Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 12. 2020
Število objav: 17
Internet: 14
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 16
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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Povzetek

Naslov

Rogaška Slatina: volivci odločajo o postavitvi razglednega stolpa

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

M. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Stolp razen razgleda ne prinaša nič novegaPobudnica referenduma Eva Žgajnar pa je dejala, da gradnji stolpa
nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje
ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično...

Naslov

Uspešen mladinec je med člani doživel streznitev: To je bil kar udarec, priznam

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Simon Kavčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nam letos ni uspelo, upamo pa, da bomo to hišo uredili v prihajajočem juliju. V tednu pred igrami mora biti
postavljena, no, urejena, ne gre zares za gradnjo hiše (smeh, op. p.), priprave pa potekajo celo leto. Vsi dogovori,
iskanje pokroviteljev, sestavljanje programa, usklajevanje z državo, da se tudi ta tam...

Naslov

S to nadgradnjo bo hiša še bolj varčna in udobna

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Hiša Marles, gradnjo katere spremljamo, ne bo le pasivna temveč tudi pametna. Nataša in Gregor sta se odločila, da
električne inštalacije nadgradita s KNX sistemom, ki jima...

Naslov

Kljub epidemiji v Rogaški Slatini odločajo o gradnji razglednega stolpa

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

T. K. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov. Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa
nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje
ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično...

Naslov

Slatinčani odločajo o postavitvi razglednega stolpa

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

C. E. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov. Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa
nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje
ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično...
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Naslov

Slatinčani so odločili, da hočejo 106 metrov visok stolp

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Župan Branko Kidrič si za postavitev stolpa prizadeva več let, z izidom referenduma je bil tako pričakovano
zadovoljen: »Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo stolpa, da se bo občina lahko razvijala še naprej v dobro vseh
občanov.« Tudi pobudnica referenduma Eva Žgajner ni razočarana: »Tak rezultat sem pravzaprav...

Naslov

Gradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew poteka po načrtu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v Izoli teče po načrtu, po pričakovanjih naj bi septembra 2021 ta
največji leseni objekt pri nas dobil pravnomočno...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Mirna

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 13. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 13.26 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,0. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Mirna. Intenziteta potresa v širšem
nadžariščnem območju...

Naslov

Na referendumu v Rogaški Slatini potrdili postavitev razglednega stolpa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 13. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sprejemljiv za vse, kar pomeni, da spremeni lokacijo stolpa," je še dejala Žgajnerjeva. Gradnji stolpa je nasprotovala
zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo
premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično...

Naslov

(FOTO) Slatinčani na referendumu odločajo o postavitvi 106-metrskega stolpa Kristal

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...106-metrski stolp Kristal, ali ne. Referendumsko vprašanje je sicer veliko bolj zapleteno, saj se nanaša na sprejeti
občinski odlok, ki daje zeleno luč gradnji stolpa. Konkretno se glasi takole: "Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za...
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Naslov

Alstom ni vložil ugovora v aferi TEŠ

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Gordana Possnig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Facebook icon Celjsko sodišče je vročilo obtožnico vsem obtoženim zlorabe položaja in pranja denarja, kar se je
domnevno dogajalo pri obnovi petega in gradnji šestega bloka šoštanjske termoelektrarne. Očita se jim 24 kaznivih
dejanj. Sedem mesecev po tistem, ko je specializirano tožilstvo sredi maja na celjsko...

Naslov

Slatinčani podprli gradnjo 106-metrskega stolpa sredi Rogaške Slatine

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slatinčani podprli gradnjo 106-metrskega stolpa sredi Rogaške Slatine Slatinčani podprli gradnjo 106-metrskega
stolpa sredi Rogaške Slatine ODPRI GALERIJO V Rogaški Slatini je na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine...

Naslov

Družbo 2TDK čakajo naporne odločitve

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bistveno višji. Ker se 2TDK še zmeraj pogaja z izvajalcema, na naša vprašanja o višini in podrobnostih zahtevka niso
odgovorili. Spomnimo, pogodba za gradnjo dostopnih cest s Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom je vredna 11,87
milijona evrov (brez DDV). Zaradi zamude pri začetku del, ki je nastala zaradi kar dveh...

Naslov

Slatinčani so odločili, da hočejo 106 metrov visok stolp

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 14. 12. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 234 cm2

...Župan Branko Kidrič si za postavitev stolpa prizadeva več let, z izidom referenduma je bil tako pričakovano
zadovoljen: »Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo stolpa, da se bo občina lahko razvijala še naprej v dobro vseh
občanov.« Tudi pobudnica referenduma Eva Žgajner ni razočarana: »Tak rezultat sem pravzaprav...

Naslov

Velikopoteznost šteje

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pa še to; 14. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 28 cm2

...PA ŠE TO Velikopoteznost šteje V Sloveniji seje izjemno razpasla moda gradnje razglednih stolpov, včeraj so se o
tem odločali tudi krajani občine Rogaška Slatina. Morda pa bi lahko razmislili o skupnem vseslovenskem projektu - v...
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Naslov

Družbo 2TDK čakajo zahtevne odločitve

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 14. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 535 cm2

...bistveno višji. Ker se 2TDK še zmeraj pogaja z izvajalcema, na naša vprašanja o višini in podrobnostih zahtevka niso
odgovorili. Spomnimo, pogodba za gradnjo dostopnih cest s Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom je vredna 11,87
milijona evrov (brez DDV). Zaradi zamude pri začetku del, ki je nastala zaradi kar dveh...

Naslov

Alenka Bratušek: Orban mi je sam dejal: Nikoli ne razprodajajte infrastrukture!

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 12. 2020

Avtor

Antun Katalenić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2018 kot ministrica za infrastrukturo v Šarčevi vladi. Na tem položaju je zaprla finančno konstrukcijo za projekt drugi
tir, s čimer se je zdelo, da bo gradnja lahko končno stekla. A s spremembo vlade se znova pogrevajo stare teme in
obuja ideja sodelovanja z Madžarsko pri projektu. Z Alenko Bratušek smo se...
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Kaj

nedelja,
13. 12. 2020; 8.08
Osveženo:
4 ure, 10 minut

Rogaška Slatina: volivci odločajo o
postavitvi razglednega stolpa

Jelko

je

Timi

"udaril"

Avtor: M. L.

Zajc

0,08

Bertoncelj

termometer
Kokakola

nevarna

komentarji: 1

Angelca

zanimivosti

Ne

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

V Rogaški Slatini poteka referendum o postavitvi razglednega stolpa Kristal.

Foto: Občina Rogaška Slatina

V Rogaški Slatini danes na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev poteka
referendum o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju
starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev. Volišča so odprta od 7. do 19.
ure, po zagotovilih slatinske občine pa je poskrbljeno za vse epidemiološke ukrepe.

Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev
referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh
volilnih upravičencev oziroma 1.876 občanov. Po ustavi

je

namreč zakon na referendumu

zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da
proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.

Novice

Vlada podaljšala zaprtje nenujnih
trgovin in storitev
32

27

Občina: Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe
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Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok
dopolnitvah odloka

o

o

spremembah in

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje

starega mizarstva?" Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po
ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne

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

zgodbe.

Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial.

Foto: Občina Rogaška Slatina

Razgledni stolp Kristal bo po mnenju občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo
generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti
slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo naletni ravni prinesel vsaj 300 tisoč
evrov prihodkov

v

občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj

dodatno namenili vsaj 150 tisoč evrov.

Digisvet

Kokakola in test za covid-19: nevarna
igra avstrijskega poslanca #video
42

88
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Pobudnica referenduma: Stolp razen razgleda ne prinaša nič novega
Pobudnica referenduma Eva Žgajnar pa

je

dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo

izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov
gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki

v

Rogaško Slatino razen razgleda ne

prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta
muzej Anin dvor in pivnica.
Občinska volilna komisija

je

nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo

referenduma. Med drugim bodo poskrbeli, da bo na volišču hkrati samo en volivec in da se
pri zamenjavi ne bo srečal

z

naslednjim, volivce pa bodo opozarjali, da se držijo

predpisanih preventivnih ukrepov,

v

ta namen bo zagotovljen tudi nadzor.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook , Instagram in Twitter

.

Vas zanima več iz te teme?

Razgledni stolp Kristal

referendum

Rogaška Slatina

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

Koronavirus
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Druga kariera (188.) – Peter Dokl

Uspešen mladinec je med člani doživel
streznitev: To je bil kar udarec, priznam
Avtor: Simon Kavčič

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

Ne

Peter Dokl v Slovenski hiši v Pjongčangu. Danes je vodja projekta Slovenske hiše za Tokio 2021.

Foto: OKS/Aleš Fevžer

"Jaz sem bil zelo uspešen kot mladinec, imam tudi štiri medalje z mladinskih svetovnih
prvenstev, zato sem šel z res visokimi pričakovanji v člansko konkurenco. Tam pa je
sledil 'reality check'," nam je priznal nekdanji biatlonec Peter Dokl, gost današnje
Druge kariere. Med člani je nato tekmoval slabo desetletje, slovenske barve branil na
dveh olimpijskih igrah, a svojih rezultatskih apetitov nikoli ni potešil. Tudi v svoji drugi
karieri ostaja vpet v šport, službo je našel v Olimpijskem komiteju Slovenije.

Vsem vrhunskim športnikom pač ni dano, da bi posegli po vrhu, na vsakega šampiona
pride nešteto takšnih, ki jim kljub trudu ne uspe okusiti slasti zmage, pa čeprav tudi njih
skozi trpljenje na treningih žene prav misel nanjo. Eden takšnih, ki mu športnih sanj ni
uspelo dosanjati v celoti,

je

Peter Dokl.
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Danes 35-letni nekdanji biatlonski reprezentant ne obžaluje ničesar, tekmoval

je s

svetovno biatlonsko elito, svojo državo zastopal na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010
in Sočiju 2014, kjer

kot član štafete dosegel enega najlepših rezultatov v svoji tekmovalni

je

karieri, v prihodnje pa se bo največjih športnih dogodkov udeleževal kot športni
funkcionar. Že na igrah v Tokiu bo namreč zadolžen za ureditev Slovenske hiše.

Standardno vprašanje za goste naše rubrike Druga kariera je, kdaj in kako so prestopili
med "civiliste". Kdaj

torej padla odločitev za slovo od tekmovalnega biatlona? Kako

je

je

pri vas potekal prehod v drugo kariero?
Odločitev

je

padla po koncu sezone 2014, po olimpijskih igrah v Sočiju. Takrat

je

dokončno

dozorela odločitev, da bo treba puško postaviti v kot. Dobesedno (smeh, op. p.) Predvsem
zato, ker ni bilo željenega napredka in tudi zaradi bližajoče se magične meje 30 let, ki sem
si

jo nekako v glavi zastavil kot prelomno. Če do takrat ne bo preboja, bi bilo fino najti

neko alternativo športu.

Sportal

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

Filmsko življenje gorenjske olimpijske
dvoživke
13

Predvidevam, da ste nastavke za prehod postavili že nekoliko prej.
Seveda sem dlje časa razmišljal o tem in tudi uspešno doštudiral tri leta prej. Sicer

je

bila

moja prva želja za zaposlitev po športni karieri področje boja proti dopingu. Vedno sem

si

želel delati v antidopingu, zato sem tudi diplomsko nalogo poiskal v tej smeri, pisal sem o
biološkem potnem listu. Ampak

je

potem po nekem iskrenem pogovoru z Janijem

Dvoršakom (direktorjem slovenske protidopinške agencije Sloado, op. p.), v katerem mi

je

iskreno povedal in dal vedeti, da nekih možnosti za redno delo pri Sloadu ne bo, postalo
jasno, da bom moral najti neko drugo varianto.
Zadnji dve leti pred dejanskim zaključkom kariere sem veliko razmišljal o tem, in ko

je

antidoping padel v vodo, sem se obrnil na pokrovitelje biatlonske reprezentance in sem
imel srečo, pojavila se

je

ena možnost. Moja prva služba po končani športni poti

je

bila

prek ene agencije, ko sem delal za BMW Slovenija. Bil sem vodja centra za testiranje vozil.
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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!

V času biatlonske kariere je veljal za zelo solidnega strelca.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Diplomirali ste na Fakulteti za šport?
Ne, študiral sem na Fakulteti za policijsko-varnostne vede. Že takrat mi

je

bil antidoping

neka strast. Poskušal sem najti tudi dodatna znanja v boju proti dopingu tudi na neki
polakademski ravni, in v tej smeri sem želel nadaljevati, a se

je

zasukalo drugače.

Zakaj prav antidoping?
Že po gimnaziji, ko sem se vpisal na Fakulteto za policijsko-varnostne vede, mi
doping nekakšna povezava med policijskim delom in športom. Takrat
želel pa sem

si

je

je

bil

ta ideja vzcvetela,

tudi po športni karieri na nek način ostati vpet v šport. Antidoping bi mi to

omogočal.
No, nekako mi

je

na koncu vendarle uspelo ostati v športu, danes namreč delam na

Olimpijskem komiteju Slovenije, z izobraževanjem pa tudi še nisem končal. Trenutno pod
okriljem Mednarodnega olimpijskega komiteja delam podiplomski program
managementa v športu, kjer nas

je

s

področja

zbranih 30 delavcev v športu z vsega sveta. Med sošolci
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je

tudi Hrvat, Zoran Primorac, srebrni namiznoteniški igralec iz Seoula 1988.

Sportal

V dresu za evropski Maribor, v obleki
za finance športnikov
14

Med kariero pa ste bili zaposleni v vojski, kot večina naših vrhunskih športnikov …

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

Ja, bil sem zaposlen. Osem let sem bil član športne enote Slovenske vojske.

Po tekmovalni karieri si je želel postati borec proti dopingul pristal pa je na Olimpijskem komiteju Slovenije.

Foto: osebni arhiv

Tam so lahko stvari tudi precej neizprosne, če izgubiš status vrhunskega športnika, dobiš
nogo, če ni rezultatov, prav tako …
Tudi sam sem vmes za eno leto izpadel iz Športne enote. Ravno v času olimpijskih iger v
Vancouvru sem dobil obvestilo, da mi ne bodo podaljšali pogodbe, ker nisem imel
ustreznega razreda. Ampak sem bil zunaj samo eno leto, naslednjo sezono sem spet
naredil rezultat, ki mi

je

omogočil povratek v to športno enoto.
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Ob tem pa moram vseeno poudariti, da sem res izredno hvaležen za to priložnost, da so me
podpirali toliko časa. Brez te podpore Športne enote zagotovo ne bi vztrajal toliko časa.
Jure Velepec

je

bil takrat vodja te enote in

prijateljski. Za to, da zaključim
s

s

je

zdaj spet, zato

je

bil tudi moj odhod zelo

športom, sem se odločil, še preden mi

je

potekla pogodba

SV in so mi omogočili mirno tranzicijo. Spoštovali so tudi vmesno obdobje.

Sportal

Slovenski Črnogorec, ki mu ni do
ležanja na kavču
6

Omenili ste rezultate. Verjetno ste imeli v času kariere drugačne želje, zagotovo ste tudi vi
razmišljali o zmagah. Kdaj pa se vam
povsem uresničile. In kaj se zgodi
V bistvu

je

s

je

posvetilo, da se vam sanje v športu ne bodo

športnikom ob tem spoznanju?

to kar zanimiva zadeva. Jaz sem bil zelo uspešen kot mladinec, imam tudi štiri

medalje z mladinskih svetovnih prvenstev, tudi z mladinskih olimpijskih iger. Bil sem
bronast ravno na Pokljuki leta 2003, zato sem šel z res velikimi pričakovanji v člansko
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konkurenco. Tam pa
To

je

je

sledil "reality check" in nisem uspel narediti uspešnega prehoda.

bil pravi streznitveni moment. Zavedel sem se, kaj pomeni članska konkurenca. To

je

bil kar udarec, priznam.
Ampak sva potem

s

trenerjem precej hitro prilagodila cilje tako, da sva se usmerila bolj na

napredek kot rezultate. Z Urošem Velepcem, mojim dolgoletnim trenerjem, sva se
osredotočila na postopen napredek. Poskušala sva res vse živo, izčrpala sva vse možnosti
treninga, ampak do nekega preboja v nekaj letih vseeno ni prišlo. Uroš se
zelo strokovnim pristopom. Ko

je

je

res trudil z

videl, da nekaj ne deluje, sva spreminjala stvari. Skozi

leta pa se nekako iztrošiš. Kljub velikemu vlaganju ni in ni rezultatov. Potem pride
trenutek, ko

je

po mojem prav, da

si

naliješ čistega vina in se sprijazniš

trdemu delu ne bo vrhunskih rezultatov in

je

s

tem, da kljub

potem vsako nadaljnje leto, ki bi ga

"zapravil" za šport, če lahko tako rečem, izgubljeno leto za prehod na trg dela.
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S trenerjem Urošem Velepcem sta poskušala vse, pa rezultatskega preboja ni bilo.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Na kateri dosežek pa ste vendarle lahko ponosni?
Imel pa sem veliko srečo, da sem imel tako močne sotekmovalce in sem svoje najboljše
rezultate dosegel

s

štafeto. To šesto mesto v Sočiju, denimo,

je v

bistvu tudi moj najbolj

odmeven rezultat in eden najlepših spominov na mojo športno kariero. Z Janezom
Maričem, Jakovom Fakom in Klemnom Bauerjem smo se res dobro razumeli celo to
olimpijsko obdobje. Štiri leta smo trenirali za to in v Sočiju dosegli lep rezultat.
Kaj bi še lahko izpostavili iz vaše tekmovalne kariere?
To, pa seveda mladinske kolajne. Te so bile podžig za 17-, 18-letnika. Takrat vidiš, da bi
morda v športu lahko naredil kaj iz sebe, prav te kolajne pa so bile tudi podlaga za mojo
zaposlitev v vojski. To so bili lepi trenutki. Soči in kolajne na mladinskih svetovnih
prvenstvih.
Česa pa ne pogrešate? Kaj ste z veseljem pustili za sabo?
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Predvsem res dolga obdobja odsotnosti od doma. Čisto iskreno pa lahko rečem, da

je

tisto

vseeno tudi precej monoton način življenja. Po eni strani doživiš ogromno, veliko lepih
trenutkov, ogromno časa preživiš z ekipo prijateljev, to so neke pozitivne stvari, po drugi
strani pa se marsičemu odrečeš in določene stvari doživiš šele po koncu kariere. Je pa tako,
da smo športniki že od malih nog navajeni na nek način življenja in se niti ne zavedamo,
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kaj zamujamo in kaj pravzaprav sploh ponuja svet izven športa.

Po vrnitvi iz Sočija (na brniškem letališču ob Filipu Flisarju) se je odločil, da je napočil čas za konec kariere.

Foto: Vid Ponikvar

In kaj ste kot "civilist" poskušali nadoknaditi?
Predvsem mi

je

všeč ta svoboda, da

si

lahko urnik življenja organiziram sam

...

Čeprav …

No, zdaj pa imam nove obveznosti. Družino, zaposlitev. Si pa po drugi strani spet pod
pritiski za rezultate, zdaj na delovnem mestu. No, v bistvu se mi to športno življenje le ni
tako zelo zamerilo, da bi zdaj hrepenel po čem. Največja razlika

je v

količini prostega časa.

Tega praktično ni, a ima na to bržčas največji vpliv skrb za majhnega otroka. Se pa šele, ko
greš ven iz športnih voda, zaveš, koliko

si

imel v njem v resnici prostega časa. Tako, da ne

priznavam nobenemu športniku, ki ni dokončal neke stopnje šolanja, izgovora, da ni imel
časa. To

je

puhlica.
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Pa ravno pomanjkanje časa

je

pogosto izgovor

...

Absolutno se ne strinjam. Pred kakšnim letom sem bil na OŠ Domžale in sem imel govor
ravno na to temo. Tudi starši so bili tam in sem jim povedal, dobro, če se odločite za šport,
je

to lepo, vendar mi ne more nihče govoriti, da ob tem ni časa tudi za šolo. Mogoče

tem času še toliko lažje, ko šole omogočajo delo na daljavo. To

je

je v

resnično večkrat samo

izgovor kot resnica.

Sportal

Slovo od skokov je bilo neizbežno,
zdaj uživa v povsem drugačnem svetu
20

Prosti čas

si

predstavljam, da

je

med treningi, med tekmami, v času počitka. Takrat se

najbrž da vedno v roke vzeti knjigo.
Tako je. Ti se odločiš, ali boš prijel za playstation ali prebral kaj pametnega.

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

Kako pa ste se sploh znašli v biatlonu? Predvidevam, da v vašem rodnem Ihanu kakšne
velike izbire niti niste imeli. Tam imate močan smučarskotekaški klub …
Imamo močan klub, da, pri meni pa

je

bil še en odločilen trenutek. Moja mama

je

bila

namreč smučarska tekačica, bolj v mladinskih razredih. Na izbiro sem imel v Ihanu samo
tek na smučeh ali nogomet, poleg tega pa sem bil že zelo zgodaj postavljen na smuči in
izbira

je

bila taka.
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Takole je leta 2009 izgledala slovenska štafeta, ki je v Sočiju zasedla šesto mesto. Jakov Fak (prvi z leve) takrat uradno še ni bil član
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slovenske izbrane vrste, Dokl, Bauer in Janez Marič pa so bili nosilci slovenskega biatlona.

Foto: Vid Ponikvar

Kaj pa puška? Kdaj ste poprijeli za orožje, ne nazadnje ste v reprezentanci sloveli predvsem
kot precej zanesljiv strelec.
To

je

res, zgodba pa

je

taka, da ko sva bila jaz in Klemen Bauer,

Ihanu, stara kakšnih 12, 13 let, se pravi leta 1997, 1998, se
mlade biatlonce. To

je

bila prva šola biatlona. Bilo

je

je v

je

katerim sva bila sošolca v

Sloveniji začelo vzgajati

razdeljeno po regijah, iz katerih

prišel nabor petih fantov prvič na priprave na Pokljuko, kjer
1985/86 prva, ki

s

je

je

bila generacija

začela streljati z zračno puško. Starejši biatlonci pred nami so bili

vzgojeni tekači, ki so jim pri 22, 23 letih preprosto v roke porinili malokalibrsko puško.
Generacija, v kateri sva bila jaz in Klemen, pa

je

bila prva, ki so jo začeli načrtno vzgajati v

biatlonce. Po vzoru nemške biatlonske šole.
Robert Sitar

je

bil naš prvi trener. Skupaj

s

Klemnom sva šla na te priprave in takrat se

je

začela ta šola biatlona, ki v taki obliki poteka še danes. Bili smo majhni tekači na smučeh,
ki smo dobili možnost streljati in se navdušili za biatlon. Kot mlademu fantu

ti je

seveda

tek z orožjem veliko bolj zanimiv kot tek brez njega. Malo razbije to tekaško monotonost,
zato sva tudi

s

Klemnom postala biatlonca (smeh, op. p.).
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Vi ste bili zanesljiv strelec, pri Klemnu pa še zdaj trepetamo vsakič, ko priteče na strelišče.
To

zelo povezano

je

s

predispozicijami. Jaz sem bil najbrž že rojen z nekoliko boljšimi

povezavami oko-prst, a če sem na nek način rojen strelec, nikoli ne bom mogel razviti take
aerobne sposobnosti, kot jo ima Klemen. Njemu pa
Da

je

bilo, kot kaže, to položeno v zibko.

prava žival, kar se aerobnih sposobnosti tiče. A pri biatlonu, če želiš biti v špici,

je

moraš imeti oboje. Tako pač je.

Sportal

Nekdanji kolesar danes vodi dva
posla. Eden v časih epidemije cveti,
13

Tekmovali ste

s

številnimi velikani tega športa. Kdo

naredil na vas največji vtis?

je

Zdaj bom malo klišejski, ampak Ole Einar Björndalen

je

vendarle oseba, ki

dvignila na višjo raven. Predvsem glede pristopa k športu. On
prvi, ki se mu

je

posvetil v celoti. Praktično živel

je

je

ta šport

res živel za biatlon. Bil

je

na biatlonskem stadionu. Zjutraj se

je

je
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zbudil z mislijo na vrhunskost v biatlonu in naredil dobesedno vse, da bi bil iz dneva v dan
boljši. Do svoje zadnje tekme.
Že 15 let nazaj

je

pokazal, v katero smer bo šel ta šport. Če hočeš biti res vrhunski, se

moraš posvetiti tudi najmanjšim podrobnostim. Vsi kasnejši šampioni, od Martina
Fourcada do še aktivnih, Johannesa Thingnesa Boeja in ne nazadnje tudi Jakova Faka,
gredo po njegovih stopinjah. Pozornost na detajle, do sebe in svojega telesa, opreme in
trenažnega procesa

ključno. Razlike so v svetovnem pokalu tako majhne, da na koncu

je

resnično odločajo najmanjše podrobnosti.
In Ole
Svet

je

je

bil prvi. Cel biatlonski svet danes živi na način, ki ga

potreboval nekaj časa, da

je

je

on pokazal 15 let nazaj.

dojel, kaj počne. Celo desetletje

konkurence, nato so tudi drugi sistemi počasi začeli dojemati in

je

je z

bil praktično brez
Raphaelom Poireejem,

Riccom Grossom, Svenom Fischerjem in še nekaterimi vendarle dobil izzivalce.
Saj nekaj

je

na posamezniku, da ima predispozicije, ampak do rezultatov pripelje okolje,

način življenja. To

je

zdaj norma, 15 let nazaj, ko

Celo biatlonsko zgodbo

je

je

to počel samo on, pa

je

bila izjema.

povzdignil.
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Tole pa je slovenska biatlonska reprezentanca za Soči 2014. Vasja Rupnik, Peter Dokl, Janez Marič, Tadeja Brankovič Likozar, Dijana
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Grudiček, Andreja Mali in Teja Gregorin so že upokojeni, Klemen Bauer pa še kar vztraja.

Foto: Vid Ponikvar

Tudi njegovi rekordi bodo še nekaj časa nedotakljivi. Fourcade se mu

je

močno približal, pa

se nato tudi nenadno upokojil …
Ole

je

vse napore vlagal v šport, tudi zasebne, do 40. leta

otrok, brez družine, Martin pa

je

je

bil brez resne partnerice, brez

pred dvema sezonama zmagoval z dvema otrokoma

doma. Sliši se brutalno, ampak družina

je

ovira. Imaš določene obveznosti, tudi spiš ne

nazadnje najbrž manj in slabše. Tudi to

je

zagotovo eden od dejavnikov, ki

je

Oleju

omogočil teh 97 zmag.
Pa zagotovo tudi tekmovalna dolgoživost, legendarni Norvežan

je

tekmoval globoko v

štirideseta leta …
Tudi dolgoživost, zagotovo. Sploh v zreli fazi biatlona, se pravi od 30. leta naprej. Johannes
Thingnes ima zdaj 50 zmag, pa
Ole

je

je

star 27 let. Če jih bo še 50 dodal, vsa čast. Malo dvomim,

velik del svojih zmag dosegel v času, ko

Poireejem

je

naredil to razliko. Konkurenca

je

je

bil brez konkurence. V štirih letih pred

bila manjša, razpon med prvim in tridesetim
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je

bil nezaslišano večji, kot

je

zdaj.

Februarja 2021 bo Pokljuka gostila svetovno prvenstvo, ki ga bo, kot kaže, nekoliko skazila
koronakriza. Tudi vi obžalujete splet dogodkov?
20 let bo od zadnjega prvenstva na Pokljuki, vsi smo pričakovali spektakel, tudi Jakov in
Klemen formo tempirata na Pokljuko, zato
realnost. Z veseljem bi

si

je

precej žalostno, ja. Ampak to

je

nova

šel pogledat čisto vse tekme, a žal bom moral za fante navijati

pred televizijskim zaslonom.
Tudi na OKS imeta verjetno dnevno opravka predvsem
Res je. OKS

je

s

pandemijo …

krovna športna organizacija, naše članice so vse športne zveze v Sloveniji in

na nas se dnevno obračajo z vprašanji. Od čisto banalnih, kako naj potekajo treningi, do
čisto političnih, kako naj se OKS odzove v relaciji do države. Pomoči in tega. Veliko se
ukvarjamo

s

tem, problem

je

pa seveda tudi ta, da zaradi koronakrize trpi gospodarsko

okolje. Mi smo namreč precej odvisni od sodelovanja
prispevek do športa na splošno

je

s

poslovnimi partnerji in njihov

prišel pod vprašaj. Res

je

kar pestro na tem področju, da

sploh ne omenjam olimpijskih iger in zagat okoli tega.

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

Je bilo pa v prvem valu še hujše, bila
tunela

s

je

grozna negotovost. Zdaj vsaj vidimo luč na koncu

temi mehurčki. Z uspešno izpeljanim Tourom in Vuelto smo tudi videli, da se da

organizirati velika športna tekmovanja. Prepričani smo, da igre v Tokiu bodo, vprašanje
ostaja le še, v kakšnem obsegu bodo, kar se gledalcev tiče.
Jaz trenutno delam v oddelku za marketing in moja glavna skrb

je

Slovenska hiša na

olimpijskih igrah. Sem vodja tega projekta. Prvič sem bil zraven leta 2018 v Pjongčangu,
kjer smo projekt uspešno izpeljali, potem pa

je

prišel ta nesrečni Tokio. Imamo najet zelo

atraktiven prostor v središču Tokia, na Ginzi, in tik pred zdajci, stvari smo imeli že
pripravljene v kontejnerju, da jih pošljemo na Japonsko, pa so bile igre prestavljene. Na
žalost nam letos ni uspelo, upamo pa, da bomo to hišo uredili v prihajajočem juliju. V
tednu pred igrami mora biti postavljena, no, urejena, ne gre zares za gradnjo hiše (smeh,
op. p.), priprave pa potekajo celo leto. Vsi dogovori, iskanje pokroviteljev, sestavljanje
programa, usklajevanje z državo, da se tudi ta tam predstavi … Dela

je

precej.
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V OKS je danes del ekipe, zadolžene za marketing, zato se redno udeležuje konferenc, kot je Sporto.

So

s

Foto: Vid Ponikvar

pripravo Slovenske hiše kakšne zanimive posebnosti? Je Japonska specifična?

Japonci so ultra specifični,
komunikaciji. Vse, kar

je

je

pa Tokio svetovljansko mesto in ni bilo nikakršnih težav pri

bilo dogovorjeno,

je

bilo izvedeno. Že

s

Korejci in igrami v

Pjongčangu smo imeli super izkušnjo. Predvsem to, da karkoli smo se dogovorili,
stoodstotno držalo. To

je

resnično fascinantno. V Sočiju

je

je

nato

bilo drugače, kot slišim od

sodelavcev, saj sem bil sam takrat še na drugi, športni strani, še huje pa v Riu, kjer se

je

bilo treba kar znajti (smeh, op. p.).
Kakšne so zadnje informacije, igre zagotovo bodo?
Verjamem da bodo igre izpeljane. Pred kratkim

je

bil tudi Bach (predsednik Moka, Thomas,

op. p.) v olimpijski vasi, še bolj pomembno pa je, da
organizirano veliko gimnastično tekmovanje tudi

s

je

bilo v Tokiu pred kratkim

tujimi tekmovalci, kjer so stestirali

način, kako naj bi to potekalo med igrami. Se pravi prihod tekmovalcev, namestitev,
izvedba tekmovanj z omejenim številom navijačev
brez enega pozitivnega primera. Bila

je

...

Vse se

je

odvilo gladko, brez težav in

pa samo petina zasedenih sedežev. Za zdaj tudi ni

posebnih nekih navodil, a se bo to spremenilo po novem letu, ko se bodo začele priprave.
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Počasi se bodo začele kupovati letalske karte, načrtovanje poti …
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S to nadgradnjo bo hiša še bolj
varčna in udobna
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Avtor

Katarina Nemanič Mal

13. December 2020, ob 7:20

Žurnal24

Hiša Marles, gradnjo katere spremljamo, ne bo le pasivna temveč
tudi pametna. Nataša in Gregor sta se odločila, da električne
inštalacije nadgradita s KNX sistemom, ki jima bo zagotovil še več
udobja in varčnosti.
„O pametnih inštalacijah ali pametni hiši, kot tudi pogosto rečemo, med pripravo
projektne dokumentacije nisva razmišljala. Potem pa me je prijatelj navdušil z
možnostmi,

ki

jih tak sistem ponuja. Prek telefona bova lahko ugašala luči, z enim

dotikom celo vse hkrati, zunanje žaluzije pa se bodo prilagajale vremenskim
razmeram,“ Gregor našteje le nekaj prednosti pametne napeljave in njuno odločitev.
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Hiša, prilagojena vremenskim razmeram
A ne gre le za udobje, predvsem je pomembno, da bo sistem samodejno skrbel za
prilagajanje hiše vremenskim razmeram, kar je v izjemno energijsko varčnih hišah, zelo
pomembno. Hiša se namreč odziva na sonce in mraz, zato je pomembno, da pozimi
zagotovimo vstop sončne toplote v notranjost, poleti pa to preprečimo.
„Zdaj bo za to poskrbela pametna napeljava,

ki

se bo odzivala na podatke

iz

vremenske

postaje, drugače pa bi morala sama skrbeti za to, da bi bile žaluzije na vseh oknih
pozimi čez dan dvignjene, poleti spuščene, ponoči spet v drugačnem položaju, to pa
pomeni precej dela in sprehodov od okna do okna,“ pove Gregor.
Torej če bo pozabil dvignjena senčila poleti in bi močno sonce zato skozi okna začelo
segrevati hišo, bo KNX sistem skupaj z vremensko postajo poskrbel spustil senčila in
ustavil segrevanje hiše. Nasprotno bo pozimi poskrbel, da se bodo pozabljena senčila
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ob sončnem vremenu dvignila in tako spustil sončno energijo v hišo.

arhiv Gregor

Odločila sta se za gospodarno izvedbo
KNX sistem,

ki

sta ga izbrala, je sestavljen

iz

naprav oziroma modulov,

ki

so med seboj

povezani prek komunikacijskega medija, to je praviloma dvožilnih kabel (parica). Ker sta
se za pametno napeljavo odločila še v času gradnje, so kabel brez težav razpeljali po
hiši, lahko pa bi za medsebojno komunikacijo uporabili tudi brezžični ali IP medij.
„Sistem je decentraliziran in tako vsak element zase omogoča delovanje, edini pogoj je,
da je povezan na KNX napajalnik. Poznamo naslednje skupine KNX naprav: senzorji,

ki

zbirajo informacije in jih kot podatkovne telegrame pošiljajo na sistemsko vodilo,
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aktuatorji, sprejemajo telegrame in neposredno vklapljajo porabnike, kontrolerji in
sistemske naprave. Nekatere naprave pa so lahko tudi kombinacija teh,“ sestavo
sistem pojasni Matej Rutar

iz

podjetja LCR

,

ki je

načrtovalo in izvedlo sistem.

Žurnal24

Upravljanje luči in senčil bo potekalo prek klasičnih tipk
na stenah
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

„Te so povezane s KNX univerzalnim vmesnikom,

ki je

vgrajen v dozi za tipkami. Vsaka

tipki se bo lahko dodelila skoraj katerokoli funkcija (vklop/izklop/senčenje luči/priklic
scene/shranitev scene/...). V elektro omarici so vgrajeni KNX napajalnik, aktuatorji,

ki

skrbijo za vklapljanje luči, in pa strežnik za povezavo KNX sistema s pametnimi telefoni.
Zunaj pred vhodnimi vrati je vgrajen še KNX senzor gibanja,

ki

bo prižgal luč, ko bo

zaznal gibanje pred vrati, na južni fasadi pa bo montirana tudi KNX vremenska postaja.
Vse naštete naprave so skupaj povezane preko dvožilnega kabla (parice),“ sistem opiše
Matej Rutar.
Sistem poleg že omenjenega preprostega upravljanja luči in senčil, omogoča tudi vklop
funkcije scene,

ki

bo v trenutku poskrbela za ambient, primeren dogodku, saj se

razsvetljava in ostale naprave (na primer senčila) postavijo v kakršnokoli
prednastavljeno stanje. „Posebej praktična pa bo tudi tipka v predsobi, s katero bodo
ob odhodu ugasnili vse luči v hiši. Tako ne bo več nepotrebnega tekanja po hiši in
ugašanje luči,

ki

so jih otroci pustili prižgane v zgornjem nadstropju.“
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Proizvajalec

Vse kar sistem omogoča, bosta Nataša in Gregor lahko spremljala in upravljala prek
pametnega telefona ali tabličnega računalnika, pa naj bo znotraj hiše na udobnem
kavču ali pa

iz

katerekoli lokacije na svetu, kjer bosta imela dostop do interneta.

Udobje, praktičnost in manjša raba energije
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Pametna napeljava jima bo omogočila predvsem visoko stopnjo udobja in praktičnosti,
ter manjšo rabo energije. „Za udobje in praktičnost bo poskrbelo upravljanje prek
pametnih telefonov, možnost programiranja vsake tipke za poljubno funkcijo
(prižiganje luči, centralnih izklop vseh luči,....) in pa nastavljanje različnih scen s
pritiskom ene tipke. Manjšo rabo energije bosta dosegla predvsem z večjim nadzorom
nad prižganimi lučmi in pa s samodejnim dviganjem in spuščanjem senčil glede na
vreme zunaj,“ prednosti sistema povzame Matej Rutar.
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Sistem bosta kasneje, če bosta tako želele, tudi nadgradila. „Bistvena prednost KNX
sistema pametne inštalacije je, da je to najbolj razširjen sistem te vrste v Evropi. Več
kot 100 največjih proizvajalcev električne opreme stalno razvija in izdeluje nove
elemente,

ki

so prav vsi med seboj kompatibilni. Tako uporabnik ni vezan na enega

samega proizvajalca opreme in ima res širok izbor produktov,

ki

jih lahko med seboj

kombinira glede na potrebe in želje. Poleg tega je tudi v Sloveniji vedno več
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integratorjev KNX sistemov, tako da tudi tukaj uporabnik ni vezan le na eno podjetje.“

arhiv Marles

In cena?
Sistem v hiši bo stal približno 4500 evrov, sicer pa je cena odvisna od njegove
obširnosti, od tega koliko in kaj je vanj vključeno. „V osnovi se cena začne nekje pri
3000 evrih za manjšo stanovanjsko hišo, v kateri KNX sistem upravlja le luči in senčila
prek klasičnih tipk. Cena pa je ustrezno višja, če gre za bolj kompleksen sistem,

ki

lahko

vključuje upravljanje prek pametnih telefonov, vremensko postajo, upravljanje gretja,
hlajenja in prezračevanja, integracijo alarmne centrale, upravljanje audio sistema,
merjenje raznih količin, kot so elektrika, voda, plin, količina tekočin v cisternah, …,“ pravi
Matej Rutar.
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13. december 2020 ob 07:42
Rogaška Slatina - MMC RTV SLO,
STA, Radio Slovenija

Kljub epidemiji v Rogaški Slatini odločajo o
gradnji razglednega stolpa
Zagotavljajo, da so poskrbeli za zaščitne ukrepe
V Rogaški Slatini na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev poteka referendum o
postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur
nasprotuje del prebivalcev.
Sorodne

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo

in

zagotavljamo vsebine.

-

Več

|

Nastavitve

novice

Strinjam se
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Vizualizacija stolpa. Foto: Občina Rogaška Slatina

Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev
referenduma, pri čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh
volilnih upravičencev oz. 1876 občanov. Po ustavi je namreč zakon na referendumu
zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da
proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Referendumsko vprašanje, o katerem odločajo prebivalci na 14 voliščih, se glasi: " Ali
to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?"
V občini Mokronog-Trebelno volijo
občinskega svetnika

dolenjski občini Mokronog - Trebelno
volijo manjkajočega občinskega
svetnika. Za njegovo mesto se bo v
tamkajšnji deveti volilni enoti potegoval
le kandidat Borut Knez, ki ga je
predlagala stranka SDS. Nadomestne
volitve so sicer razpisali po odstopu
enega od tamkajšnjih svetnikov.
V

Tajnica volilne komisije Občine
Mokronog - Trebelno Mojca Pekolj

je

ste

za

Kot so povedali na slatinski občini, se za
postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1
milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška
Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe.
Razgledni stolp Kristal bo po mnenju
občine pomenil velik razvojni potencial,
ker bo generator povečanega števila
obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge
znamenitosti slatinske občine in širše
okolice. Izračunali so, da bo letni ravni
prinesel najmanj 300.000 evrov prihodkov
v občinski proračun. Tako bi lahko po
odbitju stroškov vsako leto za razvoj
dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

28

13.12.2020

Rtvslo.si

Nedelja, 07:43

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.rtvslo.si/lokalne-novice/kljub-epidemi...

povedala, da bodo nadomestne volitve
potekale v vaseh oz. naseljih Cikava,
Jelševec, Čužnja vas, Mirna vas in Velika
Strmica. Na tem volilnem območju
lahko voli 245 volilnih upravičencev.

ničesar novega, ampak
pivnica.

le

Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je
dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi
slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju
nerealnih finančnih analiz poslovanja in
stroškov gradnje ter slabo premišljene
vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino
razen razgleda ne prinaša praktično
konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in

Zaščitni ukrepi
Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo
referenduma. "Volišča smo premerili, preverili prezračevanje in seveda vse druge razmere, v
večini primerov bomo skušali zagotoviti ločena vhod in izhod, glasovanje enega volivca
naenkrat, razdalje, napise, primerne zasteklitve na večjih voliščih, " je za Radio Slovenija ukrepe
natančneje pojasnila tajnica občinske volilne komisije Petra Gašparič.
Volivce pa bodo opozarjali, da se držijo predpisanih zaščitnih ukrepov,
zagotovljen tudi nadzor.

Kristal

namen bo

razgledni stolp
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Slatinčani sredi epidemije odločajo
razglednega stolpa
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Na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev v Rogaški Slatini poteka referendum
postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva,
čemur nasprotuje del prebivalcev.

o

Občina Rogaška Slatina

Vizualizacija razglednega stolpa

Ne zamudite naših objav na

v

Rogaški Slatini.

Facebooku

in

Instagramu

Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri
čemer mora biti tistih, ki bodo glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876
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občanov. Po ustavi

je
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namreč zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev,

ki

so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah
odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?"
Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov,
zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni
občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo
obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice. Izračunali so, da bo letni ravni prinesel
vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov vsako leto za razvoj
dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.
Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo izbrane
lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo
premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega,
ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.
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Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo referenduma.
Med drugim bodo poskrbeli, da bo na volišču istočasno samo en volivec in da se pri zamenjavi ne bo
srečal z naslednjim, volivce pa bodo opozarjali, da se držijo predpisanih preventivnih ukrepov, v ta
namen bo zagotovljen tudi nadzor.
referendum

razgledni-stolp
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Slatinčani so odločili, da hočejo 106 metrov visok
stolp
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Kljub epidemiji je na volišča prišlo dobrih 40 odstotkov upravičencev in
večina je bila za postavitev stolpa Kristal.

Odpri galerijo
Kdaj bo stolp

v

Rogaški Slatini

stal,

še ni znano, so pa občani odločili, da ga hočejo. FOTO: arhiv občine Rogaška Slatina

13.12.2020 ob 21:59
13.12.2020 ob 22:00

Rogaška Slatina – Slatinčani so danes, med epidemijo, na referendumu odločali o odloku, ki
umešča na območje nekdanjega mizarstva 106 metrov visok razgledni stolp Kristal. Večina,
več kot petina vseh volivcev je glasovala za, kar pomeni, da je pot do stolpa odprta.
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Referenduma se je udeležilo 40,59 odstotka volivcev. Koliko ljudi je ostalo doma zaradi
epidemije, ni znano. Nacionalni inštitut za javno zdravje je izvedbo referenduma odsvetoval,
ustavno sodišče pa njegove izvedbe ni zadržalo. O pobudi za presojo ustavnosti odloka o
razpisu referenduma se sicer vsebinsko še ni izreklo.

Slatinčani

v

nedeljo na volišča
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Župan Branko Kidrič si za postavitev stolpa prizadeva več let, z izidom referenduma je bil
tako pričakovano zadovoljen: »Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo stolpa, da se bo občina
lahko razvijala še naprej v dobro vseh občanov.«
Tudi pobudnica referenduma Eva Žgajner ni razočarana: »Tak rezultat sem pravzaprav
pričakovala. Razočarana sem le nad dejstvom, da smo imeli referendum med epidemijo.
Menim, da zato izvajanje referenduma ni bilo merodajno, in pričakujem veliko prijav. Občina
je pošiljala letake, na katerih sicer ni pisalo, naj gredo občani na referendum in obkrožijo za,
je pa pisalo, da naj gremo 'skupaj navzgor'. Sama nisem imela občinskega proračuna za
kampanjo, zato je rezultat, kakršnega smo dosegli, dober in odlična popotnica za volitve leta
2022.«

Različno

o

dopustnosti referenduma glede stolpa

Svetnica SD Andreja Flucher ki je bila tudi pobudnica ustavne presoje, je dejala, da se bodo
jutri odločili, kaj bodo storili v prihodnje. Že v času predčasnega glasovanja so spisali
pritožbo zaradi domnevnih nepravilnosti na volišču, odgovora občinske volilne komisije še
niso dobili. Flucherjeva je dodala, da novih pritožb najverjetneje ne bodo pisali, in poudarila:
»Zmagali smo na največjih voliščih v središču Rogaške Slatine, torej v delih občine, kjer bodo
občani dejansko živeli s stolpom.« Župan je na to odgovoril: »Sem župan vseh občanov in si
prizadevam za enakomeren razvoj občine. Vsi občani pa imajo pravico povedati, kaj se bo kje
,
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je,

da bodo zdaj začeli zbirati projektno dokumentacijo za gradbeno
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gradilo.« Dodal
dovoljenje.
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Gradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew
poteka po načrtu
Gradnja raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE v Izoli teče po načrtu, po pričakovanjih naj bi septembra 2021 ta
največji leseni objekt pri nas dobil pravnomočno uporabno dovoljenje. Ob podpisu pogodbe z izvajalcem si niso
predstavljali, da bo 2020 leto covida-19, a so se uspeli izogniti nevšečnostim, pravi direktorica inštituta Andreja Kutnar.
Gradnja je stekla konec januarja, v marcu pa so bila na vrsti zemeljska dela. Delo je potekalo na prostem in jih situacija
zaradi novega koronavirusa ni ustavila, sicer pa so ves čas upoštevali stroge varnostne ukrepe, je za STA dodala
Kutnarjeva. Niti vremenske ujme zadnjih dni zaenkrat niso vplivale na potek del.
Ker gre za hibridno konstrukcijo iz betona, jekla in lesa, je bil z vidika vremena najbolj kritičen leseni del konstrukcije.
Raziskovalci z inštituta so sicer tudi sami skrbno spremljali vlažnost lesa med gradnjo, skupaj z izvajalcem VG5 pa so
izbirali tudi rešitve glede zaščite materiala. Ko bo zgrajen, bo to namreč največji leseni objekt pri nas, zato v Sloveniji niti
ni bilo nekih izkušenj na tem področju.
Kot je poudarila direktorica InnoRenew CoE, jim gradnja služi tudi pri pridobivanju novih znanj o tem, kako se les, v
konkretnem primeru križno lepljena lesena plošča, obnaša v tem okolju. Na objektu so vgradili 32 senzorjev na različnih
višinah in straneh neba za spremljanje obnašanja materiala, na kar 225 točkah na objektu pa enkrat tedensko merijo tudi
vlažnost.
Od soizvajalca Marles Hiše Maribor pa so denimo dobili vzorce lesa, uporabljenega za okna v stavbi, ki so ga v
laboratoriju pospešeno starali in se na podlagi rezultatov odločali za primerno lazuro in pigment, je Kutnarjeva naštela
nekaj primerov sodelovanja stroke z izvajalci del.

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

Poleg tega zbirajo in sortirajo tudi odpadni les, ki nastaja med gradnjo. Kot je pojasnila Kutnarjeva, ga bodo uporabili pri
delavnicah z različnimi deležniki (arhitekti, dizajnerji) za iskanje inovativnih rešitev. Del odpadnega lesa pa bodo uporabili
za izdelavo akustičnih barier v eni od sob novega objekta.
Izgradnja stavbe raziskovalnega inštituta bo pomembna tudi za same raziskovalce, ki so trenutno razporejeni na sedmih
različnih lokacijah. Čeprav v danih razmerah veliko delajo od doma, bo nova stavba po besedah Kutnarjeve "izredno
pomembna za polni zagon inštituta InnoRenew".
Sicer pa imajo trenutno 71 zaposlenih, od tega 40 iz tujine, s čimer so tik pred izpolnitvijo načrtovanega števila
raziskovalcev in podpornega osebja, ki ga bo inštitut zaposloval. Kot je še ocenila direktorica, je InnoRenew CoE v
letošnjem letu celo presegel cilje. Tako so v času epidemije okrepili sodelovanje z gospodarstvom, tako v nacionalnem
kot mednarodnem merilu, v primerjavi z letom 2019 pa so kar za 100 odstotkov povečali število objavljenih znanstvenih
člankov.
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Šibek potresni sunek v bližini Mirna
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 13.26 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,0. Po prvih
podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Mirna.
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Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili
posamezni prebivalci Opatjega sela, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Na referendumu v Rogaški Slatini potrdili
postavitev razglednega stolpa
Na referendumu, ki je danes potekal v Rogaški Slatini, in na katerem so volivci odločali o postavitvi 106 metrov visokega
razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, so občani potrdili postavitev stolpa. Od oddanih 3854 glasovnic
je bilo neuradno proti postavitvi stolpa 1697 občanov, postavitev stolpa pa je podprlo 2143 volivcev.
Volilna udeležba je bila 40,61-odstotna, glasovanje pa je potekalo na 14 voliščih. Referendumsko vprašanje se je glasilo:
"Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
degradirano območje starega mizarstva?"
Referendum je sicer potekal ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov, uspešen pa bi bil, če bi proti postavitvi stolpa
glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer bi moralo biti tistih, ki bi glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh
volilnih upravičencev oz. 1876 občanov od skupno 9379 volivcev.
Kot je za STA nocoj povedala pobudnica referenduma Eva Žgajner, zanjo neuspešen referendum ne pomeni poraza, saj
je bil njej cilj, da občina vpraša ljudi, kaj si mislijo o postavitvi stolpa. "Žal mi je, da se je to zgodilo med epidemijo, ker je
ta bistveno vplivala na volilno udeležbo. Edino pravilno ravnanje bi bilo, da občina projekt naredi sprejemljiv za vse, kar
pomeni, da spremeni lokacijo stolpa," je še dejala Žgajnerjeva.
Gradnji stolpa je nasprotovala zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in
stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar
novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica.
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Medtem pa je slatinski župan Branko Kidrič za STA izrazil veselje, da so ljudje podprli gradnjo najvišjega stolpa v državi
in prepoznali pomembnost vlaganj v razvoj slatinske občine tudi v prihodnje. "Vesel sem, da se bo občina še naprej
razvijala v dobrobit vseh občanov. Ljudje pa se zavedajo, kako pomemben je razvoj in kako občina potrebuje priložnosti,
ki jih s seboj prinaša ta projekt," pravi Kidrič.
Na slatinski občini pa se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker Rogaška Slatina
potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo
generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in širše okolice.
Izračunali so, da bo na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju stroškov
vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

37

13.12.2020

Vecer.com

Nedelja, 14:05

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/slovenija/slatincani-na-refe...

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

Rozmari Petek

1/2

(FOTO) Slatinčani na referendumu
odločajo o postavitvi 106-metrskega
stolpa Kristal

Odpri galerijo
Andrej Petelinšek

13.12.2020, 14.05

Epidemiji navkljub v Rogaški Slatine poteka referendum; dopoldanska udeležba
primerljiva z običajnimi volitvami.

je

Občani Rogaške Slatine danes odločajo o tem, ali so zato, da na tleh nekdanjega mizarstva občina postavi
največji, 106-metrski stolp Kristal, ali ne. Referendumsko vprašanje je sicer veliko bolj zapleteno, saj se
nanaša na sprejeti občinski odlok, ki daje zeleno luč gradnji stolpa. Konkretno se glasi takole: "Ali ste za to,
da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina
sprejel na svoji 14. redni seji dne 9. 7. 2020?," odgovor nanj pa je preprost – za ali proti.

Eno večjih dilem same izvedbe referenduma je bilo tudi, ali bodo ljudje v času epidemije sploh prišli na
volišča. A kot so pojasnili na volišču v stavbi Kulturnega doma Rogaška Slatina, je bila udeležba dopoldan
okoli 10-odstotna, kar je povsem primerljivo z običajnimi lokalnimi volitvami. "Celo nas malo preseneča,
saj v času lokalnih ali drugih volitev ljudje pridejo na volišča potem, ko se vračajo iz cerkve, gostilne ali nakupov.
Sedaj je vse to zaprto, pa je udeležba podobna," so komentirale članice volilne komisije.
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Prvi neuradni rezultati naj bi bili še nocoj javno objavljeni na občinski spletni strani.
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Alstom ni vložil ugovora

v

aferi TEŠ

Gordana Possnig

Spletni

mogli

portali družbe Časnik Večer d.o.o. (vecer.com in podstrani) uporabljajo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti,
nuditi. Ali soglašate

z

namestitvijo
Odpri piškotkov
galerijo na omenjenih straneh? Izvedi več
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Francosko podjetje Alstom

je s

svojo tehnologijo opremilo šesti blok TEŠ.

Massimo Percossi

13.12.2020, 06.00

Celjsko sodišče je vročilo obtožnico vsem obtoženim zlorabe položaja in pranja
denarja, kar se je domnevno dogajalo pri obnovi petega in gradnji šestega bloka
šoštanjske termoelektrarne. Očita se jim 24 kaznivih dejanj.
Sedem mesecev po tistem, ko je specializirano tožilstvo sredi maja na celjsko sodišče vložilo obtožnico na
1300 straneh v zadevi TEŠ, kjer naj bi se bili pri obnovi petega bloka šoštanjske termoelektrarne in pri
gradnji šestega bloka zlorabljal položaj in pral denar, je obtožnica vročena vsem vpletenim. Med
obtoženimi je dvanajsterica naših in tujih državljanov ter dve pravni osebi. Eno podjetje iz Slovenije,
drugo iz Francije. Tožilstvo jim očita 24 kaznivih dejanj. Vročanje obtožnice je trajalo več mesecev, kot
zadnji je obtožnico dvignilo francosko podjetje Alstom, dobavitelj opreme za termoelektrarno. Zoper
obtožnico je vloženih 13 ugovorov, Alstom ga ni vložil. O ugovorih sodišče še ni začelo odločati, ker za to
še niso izpolnjeni pogoji. To pa zato, ker so odvetniki, ki so sicer vložili ugovore, obenem na sodišče
naslovili prošnjo za podaljšanje osemdnevnega roka za pisanje ugovora, sodišče pa še ni odločilo, ali bo
rok podaljšalo ali ne. Obramba se je v prošnji za podaljšanje roka sklicevala na nesorazmernost osmih dni
za pisanje ugovora zoper obtožni akt, za pisanje katerega je sodišče poleg zakonskih 15 dni tožilstvu dalo
še dodatne tri mesece časa.
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Obsežen spis
Tožilstvo je po neuradnih podatkih obtožnico vložilo zoper nekdanjega direktorja TEŠ Uroša Rotnika
vodjo projekta TEŠ 6 Bojana Brešarja lobista Petra Kotarja in njegovo podjetje Sol Intercontinental,
direktorja podjetja CEE Boštjana Kotarja zaposlene v TEŠ Jožeta Lenarta, Jožeta Dermola, Darka Weissa
in Mirana Lebna, vodjo prodaje elektrarn v družbi Alstom Power Franka Lehmanna nekdanjega
izvršnega direktorja Alstoma Austria Josefa Reisla finančnega strokovnjaka Bogdana Pušnika in
davčnega svetovalca Darka Končana
,

,

,

,

,

.
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Odmevne aretacije trojice - Rotnika, Pušnika in Končana - so policisti izvedli 4. novembra 2014. Rotnik je
bil od tedaj več kot mesec in pol v priporu. Trojica je bila osumljena pranja denarja, pridobljenega s
storitvijo kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic pri nabavi tehnološke opreme za TEŠ. Tako naj bi si
bil Rotnik med letoma 2007 in 2013 nezakonito pridobil za več kot 870 tisoč evrov provizij za obnovo
petega in gradnjo šestega bloka TEŠ. Denar naj bi bil pridobil z zlorabo uradnega položaja ali pravic med
letoma 2006 in 2009. To naj bi bile provizije Alstoma, ključna oseba pri teh poslih naj bi bil Peter Kotar,
svetovalec nekdanjega prvega moža TEŠ pri poslih med TEŠ in Alstomom. Kotarjevo podjetje Sol
Intercontinental naj bi bilo namreč dobilo več kot tri milijone evrov provizije. Rotnik naj bi bil od Kotarja
dobil 870 tisoč evrov v gotovini, to pa kasneje skušal oprati prav s pomočjo Pušnika in Končana.

Gradnja šestega bloka.

Igor Napast

Preiskovati so začeli pred desetimi

leti

Kriminalisti so začeli zbirati informacije o domnevnih nezakonitostih konec leta 2010, junija 2012 so
potekale prve hišne preiskave. Ob aretaciji trojice v letu 2014 so kriminalisti kazensko ovadili deseterico,
osumili so jo zlorabe položaja. Tedaj je bilo ovadenih osem ljudi iz Slovenije in dva iz tujine, ki naj bi bili
od februarja 2006 do januarja 2007 sodelovali ali pomagali pri sklenitvi pogodbe za rekonstrukcijo
opreme bloka 5 v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov.
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Osumljeni naj bi bili tujemu dobavitelju in z osumljenci povezani gospodarski družbi iz Ljubljane za
navidezno svetovanje pridobili premoženjsko korist v vrednosti 365 tisoč evrov. Drugi očitek je segal v
obdobje od avgusta 2006 do oktobra 2009, ko naj bi bili sklenili pogodbo za gradnjo bloka 6. Na podlagi
javnega razpisa so tujemu dobavitelju pridobili posel za dobavo tehnološke opreme v skupni vrednosti
654 milijonov evrov. Kasneje so s tujim dobaviteljem sklenili več pogodb in javno naročilo, katerega
skupna vrednost je narasla na milijardo in 18 milijonov evrov. Tujemu dobavitelju so, kot so tedaj razkrili
kriminalisti, tako omogočili slabih 285 milijonov evrov premoženjske koristi, za kolikor je bila
oškodovana Termoelektrarna Šoštanj.
Rotnikovi zadevi že na višjem sodišču
Trije kazenski postopki so na celjskem sodišču odprti zoper Uroša Rotnika nekdanjega prvega moža TEŠ. V dveh
postopkih je bil že nepravnomočno obsojen. Pred slabim letom je bil obsojen na pogojno kazen desetih mesecev s
preizkusno dobo dveh let zaradi tatvine dokumenta na finančni upravi 2013, ko je prijavljal premoženje in s
tatvino posledično preprečil dokazovanje. V omenjenem primeru je o pritožbi že bilo odločeno na celjskem višjem
sodišču. Kako, pa na sodišču niso razkrili, ker je sodna odločba še v izdelavi.
Marca letos se je zoper njega nepravnomočno končal še en postopek. V tem postopku pa Rotnik na zatožni klopi ni
sedel sam, družbo sta mu delala hrvaški poslovnež Alexander Hrkač in nekdanja Rotnikova odvetnica Varja Holec
Rotnika v tem postopku obtožnica bremeni preprečevanja dokazovanja v davčnem postopku in krive ovadbe.
Nepravnomočno je bil obsojen zaradi krive ovadbe na deset mesecev zapora, očitka glede preprečitve dokazovanja
v kazenskem postopku pa je bil oproščen. Zadeva je na višjem sodišču in čaka na javno pritožbeno sejo.
,
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Slatinčani podprli gradnjo 106metrskega stolpa sredi Rogaške Slatine
Rozmari Petek
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Odpri galerijo
V Rogaški Slatini je na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev potekal referendum o postavitvi 106 metrov visokega
razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev.
Andrej Petelinšek

13.12.2020, 21.46

Sredi epidemije so Slatinčani izvedli referendum z zapletenim vprašanjem,
zapletene pa so bile tudi poti, ki so v času brez soočenj in okroglih miz vodile do
volivcev. Se lahko zavoljo tega ob gradnji najvišjega stolpa v Sloveniji ponovno
zaplete?
2034 glasovi za ter 1589 glasovi proti je po še neuradnih podatkih predlagateljev referenduma
referendumska pobuda, po kateri bi postopke za umestitev najvišjega stolpa v Sloveniji na območje
propadlega mizarstva zaustavili, propadla. "Vesel sem, da so ljudje podprli gradnjo stolpa in prepoznali
pomembnost vlaganja v razvoj naše občine," je bil zadovoljen župan Branko Kidrič
S

.
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Na tem območju bo stal stolp.

Andrej Petelinšek

Njegova ideja, vredna 2,1 milijona evrov, gre tako, brez dileme, naprej, kar je sinoči že naznanil ognjemet
na območju nekdanjega mizarstva. Podatek o volilni udeležbi - referenduma se je udeležilo okoli 41
odstotkov občanov (na zadnjih lokalnih volitvah je bila udeležba skoraj 50-odstotna) - pa je razblinil tudi
dilemo, ali bodo ljudje v času epidemije sploh prišli na volišča. Udeležba je bila že dopoldan precejšnja.
"To nas celo malo preseneča, saj v času lokalnih ali drugih volitev ljudje pridejo na volišča po tem, ko se
vračajo iz cerkve, gostilne ali nakupov. Zdaj je vse to zaprto, pa je udeležba podobna," so dopoldan
komentirale članice ene od volilnih komisij. Očitno se je občanom usoda stolpa vendarle zdela zelo
pomembna.
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Zapleteno vprašanje, enostaven odgovor.

Andrej Petelinšek

"To je eno največjih vprašanj. Meri kar 106 metrov," je iskrivo komentirala ena od volivk med tem, ko je
čakala pred vrati volilne enote. "Seveda je pomembno. Sploh zdaj, ko so Rusi stisnili rep med noge. Nekaj
se mora novega dogajati, saj vendar vse stoji," je dejala starejša gospa po tem, ko je v spremstvu sina oddala
svoj glas. "Z ženo sva glasovala proti stolpu, saj stanujeva na območju, kjer nas bodo lahko obiskovalci
stolpa gledali v dnevno sobo. Sploh pa je v občini veliko drugih pomembnejših stvari za postoriti. Denimo
stolp Janina, ki propada, pa Bellevue. Zdi se mi, da tak stolp v mesto ne sodi," je dejal drug par.

Koronabolniki glasovali na domu

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

Pri tem nobenega od vprašanih ni skrbelo, da bi se ob oddaji svojega glasu okužil. "Saj je podobno kot
odhod v trgovino," je dejala ena od volivk, ki je, s pisalom in vabilom v roki, čakala na vrsto. Na
posameznem volišču je lahko bil naenkrat le en volivec, pri čemer je vsak uporabil svoje pisalo. "Je pa
vendarle zelo nenavadno, da je zaradi epidemije toliko stvari zaprtih, tukaj pa lahko mirno glasujemo in
se mešamo med sabo," je dodala.

Podatek o volilni udeležbi - referenduma se je udeležilo okoli 41 odstotkov občanov
epidemije sploh prišli na volišča.
Andrej Petelinšek

-

je

razblinil tudi dilemo,

ali

bodo ljudje

v

času

Morda še bolj presenetljivo je dejstvo, da so člani občinske volilne komisije v 36 primerih morali priti na
dom posameznikov, ki so izrazili željo po glasovanju na domu, čeprav so med njimi bili tudi okuženi s
koronavirusom. V občini je bilo sicer v soboto 105 oseb aktivno okuženih s koronavirusom, v karanteni pa
naj bi bilo po podatkih SD okoli 600 občanov.

45

13.12.2020

Vecer.com

Nedelja, 21:46

Država: Slovenija

Kazalo

4/4

https://www.vecer.com/slovenija/slatincani-podprli...

Lahko pride do prestavitve stolpa?
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A ne glede na izid referenduma miru vsaj še nekaj časa ne bo. "Ljudje so se zavoljo tega vprašanja začeli
grozno kregati. Ob tem pa je bilo v zadnjem času narejenih tudi veliko nepravilnosti. Občina bi namreč
morala biti pri tem vprašanju nevtralna, tako pa so na domove pošiljali letake z naslovom Skupaj navzgor.
Najverjetneje so to tudi financirali iz občinskega proračuna. Mi smo pa ljudska iniciativa, ki nimamo
sredstev za promocijo. Smo sicer tudi mi na domove poslali letake, a jih določeni, domnevno zaradi
prezasedenosti Pošte Slovenije, sploh niso prejeli," opisuje pobudnica referenduma Eva Žgajner.

Referendumska kampanja

je

bila skromna.

Andrej Petelinšek

Izpostavili so se tudi v društvih upokojencev in nekaterih gasilskih društvih, ki so nato svoje člane pisno
obvestili o nujnosti udeležbe in glasovanju za. Žgajnerjeva tako že pred samo izvedbo referenduma ni
imela občutka, da bi lahko zmagali. "Me pa veseli, da je vsaj udeležba bila glede na razmere dokaj visoka,
kar pomeni vsaj, da je referendum imel smisel," dodaja in upa, da bo župan glede na to, da je bilo precej
občanov tudi proti (na voliščih v sami krajevni skupnosti Rogaška Slatina so glasovi proti pretehtali
glasove za), naredil kompromis in za stolp poiskal drugo, že tretjo lokacijo. O tem, da bi se zavoljo
morebitnih kršitev pritožila, trenutno ne razmišlja, saj pravi, da je že preveč utrujena. Bo imela za uradne
pritožbe, ki bi morebiti lahko pomenile tudi ponovitev referenduma, več energije stranka SD? "Ne vem.
Najprej moramo vse skupaj prespati," je dejala predstavnica SD Andrejka Flucher
.
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Družbo 2TDK čakajo naporne odločitve
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Na 2TDK te dni ne razmišljajo le o tem, kako ukrepati glede zanje gotovo nerodne odločitve državne
revizijske komisije – ta zadeva enega izmed ponudnikov, ki se je prijavil na razpis desetletja.
Odločajo se tudi glede neuradno kar milijon evrov vrednega aneksa, ki sta ga na 2TDK naslovila
Kolektor in Euroasfalt.

Potem ko je 2TDK priznal sposobnost in s tem preboj v drugi krog 700 milijonov evrov vrednega razpisa za glavna dela na trasi
drugega tira štirim od petnajstih prijavljenih konzorcijev, so se na državno revizijsko komisijo usuli revizijski zahtevki izločenih
ponudnikov. (Foto: Bojan Velikonja)

Kako bodo v projektnem podjetju ukrepali po tem, ko je državna revizijska komisija (Dkom)
ugotovila, da eden od štirih preostalih ponudnikov na razpisu desetletja ne izpolnjuje pogojev? Ga
bodo izločili iz nadaljnjega postopka ali mu bodo po vzoru razpisa za premostitev Glinščice pustili,
da zamenja referenco? Vse to za zdaj ostaja nejasno, saj na 2TDK uradno ne dajejo informacij v
zvezi s postopkom. Ne glede na to pa je jasno, da je nedavna odločitev Dkom premaknila rok za
oddajo ponudb kvalificiranih ponudnikov za vsaj dva meseca, torej na marec. Po zelo optimističnem
scenariju.

Uvod

v

morebitne zaplete

Spomnimo, Dkom je nedavno ugodila revizijskemu zahtevku Strabaga in potrdila, da konzorcij
Gorenjske gradbene družbe (GGD), CGP Darija Južne in češkega Metrostava ne izpolnjuje
razpisnih pogojev. Poenostavljeno povedano, Metrostav po zahtevani metodi ni zgradil toliko
predorov, ko je zatrjeval. Čeprav so iz 2TDK v minulem tednu sporočili, da bodo odločitev sprejeli
»v najkrajšem možnem času«, pa tega še niso storili. Zanimivo je tudi, da je šele Dkom med
revizijo, ki je trajala poldrugi mesec, ugotovila, da konzorcij ne izpolnjuje pogojev, niso pa tega v
dobrih devetih mesecih, kolikor je trajala prva faza razpisnega postopka, namenjena prav
preverjanju izpolnjevanja pogojev, ugotovili v 2TDK.
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A to je šele uvod v morebitne zaplete in zamude, ki bi lahko sledili. Potem ko je 2TDK priznal
sposobnost in s tem preboj v drugi krog 700 milijonov evrov vrednega razpisa za glavna dela na
trasi drugega tira štirim od petnajstih prijavljenih konzorcijev in družb, so se na Dkom usuli revizijski
zahtevki izločenih ponudnikov. Do zdaj je Dkom rešila le dva od sedmih zahtevkov (prvega je
zavrnila). Preostalih pet zahtevkov so vložili večinoma kitajski ponudniki; konzorcij Ginex
International in China Gezhouba, turški YDA Insaat Sanayi in še

tri

kitajske megakorporacije, ki jih

je 2TDK izločil iz postopka. Če bo Dkom ugodila kateremu od teh, bo to znova vplivalo na
nadaljevanje razpisa. Zato naj bi se po naših neuradnih informacijah v 2TDK nagibali k temu, da z
odločitvijo, kako ukrepati glede konzorcija GGD, CGP in Metrostava, počakajo, dokler Dkom ne
odloči še o preostalih petih revizijskih zahtevkih. To bi lahko trajalo tudi nekaj mesecev.

Aneks za milijon evrov?
To pa ni edina težavna odločitev, ki jo premlevajo na 2TDK. Kot smo razkrili v Dnevniku

,

je konzorcij

idrijskega Kolektorja CPG in sarajevskega Euro-Asfalta, ki gradi dostopne ceste do načrtovane
trase drugega tira, že pred meseci na družbo 2TDK naslovil nov, že četrti zahtevek za aneks
»zaradi nepredvidenih del in za priznanje večjega obsega del«. Aneks naj bi bil trenutno
vrednoten na dober milijon evrov, čeprav naj bi bil osnovni zahtevek izvajalcev bistveno
višji. Ker se 2TDK še zmeraj pogaja z izvajalcema, na naša vprašanja o višini in
podrobnostih zahtevka niso odgovorili.
Spomnimo, pogodba za gradnjo dostopnih cest s Kolektorjem CPG in Euro-Asfaltom je vredna
11,87 milijona evrov (brez DDV). Zaradi zamude pri začetku del, ki je nastala zaradi kar dveh
referendumov, je konzorcij na 2TDK še pred prvo lopato naslovil svoj prvi zahtevek za aneks.
Vrednost pogodbe je s tem narasla na 12,4 milijona evrov (brez DDV). Pol leta kasneje je 2TDK z
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izvajalcema zaradi »nepričakovanega geološkega momenta« podpisal nov aneks. Trenutno je tako
pogodba že za slabo desetino dražja od prvotne vrednosti, s čimer se je močno približala drugi
najcenejši ponudbi na razpisu (oddal jo je konzorcij družb IMP in Pondus). Če bo 2TDK izvajalcema
odobril zadnji zahtevek za aneks, pa bo pogodba za skoraj petino dražja od svoje osnovne
vrednosti. S tem pa bi postala gradnja dostopnih cest dražja, kot če bi jih zgradil tretji najcenejši
ponudnik na razpisu.
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Slatinčani so odločili,
da hočejo 106 metrov visok stolp
Referendum

Kljub epidemiji je na volišča prišlo dobrih 40
odstotkov upravičencev - Župan Branko Kidrič vesel podpore

Rogaška

-

Slatina

Slatinčani so

referendum

na

komisije še

volilne

za,

vora

občinske

'skupaj

niso

dobili. Flucherjeva

je pa

umešča na območje nekdanjega
mizarstva 106 metrov visok razgledni stolp Kristal. Večina, več
kot petina vseh volivcev je glasovala za, kar pomeni, da je pot do

skega proračuna za kampanjo, zato
je rezultat, kakršnega smo dosegli,

bodo pisali, in poudarila:

dober in odlična popotnica za voli-

šču

tve leta 2022.«

občine, kjer

stolpa

pisalo,

navzgor'.

odprta.

da

naj

Spela Kuralt

Sama nisem imela

Svetnica

Že

volivcev. Koliko ljudi je
ostalo doma zaradi epidemije, ni
znano. Nacionalni inštitut za jav-

nih nepravilnosti

odstotka

no zdravje je izvedbo

ki

zaradi

največjih

na

Rogaške

živeli

ustavne prejutri od-

bodo

dodala,

je

najverjetneje

torej

sredi-

v

delih

dejansko

občani
Župan

»Prizadevam

ne

»Zmagali

voliščih v

Slatine,

stolpom.«

s

odgovoril:

si

je na to
za ena-

razvoj občine. Vsi občani
pa imajo pravico povedati, kaj se

komeren

bodo storili v prihodnje.

so spisali pritožbo

novih pritožb

smo

v času predčasnega glasovanja

udeležilo 40,59

se je

da

občin-

Andreja Flucher,

SD

dejala, da se bodo

ločili, kaj

Referenduma

gremo

je bila tudi pobudnica
soje, je
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obkrožijo

in

včeraj, med epidemijo, na referendumu odločali o odloku, ki

kje

bo
zdaj

domnev-

na volišču, odgo-

gradilo.«

začeli

Dodal

je,

da bodo

zbirati projektno

mentacijo za gradbeno

doku-

dovoljenje.

referenduma

sodišče
ni zadržalo. O

odsvetoval, ustavno

pa

gove izvedbe

pobudi

nje-

za presojo ustavnosti odloka o raz-

pisu referenduma

sicer vsebin-

se

še ni izreklo.

sko

Župan Branko Kidrič si za posta-

vitev stolpa

več let, z izije bil tako priča-

prizadeva

dom referenduma

kovano zadovoljen:

sem,

da

so ljudje podprli gradnjo stolpa,

»Vesel

da

se bo občina lahko razvijala

še na-

prej v dobro vseh občanov.«
Tudi

pobudnica

Žgajner

Eva

referenduma

ni razočarana:

»Tak re-

zultat sem pravzaprav pričakovala.

Razočarana sem

le

dejstvom,

nad

da smo imeli referendum med epi-

demijo. Menim,
referenduma
in

ni

pričakujem

čina

sicer

je pošiljala
ni

pisalo,

da

zato

bilo
veliko

letake,

naj

izvajanje

merodajno,
prijav.

Ob-

na katerih

gredo

občani

Kdaj
ga

bo stolp

v Rogaški Slatini stal,

hočejo. Foto

arhiv

občine

še

ni znano,

Rogaška

so

pa

občani odločili,

da

Slatina
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PA ŠE

TO

Velikopoteznost
šteje
V Sloveniji

seje

moda

razpasla

razglednih

se o

stolpov,

občine Rogaška
bi

pa

skupnem
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jektu
dišču

-

krajani

Slatina.

lahko razmislili

vseslovenskem

o

pro-

v geometričnem sre-

države,

postavili

ter ali

včeraj so

odločali tudi

tem

Morda

izjemno
gradnje

torej v Vačah,

bi

stolp, visok kilome-

dva. To

bi

bila

globalna

atrakcija, poleg tega pa bi
lahko iz ene točke nadzirali,
kako

se izvaja

Petišovcih,
in

kako

karantena

kako

v
v Škrjančah

v Koštaboni.
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Družbo 2TDK čakajo zahtevne odločitve
Na 2TDK te dni ne razmiš-

ljajo le o tem, kako ukrepati glede zanje gotovo

nero-

dne odločitve državne revi-

-

zijske komisije

ta zadeva

med

ki

revizijo,

je

trajala

poldrugi

ugotovila, da konzorcij ne iz-

mesec,

pogojev, niso

brih

pa tega v dodevetih mesecih, kolikor je tra-

jala

faza razpisnega postopka,

polnjuje

prva

enega izmed ponudnikov,

namenjena

ki se je prijavil

njevanja pogojev, ugotovili v 2TDK.

na razpis

plete in

glede neuradno kar milijon

Potem

st

in

tem

glavna dela

Kolektor in Euroasfalt.

rim

Anja Hreščak

Kako

bodo

projektnem

v

podjetju

ko je državna revi-

ukrepali po tem,

zijska komisija (Dkom)

ugotovila, da

eden od štirih preostalih ponudnikov
na

razpisu

pogojev?

desetletja

Ga

izpolnjuje

ne

bodo izločili iz

2TDK priznal

preboj

sposobno-

v drugi

krog 700

nadalj-

za

na trasi drugega tira šti-

od petnajstih

kon-

prijavljenih

zdaj

ostaja nejasno, saj na 2TDK ura-

dno

ne

dajejo

informacij

zvezi s

v

postopkom. Ne glede na to pa je jasno,

da

nedavna

je

rok

premaknila

odločitev
oddajo

za

Dkom

ponudb

kvalificiranih ponudnikov za vsaj
meseca, torej

na

dva

marec. Po zelo opti-

mističnem scenariju.

la revizijskemu zahtevku Strabaga in
potrdila,
gradbene

da

konzorcij

družbe

Južne in češkega
polnjuje
tavljeno

zahtevani

razpisnih

(GGD),

CGP

pogojev.
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ne

Metrostava

povedano,
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Gorenjske

iz-
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zgradil

predorov, ko je zatrjeval. Čeprav so iz
2TDK
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da
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o

Spomnimo,

Sa-

Če
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teh, bo

Dkom
to

znova

iz postopka.
kateremu

ugodila
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vplivalo na nadalje-

gradnjo
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in
Euro-Asfaltom je vredna 11,87 milijos Kolektorjem CPG
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evrov (brez DDV).
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dveh referendumov, je konzorcij
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možnem času«, pa tega še niso storili. Zanimivo je tudi, da je šele Dkom

skoraj

petino

dražja od
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gradnja dostopnih cest
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Če bo 2TDK konzorciju

idrijskega Kolektorja CPG in

Aneks za milijon evrov?
To pa ni edina težavna odločitev, ki

sarajevskega Euro-Asfalta

jo premlevajo na 2TDK. Kot smo raz-

aneks, bo pogodba za skoraj
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Kolektorja CPG in
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ki
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idrij-

sarajevske-

gradi
trase

dostopne
drugega

tira, že pred meseci na družbo 2TDK
naslovil nov, že četrti zahtevek za

odobril zadnji zahtevek za

osnovne vrednosti. S tem pa
bi postala gradnja dostopnih

cest dražja, kot če bi jih
zgradil tretji najcenejši
ponudnik

na

razpisu.

bodo odločitev sprejeli »v najkrajšem
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Alenka Bratušek: Orban mi je sam dejal:
Nikoli ne razprodajajte infrastrukture!

Kratke

pred 2 dnevoma

nabava

Alenka Bratušek je v začetku leta 2013 prevzela vodenje vlade po
padcu druge Janševe vlade. Osem let pozneje opozicija upa na
podoben scenarij in izglasovanje nezaupnice tretji Janševi vladi.

novice:

hitrih

pred 2 dnevoma

tokrat

v

Posavju

pred 3 dnevi

Avtor: Svet24

/

Antun Katalenić

nedelja, 13. 12. 2020, 18:15

boste čakali
pred 3 dnevi

Pogovor s
predsednico
SAB

štajerski

prestolnici

pred 3 dnevi

Gantar-Počivalšek?

Komentarji:

pred 4 dnevi

novo

veterinarsko

5
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Značke:
alenka-bratušek

Preberite

intervju

13.

Alenka Bratušek: "Madžari nam bodo posodili 200 milijonov evrov, po 45 letih pa jim
bomo vrnili 500 milijonov. Zakaj? Ne razumem."
Sašo Švigelj

Ali
poslanca?

delijo

Deli:

Aktualno

Alenka Bratušek je v državno politiko vstopila leta 2011 in je od takrat
stalnica na političnem parketu. Ognjeni krst je doživela kot prva
predsednica vlade v samostojni Sloveniji, v vladne vrste pa se je vrnila
leta 2018 kot ministrica za infrastrukturo v Šarčevi vladi. Na tem
položaju je zaprla finančno konstrukcijo za projekt drugi tir, s čimer se je
zdelo, da bo gradnja lahko končno stekla. A s spremembo vlade se
znova pogrevajo stare teme in obuja ideja sodelovanja z Madžarsko pri
projektu.

28.
Kako
strankarskemu

Bandelliju?

Aktualno

23.

Po
kje
Mnenja

Z Alenko Bratušek smo se pogovarjali v prostorih stranke v državnem
zboru, nekaj dni po tem, ko je Državna revizijska komisija ugotovila, da
eden od konzorcijev, ki je prišel v najožji izbor na razpisu 2TDK za
gradnjo drugega tira, ne izpolnjuje zahtevanih kriterijev.

20.
Birokratske

avtobusne

kaos
Aktualno
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Zdi se, da se gradnja drugega tira znova prestavlja v nedoločeno
prihodnost, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pa pravi, da gre
vse po načrtu. Kako vi vidite trenutno stanje?
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Dejstvo je, da vse ne poteka po načrtu. In dejstvo je tudi, da smo mi v
tistem letu in pol, ko sem bila ministrica, res naredili ogromne premike
pri tem projektu – od potrditve investicijskega programa do zaprtja
finančne konstrukcije. Pravzaprav sem zelo razočarana, da je edini
razpis, ki ga je nova uprava podjetja 2TDK izpeljala, razpis za nakup dveh
novih avtomobilov. Nedopustno se mi zdi, da nekdo na 2TDK ni znal
prebrati reference podjetja, ki naj bi gradilo drugi tir. Če rečeš, da mora
zgraditi deset kilometrov, to podjetje pa napiše, da je zgradilo samo 5,5
kilometra, ne gre za ponarejeno referenco kot v primeru Glinščice. Treba
bi bilo samo pravilno pogledati dokumentacijo. Da si nekdo upa trditi, da
Kitajci niso usposobljeni, da bi zgradili 27 kilometrov proge, pa mislim,
da je velika šlamastika. Lahko jim rečeš, da jih nočeš, ker ne spoštujejo
pravnega reda EU, socialnih ali človekovih pravic …, ne moreš pa jih
izločiti iz razpisa na podlagi vsebine. Prav ta šlamastika bo hudo
podaljšala gradnjo.
Nisem nobena zagovornica Kitajcev in se mi zdi prav, da jim postavimo
pogoje glede tega, kaj morajo upoštevati, če pridejo k nam delat. A reči
nekomu, ki je zgradil na tisoče kilometrov železnic, po katerih se vozijo
vlaki s hitrostjo 350 km/h in več, da ne zna zgraditi 27 kilometrov, je
nedopustno. Temu se smeje ves svet.
Koliko hitreje

in

ceneje pa lahko gradijo kitajska podjetja?

Težko rečem. V investicijskem programu sem prepričana, da je narejena
realna ocena. Prva cena, ki smo jo potrdili na vladi, je bila 1.194.000.000,
potem smo – ker sem kot ministrica to zahtevala od prvega dne – našli
za 100 milijonov evrov prihrankov, tako da je danes znesek 1,1 milijarde.
Tudi sama bi želela, da bi bili domači gradbinci zmožni in pripravljeni to
zgraditi po normalni ceni. Spomnim se, kaj se je dogajalo z avtocestnim
križem, ki smo ga – zato ker so ga gradili domači gradbinci – lahko tudi
štirikratno preplačali. Če bo tudi tokrat tako, gre lahko drugi tir po poti
avtocestnega križa ali šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Mislim,
da si tega Slovenija ne bi smela dovoliti.
Pravijo, da ne morejo dati posla kitajskim podjetjem zaradi zavez EU.
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Naj si pogledajo kakšno sodelovanje ima Nemčija s Kitajsko, naj si
pogledajo most na Pelješcu, ki ga gradijo Kitajci. Ponavljam: nikakor ne
preferiram Kitajcev in na vseh sestankih, ki sem jih imela na Kitajskem,
sem postavila spoštovanje pravnega reda EU kot pogoj. Če to pomeni,
da morajo delavcem dati minimalno plačo, jo morajo dati.
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Preden se je podala v lokalno, nato pa še državno politiko,
Direktorat za proračun na Ministrstvu za finance RS.

je

Bratuškova več
Sašo Švigelj

let

vodila

Mislite, da ima vlada oziroma 2TDK preference, kar zadeva izvajalca?
Nočem biti prerok. Jaz sem zasledovala dva cilja: najhitreje
Nisem prepričana, da vlada še sledi temu.

in

najceneje.

S to vlado je v igri spet udeležba Madžarske pri projektu drugi tir. Šlo
naj bi spet za dvestomilijonski vložek, podobno je bilo na mizi že v času
vlade Mira Cerarja. Kako se trenutni načrt razlikuje od takratnega?
Ne vem, ali je sploh kaj drugačen. Ampak takrat, ko je to dala na mizo
Cerarjeva vlada, nismo imeli potrjenega niti investicijskega programa niti
ni bila zaprta finančna konstrukcija. In to je ključna razlika. Če se je
takrat še lahko zdelo, da Slovenija tega sama ni zmožna graditi, je danes
jasno, da smo denar za celoten drugi tir zagotovili. Celo v sprejetih
proračunih je zagotovljen. Tudi v proračunu, ki ga je sprejela ta vlada.
Torej tukaj ne gre za nič drugega kot za vračanje nekih uslug
madžarskim prijateljem, nič drugega ne more biti. Sicer ne vem, zakaj bi
kdorkoli v ta projekt spuščal Madžare ali kogarkoli drugega po tem, ko
smo zagotovili financiranje, in ob tem, ko še vedno ostaja dejstvo, da je
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Luke Koper do Madžarske najkrajša. Oni boljše alternative
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Ni potrebe, da pridejo Madžari. Finančno gledano, jih ne potrebujemo, po
drugi strani pa madžarska država ne more zagotoviti niti enega samega
kontejnerja več Luki Koper. Te odločitve sprejemajo podjetja, za podjetja
pa je pomembno samo, v kakšnem časovnem obdobju je določen
izdelek lahko pri njih in koliko jih to stane. Še najbolj žalostno pa je, da v
zameno za 200 milijonov evrov Madžarski ponujajo triodstotni donos,
kar pomeni, da bomo plačali 300 milijonov obresti skozi celotno
koncesijsko obdobje. Se pravi Madžari nam bodo posodili 200 milijonov,
po 45 letih pa jim bomo vrnili 500 milijonov. Zakaj? Ne razumem. Pa še
dostop do morja s 30 tisoč kvadratnih metrov zemlje bomo dali v
uporabo Madžarski, za katero vemo, kako zelo si to želi, saj svojega
morja nima. Mislim, da noben normalen politik ne bi naredil tega.
Kot predsednica vlade sem velikokrat sedela za mizo z Viktorjem
Orbanom. Še več, na teh večerjah Evropskega sveta sva sedela drug
poleg drugega in sva se veliko pogovarjala. Je čisto prijazen gospod, rad
ima nogomet tako kot jaz, tako da sva o tem veliko govorila. V
marsikateri stvari se nisva strinjala, se pa zelo dobro spomnim dveh
stvari, ki mi ju je položil na srce takrat leta 2013, ko smo se borili s
finančno krizo: »Nikoli Alenka, nikoli ne spusti v svojo državo Trojke
(neformalno združenje Evropske centralne banke, Evropske komisije in
Mednarodnega denarnega sklada, ki je v zadnji krizi pripravljalo
reformne programe za članice EU v finančnih težavah, op. p.), ker to
pomeni velike probleme za državo in ljudi. Kot drugo pa nikoli ne
razprodajajte svoje infrastrukture.« Madžari so to naredili in mi je
povedal, da zdaj nazaj kupujejo avtoceste in železnice. In mi zdaj temu
istemu gospodu prodajamo našo slovensko infrastrukturo in slovensko
morje.
Za 27 kilometrov se 1,1 milijarde vendarle zdi velik strošek. Pozitivne
učinke tega bodo v veliki meri čutile zaledne države in nemška
avtoindustrija na Madžarskem in na Slovaškem. Zakaj bi mi za to v
celoti plačali iz svojega žepa?
Luka Koper je eno pomembnejših slovenskih podjetij. Slovenija s svojo
geostrateško lego mora znati to izkoristiti. Drugega tira nikakor ne
gradimo za nemške avtoproizvajalce – mimogrede, velik del našega
gospodarstva dela za to isto avtomobilsko industrijo – ampak drugi tir
potrebujemo z gospodarskega vidika, da izkoristimo svojo lego in vse
56

13.12.2020

Necenzurirano.si

Nedelja, 19:04

Država: Slovenija

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/svet/alenka-bratus...

5/8

kapacitete Luke Koper. Kot drugo, vsakemu dvomljivcu, ki pravi, da tega
tira ne potrebujemo, bi priporočila, naj gre zdaj z vlakom po obstoječem
tiru, da bo videl, kaj pomeni leta 2020 imeti železnico še iz časov Marije
Terezije. Ker približno tako je videti ta vožnja.
Torej vsak dan, ko še nima drugega tira, Luka Koper izgublja v tekmi s
Trstom in Reko? Vendarle gre, kot ste sami rekli, še vedno za najkrajšo
pot do Madžarske ali Slovaške, kajne?
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Najkrajšo, najhitrejša pa je danes po naših cestah. Ne bi rekla, da Luka
Koper že kaj izgublja, ne omogočamo pa razvoja, ki bi ga lahko imeli.
Luka Koper je imela odlično rast v preteklih letih, pred to krizo. Seveda je
omejena – mi lahko samo določeno količino tovora spravimo iz luke
naprej. Obstoječi tir je obremenjen stoodstotno in si želim, da se ne bi
preveč tovora vozilo po naših cestah – zaradi varnosti in okoljskega
vidika. Naša želja mora biti, da tovor iz Luke Koper v čim večji meri
spravimo na železnico. Z obstoječim tirom ni tega razvoja. Zamujamo že
20 let.

Alenka Bratušek: "Vsakemu dvomljivcu, ki pravi, da drugega tira ne potrebujemo, bi
priporočila, naj gre zdaj z vlakom po obstoječem tiru, da bo videl, kaj pomeni leta 2020
imeti železnico še iz časov Marije Terezije."
Sašo Švigelj

Bi se vi osebno in vaša stranka enako odzvali, če bi pri tej zgodbi
namesto Orbana šlo za premierja Slovaške in slovaški kapital?
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Sploh nisem videla potrebe, da kogarkoli spuščamo v našo
infrastrukturo. Zaradi Orbanovega prijateljevanja z našim premierjem pa
se zdi, da je naš strateški partner samo Madžarska. SAB ni nasprotnica
privatizacije ali tujega kapitala, nikakor, je pa infrastruktura nekaj, za kar
smo prepričani, da mora ostati v državni lasti.
Pred kratkim ste izjavili, da se ne bi se čudili, če bi Orbanov zasebni
denar končal v projektu drugi tir. Ali se vam ne zdi neprimerno izreči
takšen pomislek brez resnih utemeljitev, ko s tem namigujete, da bi
utegnil premier neke sosednje države osebno zaslužiti pri projektu?
Nisem rekla, da bo Orban dal svoj kapital in pri tem tudi zaslužil. Ta
sporazum, ki je na mizi, je meddržavni sporazum, kako bodo stvari
potekale naprej, pa je vprašanje. Smo že imeli afere, tudi preiskovalne
komisije v DZ, potem ko je v bistvu dokazano madžarski denar končal na
nekih računih ene izmed slovenskih političnih strank. Po mojem mnenju
ni to nič tako groznega, če se pove na glas.
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Malo prej ste omenili svoj čas na premierskem stolčku. Takrat je bila
Slovenija v hudi dolžniški krizi. Kako bi z gospodarskega vidika lahko
primerjali leto 2013 z zdajšnjim položajem, v katerem smo se znašli?
Mislim, da si položaja nista čisto primerljiva. Takrat je bila globoka
finančna kriza, zdaj je ta še vedno primarno zdravstvena, a na žalost nas
čaka tudi gospodarska. Takrat Slovenija ni imela denarja, ni imela niti
dostopa do denarja, nihče nam ga ni želel sposoditi. Ko sem prevzela
vlado, je bila državna blagajna prazna. Iz meseca v mesec nismo vedeli,
ali si bomo lahko izposodili denar za izplačilo pokojnin in plač. Danes je
stanje bistveno drugačno. Pred to koronakrizo je bila Slovenija v zelo
dobrem gospodarskem stanju – obrestne mere leta 2013 so bile med
petimi in sedmimi odstotki, danes pa se pogovarjamo celo o negativnih
obrestnih merah. Denarja na trgu je ogromno. Je pa mogoče za ljudi ta
kriza danes s psihološkega vidika veliko težja. A tako kot smo leta 2013
rešili državo, vem, da bomo tudi to korono premagali in šli naprej v lepšo
in boljšo prihodnost.
Če sta se v tej krizi Evropska centralna banka in Evropska unija odzvali
proaktivno, v prejšnji krizi ni bilo tako. Grčiji denimo je Evropa
pomagala, a z zelo strogimi pogoji in varčevalnimi ukrepi, na katere bo
država vezana še desetletja. Slovenija se takrat ni postavila na stran
perifernih držav v težavah, ampak je stala nasproti Grčije ali denimo
Irske in ob boku Nemčije.
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Ne bi rekla, da smo se postavili nasproti, ampak sem vesela, da smo
Evropi in vsemu svetu pokazali, da smo v nasprotju z Grčijo – in v delu
tudi z Irsko – svoje probleme uspeli rešiti sami.
Ampak še vedno smo za to morali plačati ceno

v

socialnem smislu.

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

Denar smo si izposodili in izposojen denar je treba vrniti. Tudi Grčija ga
vrača. Ker smo probleme v Sloveniji rešili sami, še vedno mi odločamo,
po kakšni poti bomo stopali, v nasprotju z Grčijo, ki je dobila pomoč in še
vedno dobiva sezname ukrepov, ki jih mora izvesti za ceno, da ji je Trojka
posodila denar. To je ogromna razlika. Oni ekonomske suverenosti
nimajo več, pač pa izpolnjujejo zahteve na listu, ki ga dobijo, in to bo
trajalo še desetletja. Mi bomo denar vrnili, tako kot bi ga vi, če bi vzeli
kredit v banki. Ob takratni težki situaciji smo uspeli ohraniti socialno
državo. Nismo želeli zniževati pokojnin, plač, socialnih transferjev,
seveda pa so v vsaki krizi nekateri prizadeti, tako kot to velja danes. Tudi
če ti država da neko finančno pomoč ob izgubi službe, si zagotovo
prizadet. Mislim, da so takšni, ki izkoriščajo državno pomoč, redki. Ljudje
radi poskrbimo zase, radi delamo in prav je, da smo za to dostojno
plačani.
Ste se že slišali s Karlom Erjavcem, odkar
Demokratske stranke upokojencev?

je bil

izvoljen na čelo

Da. Klicala sem ga tudi glede dogajanja v Koaliciji ustavnega loka (KUL),
predvsem pa glede predloga sprememb volilne zakonodaje, pod katerim
je podpisan SAB in ki je v tem trenutku odvisen ravno od glasov Desusa.
Tukaj je šel moj apel njemu in vodji poslanske skupine, naj poskušajo
podpreti ta preferenčni glas.
Ste sicer optimistični glede oblikovanja nove vlade

s

partnerji

iz

KUL?

Seveda bi si želela, da Slovenija sploh ne bi izgubila te levosredinske
vlade, ki smo jo uspeli sestaviti leta 2018, ampak zgodilo se je, kar se je.
Janez Janša je uspel oblikovati svojo tretjo vlado, v kateri pa po moji
oceni deluje najbolj brutalno od vseh treh. Iskreno povem, da ko je
sestavljal to vlado, stranka SAB kljub raznim ugibanjem v medijih niti za
trenutek ni razmišljala, da bi šla v to vlado. Bila pa sem prepričana, da bo
Janša v tej težki situaciji, te koronakrize, svojo tretjo priložnost izkoristil
in vsej Sloveniji dokazal, da zna delati v dobro države. Na žalost sem se
hudo uštela in na žalost je po moji oceni zdaj pokazal svoj najslabši
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obraz. Namesto da bi delali za ljudi, nenehno grozijo. Imam občutek, da
se ljudje še kako zavedajo, da je stanje težko. Ni dvoma, da je ukrepe
treba upoštevati, in tudi to priložnost bi izkoristila, da bi ljudi pozvala, naj
vsi spoštujemo ukrepe, nosimo maske, umivamo roke, se ne družimo.
Za druženje bo še veliko časa.
Bi podprli Karla Erjavca za mandatarja?
Mi smo že prvi podprli Marjana Šarca, čeprav ni imel 46 glasov in smo
se zavedali, da bo z 42 glasovi zelo težko delati. V tem trenutku nam ni
tako pomembno, ali je mandatar Jože P. Damijan ali Karl Erjavec. Nam je
pomembno, da Slovenijo spravimo nazaj v neko normalnost.
Levosredinska vlada je po naši oceni edina prava pot za slovensko
prihodnost. Mislim, da se vsi zavedamo, da se Sloveniji trenutno dela
gromozanska škoda in da je to treba ustaviti.

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

Kdo

si je

omislil ime Koalicija ustavnega loka?

Jože P. Damijan je to ime uporabil že v prvem mailu, ko se je obrnil na
nas, in tudi sliši se »kul«. KUL je »kul«, ne? Želja je bila, da bi šlo za
koalicijo od desne do leve – zato ustavni lok. A če ni poleg Nove
Slovenije, potem tudi ni prava koalicija ustavnega loka … A ne glede na
ime bi morali biti zmožni v tem trenutku narediti to, kar je dobro za
državo, in verjamem, da bomo.
Bi se ob morebitni sestavi nove vlade želeli vrniti na ministrstvo za
infrastrukturo?
Ko nam bo uspelo sestaviti vlado, bi bilo smiselno, da čim več ministrov,
ki so že bili ministri, nadaljuje svoje delo. Zakaj? Zato, ker poznamo
področje in ni potrebnega nobenega uvajanja. To bo vlada praktično za
leto dni, od tega bo polovica predsedovanja in težko bo ... oziroma
drugače rečeno, veliko lažje bo začeti od tam, kjer si pred nekaj meseci
končal.
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