Projekt je deljen na več etap - etapo 1A na območju Mestne občine Ljubljana, etapo 1B na območju občine DobrovaPolhov Gradec in etapo 2, ki jo predstavljata gradnja suhega zadrževalnika Razori ter ureditev Gradaščice, Horjulke in
Ostrožnika.
Cilj etape 1A, ki jo zajema danes podpisana pogodba, je protipoplavna ureditev Gradaščice in v nadaljevanju Malega
grabna do izliva v Ljubljanico, izgradnja razbremenilnika in izvedba vseh spremljajočih in krajinsko-arhitekturnih ureditev
ter okoljevarstvenih ukrepov. Nekaj več kot 21,2 milijona evrov (z DDV) vredna dela sofinancirata država in EU iz
Kohezijskega sklada. Evropsko sofinanciranje je 85-odstotno, so pojasnili na direkciji za vode.

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

Na javnem naročilu je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano gradbeno podjetje Hidrotehnik v skupnem nastopu s
partnerjema CVP in VGP Drava. Izvajalci bodo uvedeni v delo še ta mesec, gradnja etape 1A pa bo po napovedih
potekala po odsekih do avgusta 2023.
"Danes podpisana pogodba je zelo pomembna tako za direkcijo za vode, ministrstvo za okolje in prostor in prebivalce
Mestne občine Ljubljana, saj bomo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov v prihodnjih letih zagotovili celovito ureditev
porečja Gradaščice in s tem bistveno izboljšali poplavno varnost in kakovost življenja prebivalcev na področju naseljenih
območij jugozahodne Ljubljane, Dobrove, Razorov, Stranske vasi, Dolenje vasi, Šujice in Polhovega Gradca," je ob
podpisu pogodbe dejal prvi mož direkcije Kramer.
Začetek gradnje etape 1A je po njegovih besedah najpomembnejši mejnik na tej poti, saj bodo ukrepi pred poplavami
zaščitili 5,2 kvadratna kilometra veliko območje ljubljanske občine, to pa pomeni 17.629 prebivalcev in 2894 stavb.
V okviru etape 1A so sicer delna gradbena dovoljenja še vedno v pridobivanju, prav tako manjka še osem odstotkov
potrebnih zemljišč, v okviru etape 1B pa sta dve od treh gradbenih dovoljenj že pridobljeni, zadnje pa je še v
pridobivanju. V sklopu etape 1B dela že potekajo, tako da je tik pred zaključkom gradnja načrtovanih ureditev v Dolenji
vasi. V nadaljevanju se bo začelo izvajanje ureditev na območju Šujice.
V okviru etape 2, torej gradnje suhega zadrževalnika Razori, glede katere je bilo kar nekaj nasprotovanja lokalnega
prebivalstva, se medtem izvajajo priprave. V teku sta priprava izvedbe naročila za parcelacijo po državnem prostorskem
načrtu in izbor izvajalca za projektiranje in gradnjo.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 12.)
Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da so v Sloveniji v torek potrdili 2139 okužb s koronavirusom.
Pisale so, da bo slovenski premier Janez Janša na vrhu EU zastopal Hrvaško, saj je hrvaški premier Andrej Plenković v
karanteni. Predsednik republike Borut Pahor pa je politiko pozval, naj se osredotoči na epidemijo koronavirusa.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala, da so v Sloveniji v torek opravili 7003 teste na okužbo z novim
koronavirusom in pri tem potrdili 2139 okužb. Umrlo je 38 bolnikov s covidom-19. Delež pozitivnih testov je znašal 30,5
odstotka. Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je opozoril, da so razmere resne, a je optimističen, saj se število
pozitivnih nekoliko zmanjšuje. Hina je še pisala, da danes vlada odloča o tem, kateri ukrepi bodo podaljšani. O tem je
pisala tudi srbska tiskovna agencija Tanjug.
Hina je poročala, da je hrvaški premier Andrej Plenković napovedal, da bo Hrvaško na vrhu EU v četrtek in petek v
Bruslju zastopal slovenski premier Janez Janša. Plenković bo namreč zaradi okužbe z novim koronavirusom še nekaj dni
ostal v karanteni. Povedal, da sta s predsednikom države Zoranom Milanovićem govorila o tem, da bi Hrvaško zastopal
Milanović, a je slednji zaradi vsebine predlog zavrnil. O tem je pisal tudi Tanjug.
Hina je povzela poročanje Radia Slovenija, predsednik republike Borut Pahor je namreč pozval politiko, naj se osredotoči
na boj proti epidemiji koronavirusa. Dejal je, da je v razmerah, ko je v državi veliko okuženih, ukrepi niso prinesli
želenega rezultata in zaupanje javnosti v politiko pa upada, stvari treba politično razjasniti.
Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala, da se bo slovenski zunanji minister Anže Logar z italijanskim kolegom
Luigijem Di Maiem, ki je v samoizolaciji, srečal virtualno. V petek bo minister nadaljeval obisk v Vatikanu. Minister se bo
udeležil tudi avdience pri papežu Frančišku za člane slovenske delegacije, ki pripravlja božično drevo. Spregovoril pa bo
tudi na slovesni osvetlitvi božičnega drevesa.
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Avstrijska tiskovna agencija APA je povzela poročanje STA, da je Slovenija podpisala memorandum o razumevanju v
zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in ZDA. To naj bi okrepilo obstoječe odnose med
državama na na področju energetike. Po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca to ne pomeni, da bi
Westinghouse dobil preferenčno obravnavo za gradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Nek).
Francoska tiskovna agencija je poročala, da je Inštitut za demokracijo IDEA ugotovil, da je kar 61 odstotkov držav je
sprejelo nezakonite, nesorazmerne ali nepotrebne omejitve demokratičnih svoboščin, ki ogrožajo demokracijo ali
človekove pravice. Preučevali so ukrepe v skoraj vseh državah. Raziskava izpostavlja pet držav članic Evropske unije poleg Bolgarije, Madžarske, Poljske in Slovaške tudi Slovenijo.
Hina je pisala o vremenskih težavah v Sloveniji. Na obali je zaradi močnega deževja poplavilo več stavb. Iz več krajev
poročajo o zemeljskih plazovih. Zaradi podrtih dreves in električnih drogov je prišlo do prekinitev dobave električne
energije na več mestih. O tem je pisal tudi Tanjug, ki je izpostavil, da je na Gorenjskem obilneje snežilo. Pristojni so
opozorili na možnost snežnih plazov.
Tanjug je povzel poročanje STA, da je od januarja do konca oktobra v Sloveniji umrlo skupno 17.575 ljudi. Po podatkih
statističnega urada je to 2,7 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Samo oktobra pa je umrlo 2073 prebivalcev
Slovenije, kar je 26,8 odstotka več v enakem obdobju lani.
Tanjug je poročal, da predsednik Zveze Srbov Slovenije Vladimir Kokanović pravi, da ni natančnih podatkov koliko Srbov
živi v Sloveniji. Poudaril je, da je zveza naklonjena spremembi zakona o popisu prebivalstva, kar da bi prispevalo k temu,
da Srbi v Sloveniji dobijo status narodne manjšine.
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Kanalizacija v Limbušu: Dolg do krajanov bo poravnan po 35
letih

Odpri galerijo
Predsednik KS Limbuš Andrej Šauperl na odseku, kjer hkrati z gradnjo kanalizacije poteka tudi izgradnja Dravske kolesarske poti
Andrej Petelinšek

Igor Selan

10.12.2020, 04.00

Mariborska občina bo za izgradnjo manjkajočih 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja
namenila 11 milijonov evrov, 4,3 milijona bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj
Mariborska občina po desetih letih končno le rešuje problematiko manjkajočega kanalizacijskega omrežja, zaradi
katere so ji grozile tudi inšpekcijske odločbe. Čeprav je še do pred kratkim kazalo, da bo morala enajst milijonov
evrov vreden projekt financirati sama, ji je zanj zdaj vendarle uspelo pridobiti tudi evropska sredstva, služba vlade
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč sredi novembra izdala odločitev o finančni podpori za projekt

28

Vecer.com
Država: Slovenija

10.12.2020
Četrtek, 04:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/kanalizacij...

2/4

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave, za katerega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
skoraj 4,3 milijona evrov.

Na omrežje bo priključenih 98 odstotkov prebivalcev
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Na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja, Malečnika in Trčove ter Kamniške grabe bo občina zgradila 24
kilometrov kanalizacije, na katero bodo na novo priključili kar 3508 gospodinjstev, številna od teh bodo na
kanalizacijo priključena sploh prvič. "Na teh območjih je na ustrezno odvajanje komunalne in meteorne vode zdaj
priključenih 95,7 odstotka prebivalstva in na ustrezno čiščenje odpadnih voda 95,2 odstotka prebivalstva. Po izvedeni
investiciji bomo oboje zagotovili za 98 odstotkov prebivalstva v teh delih občine," napovedujejo na mariborski občini.

Andrej Petelinšek

Na območju Kamniške grabe bodo kanalizacijo tako zgradili na novo (v dolžini 1229 metrov omrežja), prav tako tudi
v Pekrah in Hrastju (6887 metrov) ter v Metavi, Celestrini in Orešju (9658 metrov), medtem ko bodo v Limbušu in
Laznici obstoječo kanalizacijo nadgradili, zgradili bodo namreč ločen komunalni kanal v skupni dolžini 6563
metrov.
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V Limbušu preprečili dodatna dela
tem problem kanalizacije v Limbušu praktično dokončno rešimo, ostala bosta namreč le dva kraka v smeri Vrhovega
Dola, in sicer en del ob cesti Ob Blažovnici in Vrhovdolska pot, kjer je kar nekaj hiš, 20, 30, ki niso zajete niti v novih
projektih," pravi predsednik krajevne skupnosti Limbuš Andrej Šauperl In doda: "Na novo kanalizacijo čakamo že 35
let, gre za velik dolg, predvsem do prebivalcev Spodnjega Limbuša, ki so to infrastrukturo v bistvu plačali že z več
samoprispevki, a je večina denarja šla v izgradnjo infrastrukture drugje."
"S

.

Kanalizacijo bodo zgradili na območju Limbuša in Laznice, Peker in Hrastja, Malečnika in Trčove ter Kamniške grabe.
Na novo bodo priključili kar 3508 gospodinjstev.
- V začetku naslednjega leta je prvi na vrsti Limbuš, zaključek vseh del je predviden do konca leta 2023.
-
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V Limbušu jim je sicer še v zadnjem trenutku uspelo preprečiti nepotrebna dodatna dela. Direkcija za infrastrukturo
je namreč tam že začela urejati Dravsko kolesarsko pot, katere del pa poteka prav po trasi bodočega kanalizacijskega
voda. "Drži, uspeli smo se dogovoriti, da izvajalec zdaj dela izvaja le na tistem delu poti, kjer spodaj ne bo kanalizacije, z
občino pa za relativno hiter predčasni razpis za ta del kanalizacije, da pri kolesarski poti ne bo prevelikih zamud," še pravi
Šauperl. V začetku naslednjega leta je tako prvi na vrsti Limbuš, zaključek vseh del pa je predviden do konca leta
2023.

Predsednik KS Malečnik Jožef Škof opozarja, da bodo morali zaradi naknadne gradnje kanalizacije zdaj razkopati praktično novo cesto do Trčove.
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Andrej Petelinšek

V KS Malečnik vseeno nezadovoljni
projektom so zadovoljni tudi v krajevni skupnosti Malečnik, kjer pa vseeno menijo, da investicija s strani občine ni
vodena primerno. "Zaradi nekoordiniranega načrtovanja bomo morali zdaj razkopati del praktično nove ceste do Trčove.
Ob tem smo vsa ta leta vztrajali, da se kanalizacijski vod potegne ob Dravi in se priključi na dupleškega, zdaj pa bodo
morali vsi objekti, ki ležijo pod nivojem kanalizacije, imeti lastne črpalke. Tudi šolski blok in šola, ki je že pridobila
predračun za črpalko v višini kar 35 tisoč evrov, kar je nesprejemljivo. Šolo smo zato izločili iz projekta in jo bomo skupaj s
še nekaterimi drugimi objekti, ki niso zajeti v tem projektu, na kanalizacijo priključili, ko bo prišlo do rekonstrukcije glavne
ceste proti Lenartu," pravi predsednik KS Jožef Škof
S
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Gorenjska
gradbena družba

Anja Hreščak
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Na 2TDK niso opazili, da eden od
konzorcijev ne izpolnjuje pogojev
Čeprav so ponudbe gradbincev prejeli že januarja, v 2TDK niso opazili, da eden od konzorcijev
ne izpolnjuje razpisnih pogojev. To je po pritožbi konkurenta ugotovila šele državna revizijska
komisija.

(Foto: Kaj odločitev državne revizijske komisije pomeni za nadaljnji potek kar 700 milijonov evrov vrednih razpisov za gradnjo drugega tira
oziroma za sodelujoče družbe, bo povedal 2TDK. / Luka Cjuha)

Trenutno kaže, da bodo v drugem krogu dvofaznega razpisnega postopka, s katerim družba 2TDK išče
gradbince, ki bodo gradili približno 700 milijonov evrov vredne predore na železniški trasi med Divačo in
Koprom, sodelovale le

tri

družbe oziroma konzorciji. Državna revizijska komisija (Dkom) je namreč

ugotovila, da eden od doslej sodelujočih konzorcijev, ki ga je 2TDK povabil k oddaji ponudbe, ne
izpolnjuje razpisnih pogojev. Čeprav so v 2TDK ponudbe gradbincev prejeli že januarja in jih nato pod
dvema različnima upravama preučevali celih devet mesecev, niso ugotovili, da eden izmed ponudnikov
ne izpolnjuje pogojev. To je ugotovila šele Dkom.

Prekratki predori
Spomnimo, 2TDK je k oddaji ponudb s cenami povabil konzorcij Gorenjske gradbene družbe (GGD),
CGP Darija Južne in češkega Metrostava, avstrijski Strabag, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed
Züblin in turškim Gülermak Agirom, konzorcij družb Kolektor CPG, Yapi Merkezi in Özaltin ter turški
Cengiz.
Odločitev 2TDK, da v drugi krog povabi tudi konzorcij GGD, CGP in Metrostava, je izpodbijal Strabag.
Dkom mu je pritrdila in ugotovila, da projekt Kompleks Blanka, na katerega se je v razpisu skliceval
omenjeni konzorcij, ne izpolnjuje razpisnih zahtev. Poenostavljeno povedano, po določeni metodi
zgrajeni predori, ki so jih navedli za referenco, niso dolgi vsaj šest oziroma deset kilometrov, kot je
zahteval 2TDK, temveč – kot je uspelo dokazati Strabagu – zgolj 5,5 kilometra.
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»Naročnik pred sprejemom odločitve in ne v predrevizijskem postopku ni preveril sporne reference,« so
zapisali v Dkom. Dodali so, da je sklep 2TDK o skladnosti prijave konzorcija GGD, Metrostava in CGP z
razpisnimi zahtevami »vsaj preuranjen«, ter odločitev 2TDK razveljavili.

Kitajske pritožbe še čakajo revizijo
V 2TDK bodo zdaj pregledali odločitev Dkom in v najkrajšem možnem času sprejeli odločitev. »V času
sprejema odločitve o usposobljenosti ponudnikov je podano referenco verodostojno potrdil referenčni
naročnik,« so dejali. Ali ima omenjeni konzorcij možnost, da svojo referenco zamenja, kot je imel to
možnost konzorcij družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekore, ki pravkar gradi most čez dolino
Glinščine, niso odgovorili.
Kaj to pomeni za razpis in sodelujoče, torej še ni jasno. 2TDK je namreč gradbince, ki jim je v prvi fazi
razpisa priznal usposobljenost, tudi konzorcij GGD, Mtrostava in CGP, že pozval k oddaji konkretnih
ponudb.
Potek razpisa je močno odvisen tudi od preostalih postopkov na Dkom; ta je glede razpisa za gradnjo
drugega tira prejela kar sedem pritožb. Prednjačijo pritožbe kitajskih podjetij, ki so jih v 2TDK iz
nadaljnjega postopka vse po vrsti izločili, odločitev pa utemeljili z zakonodajo, po kateri lahko
gospodarski subjekti iz tretjih držav v razpisu sodelujejo, če imajo države s Slovenijo sklenjen
večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum. Generalni direktor Pavle Hevka je dejal, da ga Turčija
ima, Kitajci pa ne. Pri tem pa Hevka ni omenil, da imata Kitajska in Slovenija že iz časa prve Janševe
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vlade sklenjen precej širši sporazum o gospodarskem sodelovanju.
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Mali graben bo urejen do konca leta 2023
Direkcija za vode je po izjemno dolgem postopku končno izbrala izvajalca, ki bo na
območju Mestne občine Ljubljana izvedel protipoplavne ukrepe v sklopu projekta
Gradaščica. Hidrotehnik s partnerjema naj bi prva dela začel spomladi prihodnje leto.
Fotografije 1/3

Previous
Next

Izvajanje protipoplavnih ukrepov v okviru projekta Gradaščica je letos oktobra začela družba Inkaing, in sicer na območju Dolenje
vasi v občini Dobrova - Polhov Gradec. (Foto: arhiv DRSV)

Po več kot enem letu od objave prvega javnega naročila je direkcija za vode končno sklenila
pogodbo za izvedbo pomembne etape protipoplavnih ukrepov za zaščito jugozahodnega dela
Ljubljane. Izvedbo etape 1A je zaupala družbi Hidrotehnik s partnerjema CVP in VGP Drava. Ta
etapa med drugim vključuje ureditev struge Malega grabna ter strug Horjulke in Gradaščice na
območju Mestne občine Ljubljana, izvedbo ukrepov za preprečitev poplavnega toka na območju
Kozarij in gradnjo razbremenilnika z zapornico.
Direktor direkcije Roman Kramer je podpis pogodbe opisal kot »najpomembnejši mejnik na tej
poti, saj bomo z izgradnjo ukrepov pred poplavami zaščitili kar 5,2 kvadratna kilometra veliko
območje Mestne občine Ljubljana, to pa pomeni 17.629 zaščitenih prebivalcev in 2894 zaščitenih
stavb«.

Začeli bodo pri izlivu Malega grabna

v

Ljubljanico

Vrednost pogodbe, ki vključuje projektiranje in gradnjo, je skupaj z davkom na dodano vrednost
21,2 milijona evrov. Na direkciji so povedali, da bo izvajalec najprej začel pripravljati projektno
dokumentacijo za izvedbo, na terenu pa se bo gradnja najprej začela na okoli 700 metrov dolgem
odseku Malega grabna od prečkanja z Opekarsko cesto do izliva v Ljubljanico. Dela na terenu naj
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bi po napovedih direkcije začeli spomladi prihodnje leto. Delno gradbeno dovoljenje za ta odsek še
pridobivajo. Ko bo ta odsek končan, se bo Hidrotehnik osredotočil na odsek Malega grabna od
Opekarske ceste do Dolgega mosta, nazadnje pa se bo lotil še odseka od Dolgega mosta do
Kozarij in gradnje razbremenilnika, ki bo odvedel del visokih voda, ki jih struga Malega grabna ne bi
mogla prevzeti.

V Dolenji vasi gredo dela h koncu
Prvo fazo izvajanja protipoplavnih ukrepov za zaščito jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v
občini Dobrova - Polhov Gradec sestavlja še etapa 1B. Ta vključuje ukrepe v Dolenji vasi, Šujici in
v Polhovem Gradcu. Pogodbo za izvedbo ukrepov v etapi 1B v vrednosti 2,9 milijona evrov z
davkom je direkcija sklenila avgusta letos z družbo Inkaing. Ta je gradnjo začela oktobra v Dolenji
vasi, kjer trenutno gradi visokovodni nasip. Na direkciji pravijo, da bodo dela na tem območju
zaključena takoj, »ko bodo vremenske razmere dopuščale zaključek zemeljskega nasipa,
predvidoma najkasneje v začetku leta 2021«.
Inkaing bo gradnjo nato nadaljeval z urejanjem Gradaščice v Šujici, saj je direkcija za posege na
tem območju že pridobila gradbeno dovoljenje. Kdaj točno, še ni povsem jasno. »Začetek izvajanja
del je vezan na pogoje zavoda za ribištvo, s katerim še potekajo usklajevanja, ali bi bilo možno
začeti vsaj nekatera dela pred aprilom 2021, upoštevaje pogoje naravovarstvenih služb. Vzporedno
se usklajuje tudi vsa odprta problematika v zvezi z umeščanjem kolesarske steze in posledično
potrebna prestavitev vodomerne postaje v Šujici,« so pojasnili na direkciji. V Polhovem Gradcu pa
bo Inkaing gradnjo začel v prvi polovici prihodnjega leta oziroma takoj, ko bo pridobljeno ustrezno
gradbeno dovoljenje, za katero je direkcija zaprosila konec letošnjega septembra.

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

Vsi ukrepi bodo pod streho šele konec leta 2025
Etapa 1B naj bi bila glede na trenutno situacijo končana do konca leta 2021, etapa 1A pa do
septembra 2023. Če bodo izvajalci te roke spoštovali, bo direkcija za vode lahko počrpala nekaj
manj kot 28,5 milijona evrov iz evropskega kohezijskega sklada.
Toda velja opozoriti, protipoplavni ukrepi na Gradaščici bodo v celoti izvedeni, ko bo direkcija
zaključila tudi drugo etapo, ki pa jo bo v celoti financirala z lastnimi sredstvi iz sklada za vode.
Etapa 2, ki naj bi se začela izvajati šele leta 2024, vključuje ureditev suhega zadrževalnika Razori.
Ta etapa je ocenjena na 17,3 milijona evrov, končana pa naj bi bila konec leta 2025. Če bo torej šlo
vse po načrtih, bodo prebivalci poplavno ogroženih območij na jugozahodu Ljubljane in v Dobrovi Polhovem Gradcu pred poplavami, kakršnim so bili priča v letih 2010 in 2014, zaščiteni šele čez
pet let.
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Postaja za okras in sanje

hitrih vlakih

o

Peter Pahor, avtor članka z zgornjim naslovom ( Dnevnik 24. 11. 2020), povzema
zgodovino poglobitve ljubljanske železnice. Manjka pa zapis o zgodovini obvoznice
alternative poglobitvi.
,

–

Že v času projektiranja železnice Dunaj–Trst leta 1837 je takratni mestni magistrat predlagal, da naj
bi železnico proti Trstu speljali za Šišenskim hribom in ne skozi Tivoli, a predloga niso upoštevali. V
času prve svetovne vojne (1916) so za oskrbovanje soške fronte zgradili obvoznico Vodmat–
Dravlje. V drugi svetovni vojni, v času nemške okupacije (1942–1945), so zgradili severno
obvoznico Vižmarje–Črnuče–Laze v izognitev italijanski okupirani Ljubljani. Po drugi svetovni vojni
je ministrstvo za gradnje v pripravah za V. kongres KPJ odločilo, da je za tovorni železniški promet
treba zgraditi obvoznico okoli Rožnika od Vižmarij do Viča zunaj trase današnjega avtocestnega
obroča. Gradnjo so ustavili leta 1949, ostanke betoniranih nadvozov pa še danes s pridom
uporabljajo vrtnarji Podutika. Že na vojaškem zemljevidu iz leta 1939, dopolnjenem po drugi
svetovni vojni, je označena celotna obvoznica od Viča do Dolskega.

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

Z drugim tirom Koper–Divača se bo po napovedih promet skozi središče Ljubljane povečal na 350
tovornih vlakov dnevno. Na glavni železniški postaji je druga kletna etaža namenjena tovornim
vlakom (prva naj bi bila namenjena osebnim vlakom). Tega, kje se bo začela rampa, verjetno nekje
pri Vrhniki in Kranju, nismo izvedeli. Niti ni jasna ureditev prekinitve tovornega prometa v času
večletne gradnje, saj pretovarjanje zabojnikov na tovornjake ne pride v poštev.
Geološko Ljubljana ne stoji na kamnini, skozi katero je mogoče brez težav rezati predore. Teren, po
katerem potekajo železniški tiri v Ljubljani, je prodni nasip tisočletnega delovanja reke Save.
Potreben bo površinski izkop, odvoz ogromnih količin materiala in zaščita pred vdorom
podzemnega vodnega toka, saj bo poglobljena železnica jez, ki bo sprožil nepredvidene posledice
– kot garaže pod Kongresnim trgom.
Problem železniške postaje je tesno povezan s projektom Emonika, na primarnem strateškem
zemljišču, ki je bilo vse do leta 2015 v lasti madžarsko-kanadskega konzorcija TriGranit, nato pa z
odločbo arbitražnega sodišča povrnjeno Slovenskim železnicam. Ljubljanska železniška postaja se
projektira že v času zmede okoli lastništva zemljišča, nedorečenosti o poteku železniških tirov in
povezav z mestnim in medmestnim avtobusnim potniškim prometom.
Za razbremenitev ljubljanske glavne železniške postaje se projektira Tivolski lok. Za nekaj sto
metrov dolg lok v bližini Pivovarne Union potrebujejo 70–80 milijonov evrov. S poglobitvijo
železniških tirov je Tivolski lok zgrešena investicija.
Septembra 2018 (Delo) je župan Janković dejal: »Drugi tir bi morali zgraditi ne le do Divače. Peljati
ga morajo skozi Ljubljano in ga navezati z Avstrijo. V Ljubljani bi morali tira poglobiti, kar bi stalo
dve milijardi evrov. To so moje sanje.« Mestni arhitekt Koželj ocenjuje stroške poglobitve tirov na
štiri milijarde evrov. Kolikšna je dejanska ocena stroškov poglobitve tirov v primerjavi z obvoznico?
Dogovor ljubljanskega župana Zorana Jankovića in premierja Janeza Janše o poglobitvi
železniških tirov skozi Ljubljano zaradi številnih nerešenih nejasnosti preseneča.
Peter Kerševan, u. d.

i.

a., Ljubljana Milan Z. Kovač, u. d.

i.

a., Ljubljana
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Šepet Nedeljskega
Aleksander Lucu /

Alenka Žavbi

PRAV LAHKO NAS DOLETIJO SANKCIJE EVROPSKE UNIJE

Nemčiji spet grozi
maršal z Balkana
Ko so v Bruslju izbranci

krogu

analizirali

najpomembnejših držav v EU v zaprtem

hudo otročji

načrt discipliniranja EU,

kot so si ga

zamislili trije »uporniki« iz Madžarske, Poljske in Slovenije, so se ob

nasmihanju zgrozili
Razkrinkanje z gejevskimi orgijami zasvojenega madžarskega evropskega poslanca

Jozsefa

je

Szajerja

Poljsko in Madžarsko na drugi. Ali drugače
povedano, Poljska, Madžarska in Slovenija

proti vladavini prava v Evropski uniji, kajti

ne

njihov tajni

denarja (vse tri države

načrt,

kako

v

EU

uveljaviti

Lukašenkov način vodenja države,

je

že

časa je, kdaj bo z gejevsko sekcijo in razigranimi blondinkami v Bruslju, ki so jih v
evropske službe v zadnjega pol leta

razne

se

slo-

raziskan do podrobnosti. Samo vprašanje

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

Janeza Janše, da bi

napori

našel kompromis med EU na eni strani ter

zarotnikom

zadnje opozorilo

vensko-poljsko-madžarskim

pomembni

bodo

sprejele

denarja iz EU
ven)

-

pogojevanja
so

»zastonj«

neto dobitnice

noter dajo manj, kot dobijo

obvezo

spoštovanja prava. Samo
medklic: spoštovanje prava, kot je zapisano v lizbonski pogodbi, je res ena velika
z

pošiljali iz Ljubljane kar v šopkih, na vrsti

pomota, kajti kazni za nespoštovanje bi
morale biti izjemno hude in predvsem

tudi Slovenija. Vse čaka enak postopek, kot

vzgojne

ga je bil deležen Madžar Jozsef: »Lepo po
vrsti povej, kar nas zanima, in dovoljeno ti

ne.

bo odstopiti brez javnega pranja spodnjih
gat!«

Janša kot spravljivec
privrženec stranke Fidesz je žrtev nemške

službe,

je

pohitel

izjavo

z

Viktor Orban in najbrž ni daleč od resnice.
Kajti nemška kanclerka Angela Merkel je

že pred časom dala vedeti, da ji je popolnoma

jasno,

kaj

V Bruslju

gredo

politike

so že

Janša,

Lukašenkove

doktri-

zdavnaj spregledali, kaj

Orban

in Kaczynski.

Janez

nameravajo

Janša,

Viktor Orban in predsednik največje poljske stranke Zakon in pravičnost Jaroslav*/

ska, Janez Janša pa ne, kajti njemu so
zarotniki namenili vlogo mediatorja! Janšev argument naj bi bila strpnost,
pokazal na volitvah leta 2014, ki

ki

volivcev

Janši tudi

odločila za

stranko

SMC,

gre

zameriti,

džarsko-poljsko

Andrzej

zato

da ga je tako
zmedel volilni poraz Donalda Trumpa v
Ameriki.
ne

rawiecki

države

je

ukradel Miro Cerar, potem ko se je tretjina

Janez Janša kot mediator med EU in

predsednik

jo je

mu jih

Kaczynski (predsednik vlade Mateus Mo-

in

se

Proti

pogojevani vladavini prava sta skladno z
dogovorom glasovali le Poljska in Madžar-

Madžarski fant od fare, klerikalček in goreč
obveščevalne

za

zaroto bo mnogo

ma-

bolj ko-

Duda imata na Poljskem podobno vlogo

risten, ko bo Slovenija po Nemčiji in Portu-

vodenega strašila kot Borut Pahor v Slove-

galski

niji).

Potem

ko

je

iz njene okolice prišlo

zafrkljivo opozorilo, da je maršalček

Janša

(tak vzdevek ob vzdevku Mali Trumpek so
mu dali poljski novinarji) spet nov samoo-

klicani

maršal

z

Balkana,

ki

se

vtika

v

prevzela

predsedovanje

Slovenije

Svetu EU in se bo lahko vtikal tudi v delo
evropske komisije, ki jo vodi Uršula von
der Leyen, sicer tesno povezana z nemško
kanclerko Angelo Merkel.
Ko

so

v Bruslju

izbranci najpomembnejših

nemške politične igre, se je zgodil navide-

držav v EU v zaprtem krogu analizirali hudo

zen preobrat. Merklova je namreč pokrovi-

otročji načrt discipliniranja EU, kot so si ga

teljsko

in prizanesljivo dejala, da niso

ne-

zamislih trije »uporniki«, so se ob nasmiha-
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nju zgrozili, kajti vse tri države bi brez pomoči
Bruslja

(razdelilo

se

bo

milijard, nad

700

vih bruseljskih virov - ko se je izvedelo,
kako namerava
Madžarska
financirati
je bil

nemudoma ustavljen

milijardami pa bdi tudi »računovodjem« dr-

2TDK,

žavnega proračuna v Sloveniji sicer neznani,

vsega Sloveniji že odobrenega denarja za

izjemno iskan finančni strokov-

gradnjo. Pravzaprav gre za prvo od načrto-

v svetu pa

po pandemiji in krizi gospodarstva
dobesedno guznile, saj so že sedaj zadolžene

vanih sankcij proti trem upornikom, ki

trenutno hudo boleča le

za našo

državo.

preko vseh razumnih meja.

Hujše bodo

obetajo.

Najprej

njak)

kazni, ki

delovanje EU

Vrtovec kot madžarska sobarica
Poljski

vodoinštalaterji v Veliki

pač

bodo mogli poslati

ne

Poljakov,

Britaniji

domov še več

denarja, Balaton in Pesta Orbanu ne bosta

se

brez soglasja

je

Madžarov in

visoke denarne kazni za vsako

kršenje zakonodaje EU, izguba predsedoSvetu EU

vanja

ali pa celo

izključitev

iz

EU.

več prinašala od turizma, le slovenska vla-

Očitno je veliko število kultiviranih hrvaš-

da se obnaša, kot da je brez skrbi, saj ima
minister Zdravko Počivalšek ob sebi za

kih

božjo

sporočilo svojemu predsedniku vlade An-

pomoč

vencev

Zoreta

pri

še brata
Francija

zdravstveni zaščiti Slometropolita

Stanislava
kot prodajalca zaščitnih

mask (Framed je njegovo podjetje) in ministra za promet Jerneja Vrtovca, naivnega, kot so prislovično madžarske sobarice

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

dotok

se sprva delajo,

da ne vedo, zakaj so v resnici tam). Sicer pa
cerkveni medklic: metropolita je januarja

2016 ob obisku Slovencev v Avstraliji spremljal brat, ki se je že takrat očitno pripravljal

na

veliko poslovno kariero

in

si

za

pogum od slovenskih vernikov v Melbournu zaslužil v dar pravi avstralski klobuk!

Minister

za

promet

Jernej Vrtovec

brez

posebnega miselnega naprezanja »urbi et
orbi« v slogu Nove Slovenije in Mateja
Tonina razglaša za genialno idejo predsednika

vlade

Janeza Janše, da

je

Madžare

ponovno povabil kot soinvestitorje k drugemu tiru 2TDK. V Bruslju so naglo pogruntali, da bi Madžari v drugi tir naložili
»evropski«

madžarskim

denar, kar se povsem
nasprotovanjem

sklada z
vladavine

prava v EU, ki pomeni tudi strogo nadzorovano kontrolo »podarjenega« denarja. Toliko v poduk ministru Vrtovcu iz zaneslji-

lobistov v Bruslju že pred

srečanjem

Strateškega foruma na Bledu avgusta letos
dreju Plenkoviču, naj

se naglo umakne iz
skušajo natakniti okoli
vratu Janša, Orban in Vučič. Istočasno s

zanke,

ki

Hrvati

sta

mu

jo

spregledala

tudi

»višegrajca«

Češka in Slovaška, Estonija, Latvija in Lit-

va, sicer zgodovinsko

vezane na Poljsko, pa

lepo potuhnile.

Samo medklic: med

so

se

gejevskimi veseljaki v Bruslju je bil zaloten

tudi estonski poslanec. In Estonija je takoj
razumela, kaj

ji je storiti. Kajti bratiti se z

državami, ki

skušajo

od EU

izsiliti

tudi

policijskega in političnega
rorja, nikakor ni smiselno.
toleriranje

te-

In ko je minister

za promet Jernej Vrtovec
že mislil, da je z 2TDK ujel pravega karier-

nega konja, se mu je v ozadju zgodil strankarski sodrug Valentin Hajdinjak, brez
izkušenj postavljen na

čelo Darsa.

Se pa

»Hajdi«, kot ga kličejo zelo bližnji prijatelj-

čki, že pridno uči. Med grizljanjem pršuta
in srkanjem terana v pršutami v Šepuljah
se z nekdanjim šefom

zidarja

Pavlom

zahiranega Kraškega

Macarolom

dogovarja,

kdo bo gradil drugi tir, tretjo avtocestno os
in obnavljal tire na slovenskih železnicah.
Zraven ni ne Kolektorja ne ministra Vrtova

ca.
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Začeli bodo prazniti Vogršček
Ambrož Sardoč

Goriška

09. 12. 2020, 06.00

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

Na pomlad 2022 naj bi v namakalno omrežje po spodnji Vipavski dolini pritekla čistejša
voda pod višjim tlakom. Predvidoma takrat bo namreč posodobljeno zajemanje vode za
ta namen na pregradi umetnega jezera na Vogrščku. V prihodnjih dneh naj bi začeli
prazniti akumulacijo.

Priprave na suhi stani pregrade so končane,
Luka Carlevaris

v

prihodnjih dneh bodo začeli prazniti akumulacijo

in

vrtati predor. Foto:

VOGRSKO > Kmalu bo mimo leto, odkar so dva ministra in direktor Kolektorja CPG na
namakalnem zadrževalniku na Vogrščku podpisali pogodbo za obnovo oziroma popravilo
pregrade zajetje. Gradbinci bodo na novo zgradili tako imenovani vtočni objekt, da bo
možno vodo zajemati na štirih višinah, in ga tako z namakalnim omrežjem kakor s strugo
potoka pod pregrado povezali prek novega tunela, v katerem bodo tri cevi: dve s
premerom 120 centimetrov, ki bosta služili kot talni izpust, in ena s premerom enega
metra, namenjena namakanju.

40

09.12.2020

Primorske.si

Sreda, 06:04

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/goriska/zaceli-...

2/3

“S takšno izvedbo bodo zagotovljeni prvotno projektirani parametri, na podlagi katerih je
pregrada pridobila uporabno dovoljenje,” so pojasnili na direkciji za vode, ki je zadolžena
za sanacijo. In dodali so, “da bo nato sposobna prevzemati največje možne obremenitve
in bo omogočala obratovanje akumulacije in namakalnega sistema pod pogoji, ki so bili
prvotno predvideni.” Povedano drugače: zadrževalnik bo mogoče znova napolniti do vrha
in v omrežje bo tekla čistejša voda.
10 milijonov evrov

je

pogodbena vrednost sanacije.

Predor mimo pregrade

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

Ob slavju lani januarja gradbenega dovoljenja še ni bilo. Država tedaj ni imela pravice
posegati na dve zasebni zemljišči, ki sta nujni za poseg. Dovoljenje je pridobila v začetku
julija, takrat je Kolektor CPG uvedla v delo. Podjetje je za nalogo dobilo na razpolago 18
mesecev, po besedah Mojce Černe iz direkcije za vode, “je bil predmet pogodbe tudi
izdelava projektov za izvedbo, ker je to bilo najboljše. Hkrati je izvajalec imel tri mesece
na voljo za pripravljalna dela.”
Priprave na suhi strani pregrade so zaključene, narejen je tudi začasni portal za vrtanje
omenjenega predora. Ta bo v obliki zanke vodil tudi skozi hrib na levem bregu
zadrževalnika med objektom za zajemanje vode in strugo Vogrščka tik pod pregrado,
slednjo bo pravzaprav zaobšel. Talni izpust pri dnu jezera, ki že nekaj let služi tudi
namakanju, nameravajo nato zapolniti in s tem rešiti težave s korozijo in tveganji za
pregrado. “Ta trenutek dela približno sledijo zastavljenemu terminskemu planu,” so
odgovorili na direkciji, predor naj bi ob ugodnem vremenu začeli vrtati v prihodnjih dneh.

Z zemljišči se lahko hitro zaplete
Čeprav je bilo gradbeno dovoljenje izdano julija, ga je država jeseni morala
dopolnjevati. Sprememba je postala pravnomočna pred dnevi. Vendar kot je
poudarila Černetova, to ni oviralo oziroma zakasnilo del. Po njenih besedah se je
le naknadno ugotovilo, da potrebuje država pravico graditi na parceli v občinski
lasti, prek katere vodi struga potoka pod zajezitvijo.

Jezero bodo začasno izpraznili dvakrat
Za pregrado oziroma ob jezeru pa dela šele pridejo na vrsto, pri čemer so zahtevala
dodatne geološko-geomehanske raziskave. Najprej bo treba postaviti varovalni nasip
gradbišča ob vtočnem objektu, tam bo narejen tudi portal za vrtanje tunela. Zaradi tega
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bodo skoraj povsem izpraznili zadrževalnik, in sicer do ravni, da bo voda še tekla skozi
talni izpust. To naj bi izvajalec del kmalu naredil.
Ureditvi nasipa bo sledilo polnjenje umetnega jezera, ki bo med nadaljevanjem gradnje
imelo zdajšnjo gladino. “Potrudili se bomo zagotoviti vodo za obdobje oroševanja in nato
namakanja,” je povedala Černetova. Če ne bo zelo sušnega začetka leta, bo to
razmeroma enostavno, predvidevajo, da bo ob ugodnih razmerah spet polno marca. V
običajnih okoliščinah bi morala biti sanacija v celoti zaključena januarja 2022. “Po
trenutni dinamiki izvajanja del se predvideva podaljšanje roka za tri mesece,” dodajajo na
direkciji. Černetova upa na prvo četrtino prihodnjega leta.
Mojca Černe, direkcija za vode
“Potrudili se bomo zagotoviti vodo za obdobje oroševanja

in

nato namakanja.”

v

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

Glede na zamik pri določenih gradbenih delih pa se bo izvedba nekaterih prestavila
obdobje, “v katerem se zaradi oroševanja in namakanja ter drugih pogojev
soglasodajalcev dela ne bodo mogla izvajati,” so pojasnili na direkciji.
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Madžarska, drugi val
Katja Gleščič

Komentarji

09. 12. 2020, 19.24

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj in skozi katera vrata bo vlada Janeza Janše znova
spustila Madžarsko v projekt drugi tir. Naj bo finančna konstrukcija projekta drugi tir še
tako zaprta, ima pa ja Janša bolj odprte prijateljske vezi z Orbanom kot Cerar, ki je vstop
v 2TDK in zemljišče v pristanišču ponujal Madžarski pred dvema letoma.
Oživljena pobuda za sporazum med državama o gradnji
vključuje tudi Luko Koper, gre naprej, za zaprtimi vrati ga
za zunanjo politiko.
Koper naj

le

upravljanju drugega tira, ki
je danes potrdil pristojni odbor

in

še naprej ostane prva madžarska luka. A ne dobesedno.

V drugem valu dogovorov z Madžarsko so izhodišča pobuda sicer nosi oznako interno
in ni javno dostopna podobna kot v prvem. Madžarska stran da 200 milijonov posojila
za gradnjo, postane solastnica projektnega podjetja 2TDK in po začetku obratovanja tira
lahko prejema delež od dobička na pretovor, zraven pa ministrstvo pomaga Madžarski do
najema zemljišča na območju pristanišča.
-

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

-

kaj je na slovenski strani te tehtnice, kaj pridobimo mi Slovenija, regija, logistika, Luka
.…, glede na to, da madžarsko posojilo v osnovi ni potrebno, ker je konstrukcija
financiranja že zaokrožena? “Možnosti za rast prometa,” ponavlja minister Jernej
Vrtovec.
In

-

Poslovna žilica je hvalevredna, a pridobivanje tovora ni vloga ministrov in tudi vloga
predsednikov vlad ni, da narekujejo podjetjem, s kom in kje bodo prevažala tovor.
Madžarski partnerji pa so v Luki Koper tako ali tako več kot dobrodošli že desetletja.
Največ pretovorjenih kontejnerjev v Kopru je z Madžarske ali za Madžarsko.
navsezadnje, si morda želi katero madžarsko logistično podjetje najeti zemljišče
bližini pristanišča, ker bi pripeljalo večje količine blaga? Zakaj pa ne, če je za to
obojestranski poslovni interes. A zato ne potrebujejo meddržavnih sporazumov in
madžarskega upravljanja z drugim tirom.
In,

v
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Vrtovec naj raje še naprej po vseh zalednih državah hvali “našo Luko Koper” in gradi
dobre odnose. S subvencijami naj, denimo, poskrbi, da bo železniška pot čez Slovenijo
konkurenčna v primerjavi s sosednjimi državami. Še naprej naj ureja soglasja za
zemljišča v pristanišču za širitev Luke. Posle pa naj sklepajo tisti, ki so za to poklicani;
logistična podjetja bodo že zagotovila tovor, če bo pot skozi Koper cenejša in hitrejša ...
Koper naj

le

še naprej ostane prva madžarska luka. A ne dobesedno.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri

v

PN

09. 12. 2020, 20.46
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Tradicionalni zimski izlov cipljev in belih rib iz portoroškega in strunjanskega
ribolovnega rezervata, ki ga bo lahko od decembra do konca aprila desetkrat poskusila
skupina dvanajstih poklicnih ribičev, je, kot kažejo množične objave na družbenih
omrežjih, zelo zmotil prostočasne ribiče, in tudi poslanko SD Meiro Hot, ki je na
ministrstvo za kmetijstvo poslala poslansko vprašanje, zakaj to dovoli.

Ribiči so od decembra 2018 do konca aprila 2019
kilogramov cipljev. Foto: Zdravko Primožič/FPA

v

okviru organiziranega izlova

v

obeh rezervatih ujeli 920

Številni so ostali brez elektrike
Zaradi težkega snega in obilnih padavin je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja
in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega
področja Elektra Primorska.

Madžari na 2. tiru spet politična tema
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Sporazum z Madžarsko o njenem sodelovanju pri gradnji in upravljanju z drugim tirom,
neuradno vključuje vstop Madžarske v 2TDK in do morja, bo znova prvovrstna politična
tema.

ki

Na Markovcu so zaradi plazu evakuirali 16 stanovalcev
Torkovo večerno in nočno neurje je najbolj prizadelo koprsko občino,
opravili 50 od 65 nočnih intervencij v Istri.

v

kateri so gasilci

Klif bo dobil še 25 metrov zaščitne mreže
Saniranje piranskega župnišča in klifa pod njim je domala končano, delavci pa se selijo
še pod krstilnico, kjer je erozija prav tako naredila veliko škode.

Od doma bi delali

v

bližnji pisarni

Občina Tolmin že dalj časa, zlasti pa po izbruhu epidemije covida-19, premleva možnost
za ureditev centra za delo na daljavo.

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

So končno našli rešitev za sosesko Ronket?
Razpadajoče hale Ideala, že dvanajst let odprta gradbena jama, neurejena okolica,
pomanjkanje parkirišč. Seznam težav na Ronketu in pod njim je velik, reševanje pa že leta
neuspešno. Zdaj naj bi se zadeve obrnile.

V hrpeljski coni nova delovna mesta za lokalne prebivalce
Na obrobju obrtne cone v Hrpeljah, ob makadamski cesti na Slavnik, podjetje RCM d.o.o.
gradi logistični center, s 5000 kvadratnimi metri skladiščnih prostorov za carinsko
skladiščenje in trikrat večjim parkiriščem.

Popotnica ni obetavna
V četrtek se bo v Planici
prvenstvo v poletih.

Umetnost

je

s

kvalifikacijami za posamično tekmo začelo 26. svetovno

kot kisik

...

V četrtek se prične 21. Pixxelpoint,

ki

ga

je v

koronadobi mogoče obiskati

le

na spletu.

46

09.12.2020

Finance.si

Sreda, 06:00

Država: Slovenija

Kazalo

1/4

https://tl.finance.si/8969206/Megacentri-Kaksne-pr...

Megacentri: Kakšne projekte pripravlja Go
Asset v Sežani in Mariboru
Čas branja: 3 min

0

Shrani

Več

iz

teme

.

09.12.2020 06:00

Michal Buban, Go Asset: Povpraševanje po logističnih
zmogljiivostih bo zaradi epidemije pospešeno naraščalo, glavni
gonili rasti bosta razmah e-trgovine in spremembe v oskrbovalnih
verigah

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

Nataša Koražija

Novi logistični center v Sežani bo s 120 tisoč kvadratnimi metri površin - to
nogometnih igrišč, največji skladiščni center v Sloveniji doslej.
Foto: Go Asset Development

Več

iz

teme

je

Obveščaj me o novih člankih

:

distribucija

dodaj

skladiščenje

dodaj

logistika

dodaj

infrastruktura

dodaj

gradbeništvo

dodaj

naložbe podjetij

dodaj

skladišča

dodaj

približno 20

:

distribucija >

skladiščenje >

logistika >

naložbe podjetij >

skladišča >

Jan Chaloupka >

Michal Buban >

infrastruktura >

Družba za upravljanje... >
Protim Ržišnik Perc >

gradbeništvo >
Andreas Liebsch >
Luka Koper >

RLS >

Družba Go Asset Development

s

sedežem na Dunaju je lani napovedala gradnjo

122 tisoč kvadratnih metrov velikega logističnega centra v treh stavbah v Sežani,
nato pa še gradnjo logističnega centra v Mariboru.
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V Sloveniji so lani junija skupaj

s

partnerji ustanovili družbo Log center

70

Adria oziroma Log center A. Log
center A je nato lani novembra za 7,6

milijonov evrov
naložb v Sežani

milijona evrov od DUTB kupil

120

zemljišče v Sežani. Kdo je v ozadju?
Družbo Log Center A so ustanovili trije
ustanovitelji: Go Asset Holding

je

in

ocenjena vrednost
Hočah pri Mariboru

tisoč kvadratnih metrov skladišč bo
treh stavbah v Sežani

v

s

sedežem na Dunaju (25,1 odstotka),
slovaško podjetje Bauvest (2 odstotka)
in češko podjetje Selvaggio (72,9

22
tisoč kvadratnih metrov skladišč bo
Hočah pri Mariboru

v

odstotka). Družbo Log center A vodita
Andreas Liebsch , in Jan Chaloupka , projekte v Sloveniji pa koordinira
Michal Buban

,

vodja razvoja pri Go Asset Development.

Enako lastniško in vodstveno sestavo ima tudi podjetje Log Center M, ki bo
gradilo mariborski logistični center v Hočah.

Kako tečejo priprave
“Napredujemo, čeprav smo imeli letos nekaj težav zaradi epidemije. Načrtujemo
pa, da bomo prihodnje leto zagnali gradnjo na obeh lokacijah,” pravi Michal
Buban iz Go Asset Development.
Projekte za Log center Adria v Sežani pripravljajo

s

partnerjem Protim

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

Ržišnik Perc iz Šenčurja, za Log center Hoče-Maribor pa

s

partnerjem

Štajerski inženiring iz Hoč. Skupna vrednost obeh naložb bo predvidoma
presegala 70 milijonov evrov, pravi Michal Buban.

Zakaj Slovenija?
Kako to, da so se odločili za gradnjo logističnih centrov v Sloveniji? Lokacijo v
Sežani so izbrali, ker sta v bližini Luka Koper in pristanišče Trst in ker lahko
podjetja od tod servisirajo celotno regijo od Italije do srednje in jugovznodne
Evrope, pravijo investitorji. Maribor pa so izbrali zato, ker ima dober položaj na
križišču koridorjev. “Če se vozite proti Gradcu, je ob avtocesti ogromno
skladiščnih centrov, v katerih delajo Slovenci. Ne vidim razloga, zakaj
logističnih centrov ne bi zgradili tudi v Mariboru, ki ima še boljšo lego od
Gradca,” pravi Buban.
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Tedijeva baza v Sežani
V Sežani bodo med drugim zgradili 62
tisoč kvadratnih metrov veliko skladišče
za nemškega trgovca Tedi. To bo druga
Tedijeva distribucijska baza, prvo imajo
v

Dortmundu. Go Asset Development je

v

preteklosti v Dunajski Stredi na

Slovaškem med drugim razvil logistični

Foto: Jernej Lasič
Michal Buban Go Asset Development:
Pomen severnojadranskih pristanišč bo
naraščal, ker so blizu velikih trgov in ker
zaradi krajših poti omogočajo
prihranke pri izpustih ogljikovega
dioksida.
,

center za Kik, ki ga oskrujejo čez Luko
Koper prek Metransovega terminala.
Ker se takšni logistični centri praviloma
oskrbujejo prek pristanišč, ocenjujejo,
da je smiselno zgraditi logistično
vozlišče bliže Luki Koper.

In kdo bodo poleg Tedija njihovi drugi partnerji v Sežani in Mariboru? “V tej
fazi tega še ne moremo razkrivati," pravi Buban.
Družba Go Asset Development sicer deluje od leta 2006, doslej so vlagali v
razvoj in gradnjo več logističnih in trgovskih centrov v Avstriji in na Slovaškem.
V Dunajski Stredi na Slovaškem so investirali 25 milijonov evrov v DSK Logistik
in postavili 56 tisoč kvadratnih metrov velik center, v katerem skladiščijo Kik,
RLS

"

title="RLS">RLS Logistic in drugi partnerji.
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Največji logistični center v Sloveniji doslej
V Sežani bodo zgradili več kot 125 tisoč kvadratnih metrov skladišč, v Mariboru
pa predvidoma 22 tisoč. Za primerjavo: Lidl je v Arji vasi zgradil 55 tisoč
kvadratnih metrov velik logistični center, za katerega je namenil 70 milijonov
evrov, Kuehne + Nagel na Brniku upravlja 38 tisoč kvadratnih metrov veliko
skladišče za Novartis , v katerega so investirali (neuradno) precej več kot 50
milijonov evrov, cargo-partner pa je zgradil 25 tisoč kvadratnih metrov velik
center na Brniku za 25 milijonov evrov. Lidlov center je doslej po površini
največji novejši logistični center v Sloveniji, logistični center v Sežani pa bo več
kot dvakrat večji. Po dosedanjem načrtu naj bi bila prva faza skladišč v Sežani
zgrajena leta 2021.

Kdo bo gradil nova centra?
Investitorji se o gradnji pogovarjajo

z

več različnimi partnerji, večinoma

s

slovenskimi gradbinci, pravi Buban. V Hočah pri Mariboru bodo zgradili 22
tisoč kvadratnih metrov skladiščnih prostorov, več o projektu je mogoče
prebrati na tej spletni strani).
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Kdaj natančno naj bi stekla grabena dela investitorji ne želijo napovedovati,
veliko bo odvisno tudi od morebitnih nadaljnih omejitev, ki bi lahko upočasnile
pridobivanje dovoljenj.

Spremenjene oskrbovalne verige
Sicer pa pri družbi Go Asset ocenjujejo, da bo imela koronaepidemija pozitivno
vplivala na njihove načrte, predvsem zato, ker se bo povečalo povpraševanje za
logističnimi zmogljivostmi. “Glavni vzrok za rast bo pospešen razmah etrgovina in spremembe pri upravljanju zalog v proizvodnih podjetjih.
Proizvajalci bodo poskušali povečati zaloge vhodnega materiala in zmanjševati
tveganje za motenje v oskrbovalnih verigah. V Sloveniji bosta ta dva učinka še
okrepljena

z

naraščajočim pomenom severnojadranskih pristanišč, ki bodo

imela v prihodnje večjo vlogo. Predvsem zato, ker omogočajo dostop do velikih
trgov in ker zaradi krajših poti do končnih kupcev omogočajo prihranke pri

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

izpustih ogljikovega dioksida," pravi Michal Buban.
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Nekdanji outfitovci bodo v Celju gradili 52
stanovanj, v prihodnje morda še štirikrat
toliko
Čas branja:

3

min

Shrani

Finance Live

1

Konferenca o digitalizaciji
evidentiranja nepremičnin in urejanja
prostora
9 min

09.12.2020 17:40

Celje bo v prihodnjem letu dobilo 52 novih stanovanj, v
nadaljevanju pa bi jih lahko še od 150 do 200. Zakaj so investitorji
izbrali Celje, kakšna bo investicija in kakšne cene stanovanj?
Aleš Perčič

Nizozemci zaradi pranja
denarja preganjajo prvega moža
švicarske UBS
11 min

Nekdanji outfitovci bodo v
Celju gradili 52 stanovanj, v prihodnje
morda še štirikrat toliko 1
30 min

Evropska agencija za zdravila
EMA, ki presoja cepivi Pfizerja in
Moderne, je bila tarča kibernapada
34 min

Korak bližje k dokončni potrditvi
1.840-milijardnega svežnja EU kompromis Poljske in Madžarske z
nemškim predsedstvom 2
1 ura

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

kratko

Ifo: novembra spet rast dela na
v Nemčiji

Kako so cene razbitih avtov Pošte
Slovenije na dražbi poletele v nebo
2 uri

Foto: Ribarjeva rezidenca

Več
Več

iz

teme

iz

teme

.

:

nepremičnine >
Outfit 7 >

gradbeništvo >
Boris Eržen >

cene nepremičnin >

Jure Prek >

Boris Dolenc >

Matej Romih >
Iskra Impuls >

Ante Bračič >

V središču Celja bo predvidoma v
začetku prihodnjega leta stekla gradnja
nove stanovanjske soseske, ki so jo
investitorji poimenovali Ribarjeva
rezidenca. Tako se imenuje tudi
projektna družba, ki bo investicijo
izpeljala. Družba je v lasti nekdanjih
lastnikov Outfita7, enega najuspešnejših slovenskih startupov, ki je bil pred

Obveščaj me o novih člankih

:

nepremičnine

dodaj

gradbeništvo

dodaj

cene nepremičnin

dodaj

Matej Romih

dodaj

Outfit 7

dodaj
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skoraj štirimi leti za milijardo evrov prodan konzorciju azijskih podjetij.
Da se milijoni od prodaje Outfita7 v zadnjih letih zlivajo tudi na slovenski
nepremičninski trg, smo v Financah že večkrat pisali, nazadnje v reviji
Manager . Nekaj milijonov bo končalo tudi v Celju. Največja, 40-odstotna
lastnica Ribarjeve rezidence je družba RMH, ki je v lasti Celjana Mateja
Romiha , IT-strokovnjaka za mobilne igre in nekdanjega solastnika družbe
Outfit7 . Med preostalimi lastniki so tudi drugi nekdanji outfitovci, denimo
Boris Eržen , Jure Prek in Boris Dolenc , pa tudi družba INR, ki je v lasti
Iskre Impuls Anteja Bračiča .

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

Direktor družbe in vodja projekta je Oktavijan Aram . Ta je najbolj znan kot
zadnji direktor Grepa , ki sta mu nekdanji poslovodstvi Energoplana in
Gradisa skupine G (lastnika Grepa) tik pred dokončnim propadom gradbinca
roke položili reševanje že davno zavoženega projekta gradnje trgovskega dela
Stožic. Aram danes vodi več stanovanjskih projektov, ki se jih v Ljubljani
lotevata Iskra Impuls in Kolektor , zraven pa je tudi pri gradnji več kot 200
stanovanj v Kranju, ki jih gradijo egiptovski lastniki Iskraemeca .

v

Foto: Ribarjeva rezidenca

Kdaj in kakšna stanovanja bo dobilo Celje?
Kot pravi Aram, so zemljišča v Celju
kupili na dražbi, ki so jo razpisale
Anepremičnine (v lasti NKBM ).
Investicija bo vredna okoli šest
milijonov evrov. V prvi fazi bodo
zgradili 52 stanovanj v dveh
večstanovanjskih objektih, v
Foto: Ribarjeva rezidenca
nadaljevanju pa bodo glede na odziv
trga nadaljevali gradnjo še ene ali dveh faz, po katerih bi lahko Celje dobilo še
od 150 do 200 stanovanj.
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Gradnja prve faze se bo predvidoma začela v začetku prihodnjega leta,
stanovanja pa bodo vseljiva predvidoma sredi leta 2022. Velikost stanovanj bo
od okoli 30 do 110 kvadratnih metrov, kolikor bodo merila stanovanja z
zelenimi terasami na vrhu dveh večstanovanjskih objektov. Cene bodo pod dva
tisoč evrov za kvadratni meter, večinoma okoli 1.900 evrov, pravi Aram.
V nadaljevanju se bodo glede na odziv trga odločili o drugi in tretji fazi projekta.
Zemlje imajo dovolj, a bo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja treba sprejeti
še potrebne občinske prostorske akte. Ta del bo potekal vzporedno z gradnjo
prvega dela stanovanj, pravi Aram.

Se bo gradilo standardno ali nadstandardno?

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

Aram pojasnjuje, da se v luksuz ne bodo
spuščali, bodo pa stanovanja glede na
dosedanjo ponudbo v Celju krepko nad
standardom. Kupcem nameravajo
ponuditi »zelo spodoben standard«,
pravi sogovornik. V stavbah bodo
dvigala, v kleti ena etaža podzemnih
garaž, na vrhu stanovanja z zelenimi
terasami.

Foto: Ribarjeva rezidenca

V stanovanjih bo predpriprava za pametne instalacije, ki jih bo lahko vgradil
vsak posameznik sam v skladu s svojimi željami in potrebami. Prostornine
prostorov ne bodo luksuzne, prostori so racionalno zasnovani, zasleduje se
njihov maksimalni izkoristek, veliko sob bo imelo možnost odstranitve
določenih pregradnih sten, pojasni Aram.
Kdo bo gradil, še ni znano, najverjetneje pa bo to gradbinec
pravi Aram.

iz

lokalnega okolja,

Zakaj Celje?
Investitorji in gradbinci so se v zadnjem času najraje lotevali stanovanjske
gradnje v Ljubljani, kjer so se v zadnjih letih prodale tako rekoč vse gradbene
jame, v katerih večinoma nastajajo nove stanovanjske soseske. Zakaj so se
odločili za Celje? »To je naš učni projekt,« priznava Aram in dodaja, da so se za
Celje odločili, ko so ugotovili, da je to mestna občina z enim najstarejših
stanovanjskih fondov v državi.
Ugotovili so tudi, da je močno podhranjen tudi najemniški trg. Ko so »potipali«
trg, so dobili dober in hiter odziv, imajo tudi precej povpraševanja potencialnih
kupcev, večinoma lokalnega prebivalstva po stanovanjih.
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Kje je bil prvi diskontni trgovec
pred 15 leti in kje je zdaj tretji
trgovec z živili
Čas branja: 12 min

0

Shrani
10.12.2020 04:00

15-letnica

številkah

v

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

Mladen Miković

Več

iz

teme

trgovina >
Aldi >

:

poslovanje podjetij >
Marko Mravljak >

Hofer >

Matevž Martinuč >

Telekom >

Tržnica >

Fokus >
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Hofer , diskontni trgovec iz Lukovice, te dni praznuje 15 let od odprtja prvih
trgovin v Sloveniji. Naredili smo pregled, kje je danes, kakšni so bili največji
izzivi, ter zbrali mnenja več zaposlenih, tudi tistih, ki so v podjetju od začetka. Pri
trgovcu za letos ocenjujejo, da bodo dosegli 600 milijonov evrov celotnih
prihodkov iz prodaje, kar je za sedem odstotkov več kot leto prej.

Foto: STELZL BERNHARD
»Naslednji mejnik v našem podjetju bo gotovo
600 milijonov evrov
premik k digitalizaciji v vseh vidikih
poslovanja. Na to se mednarodno pripravljamo je ocena letošnjih prihodkov iz prodaje. V
prvem polnem letu poslovanja leta 2006 so ti
že kar nekaj časa in veliko rešitev prav v tem
znašali desetino letošnjih oziroma 60 milijonov
evrov.
obdobju že vpeljujemo tudi v Sloveniji,«
napoveduje generalni direktor podjetja Hofer
Slovenija Matevž Martinuč . Dodaja, da bodo tako zaledne procese lahko izvajali še bolj
stroškovno učinkovito: »Predvsem bodo kupci imeli v naših trgovinah gotovo še boljšo
nakupno izkušnjo. Za nas je to velikanski skok naprej in tega se vsi neizmerno veselimo.«
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Ob pogledu na prvih 15 let podjetja Hofer
87 trgovin
Slovenija pravi, da so jih zaznamovale številne
prelomnice. »Ob vstopu na slovenski trg smo
je odprtih danes, dve bosta še do konca leta.
kot prvi diskontni prodajalec orali ledino vsem
Pred 15 leti jih je bilo 11, kar je osemkrat manj.
nadaljnjim in bili v marsikaterem pogledu
ponekod motilec na trgu ter povzročili znižanje cen za kupce tudi pri drugih trgovcih,« razlaga
Martinuč. Za drugo prelomnico je označil tri leta pozneje odprt upravno-logistični center v
Lukovici. »Ta se razprostira na 45 tisoč kvadratnih metrih ter predstavlja stičišče med nabavo
in prodajo,« doda.

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

»Pred dobrimi petimi leti smo vse trgovine
1.953 zaposlenih ima Hofer
opremili s pekarno, saj smo kupcem želeli
ponuditi vedno svež pečen kruh. Zato smo
ta mesec, medtem ko je svojo prodajo začel s
uvedli nov sistem peke in prodaje kruha ter
skoraj šestkrat manj oziroma s 348 sodelavci.
pekovskih izdelkov v sami trgovini,« opisuje
tretjo prelomnico generalni direktor Hoferja. Eden večjih mejnikov so po Martinučevo v družbi
dosegli pred dobrimi tremi leti, ko so zakorakali v svet mobilne telefonije. »HoT, Hofer
Telekom , je danes največji virtualni mobilni operater v Sloveniji, saj nam zaupa že več kot sto
tisoč uporabnikov,« pojasni. Prepričan je, da se uspeh skriva v uporabnikom privlačnem
hibridnem modelu predplačniškega in naročniškega paketa.

Še letos 87 trgovinam dodajajo še
dve na Štajerskem

16 zaposlenih je v povprečju
posamezni trgovini,

v

»Izjemno veseli smo, da v prihodnjih dneh
med temi so prodajalci, poslovodja ter
namestnik poslovodje in regionalni vodja
odpiramo trgovini v Rušah in Šentilju,«
prodaje, ki je odgovoren za več posameznih
napovedujejo pri Hoferju. V skladu s strategijo
trgovin.
podjetja in če bo trg omogočal še več njihovih
trgovin po Sloveniji, se bodo še širili, če pa bodo ugotovili, da je slovenski trg prenasičen, se ne
bodo, pravijo v podjetju.
Glavna točka njihovega delovanja je absolutno
V 15 letih je
obvladovanje stroškov, malo težje pa označijo,
število slovenskih dobaviteljev zraslo
kaj je bil do zdaj največji izziv. »Težko je
na več kot 120.
oceniti, kateri so bili večji izzivi: ob vstopu na
slovenski trg, ko smo morali rušiti tudi številne
mite o diskontnikih in nizki kakovosti izdelkov, ali letos, ko ves svet aktivnosti – in tudi mi –
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poslovanje prilagaja epidemiji koronavirusa.« Poudarijo, da je Hofer danes ugleden
delodajalec z nadpovprečnimi plačili v trgovski panogi, kjer so znani tudi po dolgoletnem in
partnerskem sodelovanju z dobavitelji, s številnimi od njih sodelujejo že vrsto let, z nekaterimi
pa tudi vse od njihovih začetkov.

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

Danes sodelujejo z več kot 120 slovenskimi
33 dni
dobavitelji. »V skupinah izdelkov, kot so sveže
meso, mleko, kruh in jajca, je delež slovenskih
znaša plačilni rok računov.
izdelkov skoraj stoodstoten. Sicer pa je lokalne
dobave že več kot 25 odstotkov izdelkov naše redne ponudbe. Tudi več kot 90 odstotkov sveže
pečenih pekovskih izdelkov in svežega mesa nam dobavljajo slovenski dobavitelji, medtem ko
je ponudba sadja in zelenjave v času sezone večinoma s slovenskih njiv, vrtov in sadovnjakov,«
opisujejo, kje je največ slovenskih izdelkov v njihovih trgovinah.
V teh imajo sicer v redni prodaji več kot tri
Lokalna dobava predstavlja več kot
tisoč vrst izdelkov. »Stalno ponudbo v
25 odstotkov
trgovinah sestavlja več kot 80 odstotkov
ekskluzivnih blagovnih znamk, ki jih najdete
izdelkov redne ponudbe.
samo v naših trgovinah. Pri oblikovanju
tovrstnih izdelkov imamo popoln nadzor nad procesi – vse od surovin do končnega izdelka,«
dopolnijo. Hkrati redno ponudbo izdelkov neprestano dopolnjujejo z izdelki posebne ponudbe,
ki jih določajo vnaprej in se načeloma ponovijo vsako leto ob istem času. Dodajmo, da so v 15
letih razvili številne lastne blagovne znamke izdelkov, najbolj prodajane pa so Natur aktiv,
Hofer Tržnica , Milfina, Okus tradicije in Okus podeželja.
Generalni direktor pove še anekdoto z
V redni ponudbi je več kot
začetkov: »Ko smo vstopili na slovenski trg,
3.000 vrst izdelkov.
nam večina slovenskih dobaviteljev ni upala
dobavljati svojih izdelkov zaradi strahu, da
teoretično pri kom drugem ne bi smeli dostavljati. Takrat smo bili z 11 trgovinami mali igralec
na trgu, danes jih štejemo 87 oziroma čez nekaj dni že 89 in marsikateri dobavitelj povprašuje,
ali bi lahko dobavljal za nas.« Ob tem poudarijo, da veliko povpraševanja potencialnih
dobaviteljev dobijo tudi, ker veliko dajo na partnerski odnos, račune pa plačujejo redno v 33
dneh.
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Do odprtja posamične trgovine okoli 2,5 leta aktivnosti
Od podpisa pogodbe za nakup zemljišča do odprtja Hoferjeve trgovine mine v povprečju okoli 2,5
leta. »V idealnem scenariju nam uspe odprtje izvesti v letu dni od nakupa zemljišča, v skrajnih
primerih pa lahko traja tudi več kot pet let,« razlagajo v Hoferjevem oddelku investicij.
Gradnjo objekta začnejo, ko po vloženi vlogi na upravni enoti pridobijo pravnomočno gradbeno
dovoljenje. Pred vlogo za gradbeno dovoljenje je treba zagotoviti številne dokumente in da ima
zemljišče ustrezno namembnost, da je na tem območju sprejet občinski prostorski načrt, ki
dopušča umestitev trgovske dejavnosti z ustreznimi gabariti in internimi zahtevami ter da so možni
ustrezni cestni priključki in komunalna infrastruktura. »Če zemljišče še ni razvito in pripravljeno do
te stopnje, so to vse predhodne faze, ki jih je treba izvesti. Vse te dejavnosti lahko trajajo od
približno devet mesecev pa do več kot tri leta. Možno pa je tudi, da nam ne uspe zagotoviti vsega
potrebnega, in v tem primeru zemljišče za nas ni primerno,« razlagajo.
Od pravnomočnega gradbenega dovoljenja do odprtja je sicer potrebno od tri do štiri mesece. V
času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne priključke ter skleniti ustrezne pogodbe za vodovod,
elektriko, plin, telekomunikacije ... Po končani gradnji je treba vložiti vlogo za tehnični pregled ter
pridobiti uporabno dovoljenje za objekt, s čimer je izpolnjen tudi pogoj za pridobitev hišne številke
in za odprtje trgovine. Do te lahko pride približno dva tedna po koncu gradnje.

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

Zaposlenim po 450 evrov bruto božičnice
V družbi trenutno zaposlujejo skoraj dva tisoč ljudi, največ v prodaji in logistiki. Leta 2005 so
začeli s skoraj 350 ljudmi in od teh vsak peti dela v Hoferju še danes. »To je izjemna številka za
tako mlado podjetje in verjamemo, da tudi kazalec, da delamo dobro in ustvarjamo spodbudno
delovno okolje, s poštenimi plačami in dodatnimi ugodnostmi za naše zaposlene,« ocenjujejo.
Vsem zaposlenim bodo ta mesec izplačali tudi nagrado za poslovno uspešnost oziroma
božičnico v vrednosti 450 evrov bruto. Višje vodstvo bo del svoje božičnice letos namenilo
Botrstvu.
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Katere spremembe so zaznamovale posamezna poslovna področja
»V 15 letih se je v podjetju marsikaj spremenilo.
Tako smo se iz večinoma neznanega podjetja ob
vstopu na trg v 15 letih razvili v tretje največje
trgovsko podjetje z živili v državi. To je dosežek, ki
tudi v skupini Aldi šteje za poseben uspeh.
Največja sprememba, ki je v zadnjih letih posebej
pozitivno zaznamovala naše delovanje, pa je v
mojih očeh še večja osredotočenost na eno
izmed glavnih načel našega sistema vodenja –
zavedanje, da so sodelavci v središču našega
podjetja,« poudarja Marko Mravljak operativni
direktor. Ta je v podjetju že od začetka, še preden
so odprli prve trgovine, tako da je imel možnost
doživeti vse faze razvoja.
,

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

Foto: STELZL BERNHARD

»Največji vpliv na spremembe ima na področju
marketinga gotovo digitalizacija. Ljudje smo v
zadnjem desetletju močno spremenili nakupne
navade. Nakup je postal veliko bolj preudaren, o
izdelkih, ki jih kupujemo, se bolj informiramo. Kar
je po svoje vodilo k temu, da smo se kot podjetje
v zadnjih letih bolj odprli. Fokus venomer ostaja
enak: v ospredju so kupci in skrb zanje. Sledimo
njihovim potrebam in se jim čim bolj prilagajamo,
da so zadovoljni,« pravi Karmen Ravnikar vodja
marketinga in komunikacij. Doda, da marketing
ni samo izbira najlepše fotografije, slogana ali
snemanje še enega oglasa, ampak veliko več – od raziskovanja trga, poznavanja
kupca, postavljanja marketinške strategije do vlaganja v pravilne kanale.
,

in

razumevanja

»Področje nabave skrbi za celotno ponudbo
naših trgovin in tu se je ogromno spremenilo –
naša ponudba je v primerjavi s tisto pred 15 leti
neprepoznavna. Začeli smo skoraj brez
slovenskih dobaviteljev, saj ti večinoma niso bili
pripravljeni sodelovati, zdaj pa ti sestavljajo velik
del naše ponudbe. Enako velja za bioizdelke,
katerih delež v stalni ponudbi smo z ničelnega
povečali na več kot devet odstotkov,« poudarja
Peter Osojnik direktor centralne nabave.
Dodaja, da so začeli z manj kot tisoč vrst različnih
izdelkov, zdaj jih je trikrat več.
,
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»Na področju razvoja kadrov se je od leta 2014,
odkar sem tu, spremenilo ogromno. Predvsem
smo s Hofer akademijo naredili velikanski korak
naprej pri izobraževanju zaposlenih in dodatnih
ugodnostih, ki jih poleg nadpovprečnega plačila v
trgovski panogi ponujamo svojim zaposlenim –
vse od dodatnega pokojninskega zavarovanja do
tako imenovanega sabbaticla in dodatnega
neplačanega dopusta po koncu porodniške
odsotnosti,« pravi Petra Štrukelj vodja HR.
,

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

Foto: Jure Makovec

Kaj se

je v

»Začetke pri podjetju leta 2005 težko primerjam z
današnjim položajem, saj sem zamenjal tri
področja – od prodaje, logistike do financ. Lahko
pa potrdim, da je vsem tem področjem skupno
to, da tako za kupce kot zaposlene vedno iščemo
tisto dodano vrednost, ki je konkurenca še ni
odkrila oziroma še ni ponudila. Tega ni mogoče
doseči brez visoko motiviranih in učinkovitih
zaposlenih, neposredne komunikacije ter
popolne osredotočenosti na bistvo,« razlaga Teo
Marsel direktor financ in administracije.
,

15 letih najbolj spremenilo

Med več kot 70 zaposlenimi, ki so v podjetju od začetka, smo nekatere od njih povprašali, katere
spremembe na svojih delovnih področjih bi v tem obdobju najbolj poudarili.
»Spremenilo se je veliko stvari: zrasli smo tako po
številu zaposlenih kot številu trgovin in naši
ponudbi, izboljšali interno in eksterno
komunikacijo, intenzivno delamo pri odnosih,
podjetje se povezuje globalno in verjamem, da
nas v prihodnosti čaka še veliko pozitivnih
novosti,« pravi vodja centralne nabave Tina
Ulčar Dodaja, da ne bo pozabila začetkov, ki so
zaznamovala šolanja v Avstriji, zaposlovanja in
šolanja prodajalcev.
.
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Foto: Aleksander Regoršek

»Največje spremembe so se zgodile precej na
začetku, na primer leta 2008, ko smo se preselili v
Lukovico in dobili svoje skladišče. Velika
sprememba je tudi tikanje v podjetju, saj je zdaj
marsikaj lažje urediti, odnos pa je še vedno
profesionalen,« poudarja vodja oddelka
blagovnega poslovanja Tanja Hlade Doda, da so
ji všeč dodatna izobraževanja in možnost
mednarodnih izkušenj.
.

Foto: Hofer

»V vseh 15 letih so mi bili omogočeni izjemno
dinamična kariera in različna delovna mesta. Z
možnostjo mednarodne izmenjave, ki jo podjetje
ponuja, sem lahko večkrat obogatil svoj nabor
znanj in izkušenj,« pravi Tomaž Zorec vodja
centralne nabave, ki je bil pred tem vodja
investicij.
,

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

Foto: Aleksander Regoršek

»V podjetju se je v vseh teh letih marsikaj
spremenilo na bolje. Vse več imamo slovenskih
izdelkov znanih blagovnih znamk, ki jih na
začetku ni bilo in sem jih pogrešala ter kupovala
drugje. Zdaj lahko večino izdelkov kupim pri nas,«
pravi Suzana Gumzej prodajalka, ki še dodaja,
da ji je delo v trgovini všeč in ga ocenjuje za
zanimivo, polno izzivov in da je vsak dan nekaj
novega. »Delovne razmere so urejene, plača
drugih dodatkov, odnos nadrejenih pa fer.«
,

Foto: Osebni arhiv

dobra, veliko brezplačnih ugodnosti

in

»Petnajst let je šlo, kot bi mignil, v tem času pa se
je veliko spremenilo, tudi v odnosih v samem
podjetju, kar me zelo veseli,« na kratko strne
poslovodja trgovine Nežika Pešec
.

»Zelo veliko se je naredilo na področju načina
komuniciranja in prikazovanja vsebin v podjetju.
Velik pomen imajo danes tudi okoljske teme, kot
so odgovornost do virov, poraba energentov,
družbena odgovornost ...
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Verjetno najvidnejša sprememba pa je v odnosu
okolice do podjetja. Podjetje ni bilo še tako
razpoznavno ob mojih začetkih in nekaj časa je
bilo potrebnega, da smo pridobili zaupanje
širšega kroga kupcev,« meni Akram Awadalla
vodja investicij, ki je v podjetju začel kot
regionalni vodja prodaje in ga veseli, da mu je
omogočen tako karierni kot tudi osebnostni
razvoj ter opravljanje različnih funkcij.
,
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Prispevek je pripravljen v sodelovanju s podjetjem Hofer trgovina.
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Salonit Anhovo podaril 25 ton cementa za
gradnjo planinskega doma na Okrešlju
9. 12. 2020, 17:10
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Facebook

0
Twitter

Delovišče, kjer je bo stal nov Frischaufov dom na Okrešlju. (Foto: STA)

Planinskemu društvu Celje Matica, ki skrbi za dom na Okrešlju, so po požaru na pomoč odzvale številne
Slovenke in Slovenci. Med njimi tudi Slovenska vojska in znano slovensko podjetje Salonit Anhovo.
Po požaru,

ki je

lanskega novembra uničil priljubljen planinski dom na Okrešlju, se

planincev že začela gradnja novega. Veliko vlogo

je

je

na pobudo planink

pri tem odigralo tudi podjetje Salonit Anhovo,

ki je

ob

in
tej

priložnosti Planinskemu društvu Celje Matica podaril 25 ton cementa.

Oglejte

si

še: Predsednik vlade Janez Janša ob postavitvi temeljnega kamna na Okrešlju: ta vlada podpira

vse, kar nas kot narod združuje!
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Julijan Fortunat
skladu

z

,

predsednik uprave Salonit Anhovo

družbeno odgovornostjo

cementa,

namenjenega

novemu

in

je

ob tem dejal, da so se na prošnjo za pomoč odzvali

da se zavedajo, kako pomembno vlogo ima planinstvo
Frischaufovem

domu,

je

na skoraj

helikopterjem pomagala pripeljati slovenska vojska. Novi objekt

je

1.400

metrov

v

v

Sloveniji. 25 ton

nadmorske

višine

s

trenutno zgrajen do druge gradbene faze

in

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

primerno zaščiten pred bližajočo se zimo, gradbena dela pa se bodo nadaljevala spomladi.

Foto: STA

Sara Kovač
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Površina: 347 cm2

O DRUGEM BLOKU NEK

0 vplivih NEK na okolje v letu 2021
Država naj bi dala jasen signal, da drugi blok nuklearke

(NEK

2)

-

treba za takšen objekt vprašati prebivalce, lokalno skupnost

bo in bo v Krškem

-

Niti enega pojasnila pa o tem, daje

Menda še ni pobude pristojnega ministrstva za začetek

postopka umeščanja NEK 2

-

KRŠKO

nister
obisk

V dneh, ko

Janševe

k

šefu

se zunanji miodpravlja

vlade

ameriške

na

diplomacije,

za svetnika Aleša Zajca števil-

ni prispevki,

ki

so se v medijih pojavili v

zadnjem obdobju, z naslovi, kot

so

Tla-

sicer na njegovo povabilo, a vendar

kovanje poti drugemu bloku nuklear-

le dober mesec, preden

ke,

stvo okolja so

odgovorili, da je

za ume-

ščanje objekta, kakršen naj bi bil NEK 2,
potrebno

in sprejeti državni

pripraviti

prostorski načrt

(DPN), za katerega

je

možni dobavitelji jedrskih

pristojna država. Pobudnik za pripravo

gatejši sevniški zet Donald Trump 20.

elektrarn za drugi blok NEK, Zakaj bi

DPN, pripravljavec v postopku priprave

januarja 2021 očitno stežka, a

dal Vizjak

ral
bolj

ga
bila

se bo najbo-

posloviti od Bele hiše, je še

aktualnih nekaj

le motoliko

vprašanj krške-

občinskega svetnika Aleša Zajca

(SMC)

v zvezi z

gradnjo

NEK 2, ki je

na agendi srečanja že, ko

se je

minister Pompeo nedavno oglasil na
uradnem obisku v Sloveniji.
Agencija RS za okolje je 2. oktobra izda-

la sklep, da je potrebno za podaljšanje
obratovanja NEK s 40 na 60 let, torej do
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V tej luči

konca leta 2043,
na

izvesti presojo

vplivov

okolje in pridobiti okoljevarstveno

soglasje. Svetnik Zajc predlaga, da Občina Krško pozove NEK,

naj po zaključku

presoje vplivov na okolje, le-to na gro-

bo predstavi

članom občinskega sveta

eni izmed sej, v širši predstavitvi pa
tudi lokalni skupnosti v večjem avdito-

na

riju.

Z oddelka

varstvo

za

okolja so

urejanje prostora

in

odgovorili, da

je

mu

Občina Krško pozvala pristojne v NEK k
predstavitvi povzetka postopka presoje
vplivov na okolje, ki se izvaja za podaljšanje obratovanja NEK. Iz nuklearke so

odgovorili, da

so

vsekakor pripravljeni

izvesti predstavitev ter podati odgovore
na

morebitna vprašanja. Termin pred-

stavitve predvidevajo še pred poletjem

prihodnje leto, odvisno od stanja aktu-

To so

referendum

na

strategijo in

ne

podnebno
NEK 21, Slovenija in

in

sprejetja

DPN

in

v postopku izbora

najustreznejše variante je MOP.

Posto-

Hrvaška morda skupaj v projekt NEK

pek priprave DPN predvideva tudi izde-

Vrtovec napoveduje do konca leta

lavo študije variant, vključevanje javno-

NEK 2, po-

sti in lokalne skupnosti, celovito presojo

21,

energetsko dovoljenje

za

menijo, da je signal države jasen, NEK

vplivov na okolje,

2 bo

in bo v Krškem. Niti enega članka,
novice, pojasnila o tem, da je treba za

slediti določbam Aarhuške konvencije.

takšen objekt vprašati tudi prebivalce,

ščanja vključena kot lokalni nosilec ure-

lokalno skupnost, iskati družbeno sprejemljivost, spoštovati podpisane konvencije in zakone ali morda celo izpeljati

kakšen referendum. Kdo

kdaj se bo

in

nekdo začel pogovarjati z lokalno skupnostjo, s prebivalci? Kako na to gledajo

lokalna skupnost, Občina Krško, celotno
Posavje?
v

»Bomo

prostor,«

okolje

in

pričeli z

pravijo

prostor

na

umeščanjem

Ministrstvu za

(MOP).

v prostor pomeni tudi

»Umeščanje

s

čimer je potrebno

»Lokalna skupnost bo v postopke umejanja prostora in bo na predlagane ureditve podajala mnenja. Občina Krško

pa doslej formalno še ni bila obveščena
o začetku postopka umeščanja NEK 2.
Ministrstvo za infrastrukturo še ni podalo pobude za pričetek postopka DPN

NEK 2, zato postopek tudi
formalno še ni bil začet,« pojasnjujejo

za umeščanje

na krški občini.

Pavel Perc

iskanje lokacije.

Tu je še sklep občinskega sveta, ki je še
vedno v veljavi in govori o tem, da mora
Uprava RS za jedrsko varnost predstaviti

izsledke študij, ki so bile oziroma bodo
izdelane tako

in kot podlaga

obstoječo

nuklearko

za odločanje

o umešča-

za

nju novih jedrskih objektov v prostor,«
je

nanizal kopico

tehtnih

pomislekov

svetnik Zajc. Zanima ga tudi, ali je bila
lokalna skupnost s strani pristojnih državnih organov - ministrstev, GEN ali
- uradno pozvana
ali vključena v

alne epidemije.

NEK

ISKATI DRUŽBENO

pogovore za gradnjo
bilo njihovo stališče?

SPREJEMLJIVOST

Z Oddelka

za

NEK 2 in

kakšno je

Aleš Zajc, svetnik SMC

urejanje prostora in var-
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November na Pod črto:
Odlazkov medijski imperij
in kampanja za leto 2021
Prejšnji mesec smo opisali, Odlazkovo
izogibanje sankcijam zaradi spornega kopičenja
medijev. Dve osebi, ki smo jih preiskovali v
preteklosti, sta bili obsojeni na sodišču.

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

Anže Voh Boštic

Oblikovanje: Metod Blejec

Novembra smo objavili dve nadaljevanji naših preiskovalnih zgodb
jih pri Pod črto spremljamo od razkritja do sprememb

– ki

.

Pogrebnica podjetij Barbara Podlogar bo morala vendarle oditi v zapor
Vrhovno sodišče ji je novembra potrdilo zaporno kazen treh let in štirih
mesecev. Podlogar smo v naši lanski preiskavi o delovanju pogrebnikov
podjetij opisali kot ključno operativko v shemi ki je upnike finančno
propadlih podjetij in posameznikov oškodovala za desetine milijonov
evrov. Sodišče jo je obsodilo v primeru Elektrooptika Podlogar je to javno
podjetje pomagala oškodovati za skoraj milijon evrov.
.

,

.

Obsodba – zaenkrat še nepravnomočna – je doletela tudi celjskega
nepremičninarja Aleksandra Jančarja. Zaradi zlorabe položaja kot lastnik
in direktor podjetja Avioprojekt je bil obsojen na tri leta pogojne zaporne
kazni in denarno kazen v višini skoraj milijona evrov Vlogo Avioprojekta
.

66

10.12.2020

Podcrto.si

Četrtek, 00:23

Država: Slovenija

Kazalo

2/4

https://podcrto.si/november-na-pod-crto-odlazkov-m...

v

spornih poslih

z

jeseniško bolnišnico smo že lani preiskali pri Pod črto

.

Avioprojekt je za gradnjo garažne hiše ob bolnišnici od Hypo Leasinga
pridobil več kot sedem milijonov evrov, porabil pa le 2,5 milijona. Ostali
znesek je izginil neznano kam. Sodni dokumenti pa razkrivajo, da je
najmanj pol milijona teh sredstev končalo na Jančarjevem bančnem
računu.

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

Medijski imperij Martina Odlazka

Ilustracija: Matija Medved

Novembra smo objavili tudi novo preiskovalno zgodbo
preiskavi o medijskem lastništvu

v

naši večletni

.

Prvi medijski projekt Martina Odlazka je bila ustanovitev Salomonovega
oglasnika v devetdesetih letih. Od takrat je zgradil mrežo časopisov, revij,
radijskih postaj in televizije, ki predstavljajo velik del slovenskega
medijskega prostora. Zakon takšno združevanje medijev pod nadzorom
ene osebe prepoveduje. A Odlazek se z različnimi lastniškimi obvodi
izogiba sankcijam. Pri tem mu pomaga ministrstvo za kulturo, ki v
primeru delovanja Odlazka miži na obe očesi.
Odlazkov medijski imperij in izogibanje ministrstva
sankcioniranju smo predstavili v dveh delih:
Mediji Martina Odlazka
tiskovin, televizije

(1.

pri

njegovem

del): nepregledna mreža radiev,
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Mediji Martina Odlazka
medijev

(2.

del): ni varovalk pred zlorabo kopičenja

Pripravili smo tudi strnjen povzetek preiskave

o

Odlazku

.

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

Oblikovanje: Metod Blejec, Kreativa: Taja Topolovec

Novembra smo zagnali tudi našo vsakoletno kampanjo zbiranja donacij
za delovanje Pod črto v prihodnjem letu. Naše delo namreč omogočate
bralci in donatorji. Za preiskovalno delo v letu 2021 potrebujemo vašo
podporo.
letu 2020 ste bralke in bralci naše delo podprli z 23.118 evri donacij,
kar je največ do sedaj – hvala. Zelo smo veseli, da ste nam v tem letu, ki
ni bilo za nikogar lahko in udobno, namenili toliko podpore v obliki
donacij, spremljanja in deljenja naših vsebin ter sporočil podpore.
V

Zakaj potrebujemo vašo podporo v 2021 – Pod črto nameravamo v
naslednjih petih letih razviti v osrednji medij za preiskovalno
novinarstvo v Sloveniji. V ekipo nameravamo dodati dovolj novinarjev in
ostalih sodelavcev pri pripravi vsebin, da bomo lahko redno preiskovali in
spremljali področje korupcije in kriminala, zdravstva, okolja in družbenih
neenakosti. Z rednim spremljanjem naših zgodb od razkritja do
spremembe nameravamo dodatno razviti model novinarstva, ki deluje
kot čuvaj demokracije (watchdog). Naše vsebine vam bomo predstavljali
v različnih medijih, nameravamo pa sodelovati tudi pri prenosu znanj ter
preiskavah v mednarodnem okolju.
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Že v letu 2021 bomo tako v naše preiskovalno delo in uredniški proces
pričeli uvajati nove novinarje/ke, za vas bomo razvili nov preiskovalni
podkast, sodelovali bomo v mednarodnih preiskovalnih projektih in z
deljenjem znanj slovensko preiskovalno novinarstvo in naše delo skušali
narediti bolj prepoznavno v mednarodnem okolju.
Vse to seveda ne bo mogoče brez vaše podpore.
Pridruži

se

kampanji #podpri2021 in prispevaj k spremembam na bolje.
Želim podpreti Pod črto z donacijo .>>

Finančno poročilo za november 2020
Novembra nas

je z

donacijo podprlo podjetje Carvic.

Donacije bralcev: 4471 EUR
Donacije podjetij

in

podjetnikov: 525 EUR

Razpisi: 23.436 EUR (Izplačilo projektnih sredstev za leto 2020 v okviru
Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih
vsebin medijev (Ministrstvo za kulturo RS))
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Stroški dela: 4465,47 EUR
Provizije, davek, administracija

in

ostalo: 867,88 EUR

69

