Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 10. 2020
Število objav: 74
Internet: 47
Radio: 3
Televizija: 5
Tisk: 19
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 74
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Na slovesno otvoritev gradnje daljnovoda Cirkovec-Pince prišel tudi Orban

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Miha Orešnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...20-letni kalvariji s pridobivanjem dovoljenj in drugimi birokratskimi zapleti končno začela gradnja daljnovoda CirkovcePince, ki bo pomenil prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske. Na slovesno otvoritev začetka
gradnje je prispel tudi sam madžarski premier Viktor Orban, ki se je s slovenskim kolegom Janezom...

Naslov

Kitajci izpadli iz igre za gradnjo drugega tira

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

M. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ter turškega gradbinca Cengiz, poroča STA. "Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo
fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo z gradnjo. Tega si najbolj želimo," je poudaril generalni direktor družbe 2TDK
Pavle Hevka. Dodal je, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna...

Naslov

Kemis na Vrhniki ne bo več sprejemal novih nevarnih odpadkov

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

M. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben glavne stavbe njegovega
reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne sme več opravljati
poslovne dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov. ...

Naslov

Rdeča luč avtobusnemu terminalu na Zlatem polju

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ginekologijo in porodništvo, bodo v prihodnjih letih zrasla Severna vrata. Projekt obsega gradnjo treh stolpičev z
dovoljeno zdravstveno, poslovno-storitveno, stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo zasebno garažno hišo in
gradnjo javne garažne hiše z izvedeno začasno zeleno streho na območju Bleiweisove in Kidričeve...

Naslov

Na Dolgem mostu v Ljubljani bodo gradili 40 javnih najemniških stanovanj

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Pogodbena vrednost je 4,48 milijona evrov Republiški stanovanjski sklad je s podjetjem TGH iz Črnomlja podpisal
pogodbo za gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi stanovanji v Ljubljani.
Objekta naj bi uporabno dovoljenje dobila v manj kot dveh...
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Naslov

Janša: Velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov zaradi birokratske navlake

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Začetek gradnje 2 x 400-kilovoltnega daljnovoda Cirkovce–Pince S slovesnostjo v Kidričevem, udeležili so se je
slovenski premier Janez Janša, madžarski premier Viktor...

Naslov

Kemis na Vrhniki ne bo več sprejemal novih nevarnih odpadkov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...inšpektorata za okolje in prostor in odslej na Vrhniko ne bo več dovažal nevarnih odpadkov. Inšpektorat je odločil, da
je pomemben del stavbe nelegalna gradnja, v njej se ne sme opravljati poslovne dejavnosti. Al. Ma. Poudarki
Inšpekcija dve leti ni imela nobenih pripomb Na odločbo inšpektorata se bodo...

Naslov

V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje ponudniki

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turškega gradbinca Cengiz Pritožbe pričakujejo "Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo
fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo z gradnjo. Tega si najbolj želimo," je v izjavi za javnost poudaril Hevka. Je pa
dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna revizijska komisija....

Naslov

FOTO: Priprava projekta trajala kar desetkrat dlje, kot naj bi trajala sama gradnja

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

S. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Kaj so piškotki? Janša, Orban
in Grlić Radman so pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince. Slovesnega dogodka so se udeležili
slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji...

Naslov

Majhen korak za človeštvo, velik skok za Koroško

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V četrtek se uradno začenja gradnja dolgo pričakovane, napovedane in opevane ceste, ki bo povezala Slovenijo v
smeri sever–jug. Tretja razvojna os že najmanj 14 let buri duhove. Bobo Minister...
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Naslov

Secesijski blok je najlepši v mestu

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Aleš Stergar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripravil takratni veliki urejevalec Ljubljane, Maks Fabiani, s katerim je Tönnies kot izvajalec hkrati sodeloval tudi pri
gradnji Bambergove hiše na Miklošičevi 16 ter v letih 1906 in 1907 pri gradnji dekliškega liceja na Prešernovi 25,
Mladike, kamor se je po vojaškem zdravstvu in po obnovi vselilo slovensko zunanje ministrstvo....

Naslov

Štirje sposobni graditi 2. tir

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

N. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2TDK je sposobnost gradnje 2. tira priznal štirim, Kitajci izločeni Nova uprava 2TDK je izločila vse kitajske ponudnike
zaradi določil protikoronske zakonodaje. Odpri galerijo Družba...

Naslov

Jedrske elektrarne so drage in prepozne za podnebje

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...energije kot Francija, kjer prevladuje delež jedrskih elektrarn. Teske je ob tem opozoril, da se ne ve, koliko bo stala
razgradnja jedrskih elektrarn. Gradnja novih pa se vleče in draži. Ben Wealer z Nemškega inštituta za ekonomska
raziskovanja je povedal, da zdaj gradijo 52 jedrskih elektrarn, od tega 15 na...

Naslov

Kemis je nehal sprejemati nevarne odpadke

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Po odločbi okoljske inšpekcije je velik del glavne stavbe nelegalna gradnja, v Kemisu pa opozarjajo, da bo zdravstvo
v tem času ostalo brez rešitev. Kemis je danes prevzel odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero je...

Naslov

Stanovanjski sklad podpisal pogodbo za gradnjo 40 stanovanj na Dolgem mostu v Ljubljani

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Republiški stanovanjski sklad je danes s podjetjem TGH iz Črnomlja podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo
dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi stanovanji. Pogodbena vrednost je 4,48
milijona brez DDV, objekta naj bi uporabno...
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Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izvajanju verskih obredov. Obstaja zelo resna možnost, da bi bili obiski obredov prepovedani. KIDRIČEVO - Z
opoldansko slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Slovesnega
dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban...

Naslov

Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...varne in kakovostne hrane; prijava na http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/ 9.00 odprtje spletne konference
trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, udeležence bo nagovoril
tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostnegradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/...

Naslov

Kemis na Vrhniki ne bo več sprejemal novih nevarnih odpadkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sporočil, da bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben del
objekta A na lokaciji Kemisa nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne sme več opravljati poslovne
dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov. ...

Naslov

V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje ponudniki

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz. "Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo
fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo z gradnjo. Tega si najbolj želimo," je v današnji izjavi za javnost poudaril
Hevka. Je pa dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna revizijska...

Naslov

Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...varne in kakovostne hrane; prijava na http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/ 9.00 odprtje spletne konference
trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, udeležence bo nagovoril
tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostnegradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/...
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Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s katero se med drugim vzpostavlja pravna podlaga za sofinanciranje
stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s strani države oziroma občine. Z novelo se poleg tega z
gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo prenašajo pristojnosti izdaje odločb...

Naslov

Pregled - Slovenija, 14. 10. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prišel pred dnevi, je v sprejetem predlogu predvideno, da člane sveta in uprave obeh organov imenuje DZ.
KIDRIČEVO - S slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Dogodka so
se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški...

Naslov

V zbornici komunalnega gospodarstva zaradi Kemisa zaskrbljeni

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben glavne stavbe njegovega
reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne sme več opravljati
poslovne dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov....

Naslov

Janša, Orban in Grlić Radman pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Z opoldansko slovesnostjo v Kidričevem se je tudi uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda CirkovcePince. Slovesnega dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban...

Naslov

Pregled - Slovenija, 14. 10. (sreda) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prišel pred dnevi, je v sprejetem predlogu predvideno, da člane sveta in uprave obeh organov imenuje DZ.
KIDRIČEVO - S slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Dogodka so
se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški...
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Naslov

Avgusta v EU rast obsega industrijske proizvodnje, tudi v Sloveniji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Madžarska in Švedska (obe 6,7 odstotka). O največjem padcu pa poročajo z Irske (-13,4 odstotka), Estonije (-2,1
odstotka) ter Luksemburga (-1,2 odstotka). Gradbeništvo se v te izračune ne všteva. Še vedno pa je aktivnost
evropskih industrijskih podjetij avgusta zaostajala na letni ravni, in sicer je bila v državah z...

Naslov

Napoved - fotoservis, 15. 10. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 15. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Stoletnica. Fellini v svetu ter program retrospektive Federico Fellini 100!; Slovenska kinoteka, dvorana, Miklošičeva
28, LJUBLJANA 15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ...

Naslov

Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 15. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...varne in kakovostne hrane; prijava na http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/ 9.00 odprtje spletne konference
trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, udeležence bo nagovoril
tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostnegradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/...

Naslov

Bruselj razgrnil strategijo za bolj energetsko učinkovite stavbe in vizijo novega evropskega
bauhausa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Do leta 2030 bi lahko obnovili 35 milijonov stavb in ustvarili 160.000
dodatnih zelenih delovnih mest v gradbeništvu, navajajo v Bruslju. Pomemben cilj nove strategije je zmanjšati
energetsko revščino. Skoraj 34 milijonov Evropejcev si ne more privoščiti ogrevanja domov,...

Naslov

(INTERVJU) Steklene površine: Pomembnejša kot velikost okna je razporeditev odprtin v
prostoru

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...izvajalcev vgradnje. Pri tem velja načelo, da še tako dober ali celo vrhunski izdelek v hipu izniči slaba in površna
vgradnja. Ta mora biti skladna z gradbenofizikalnimi zakonitostmi in načeli dobre gradbene prakse oziroma zadnjim
stanjem tehnike, kamor prištevamo smernico RAL, od koder tudi izvira pogovorni izraz RAL-montaža, ki pa...
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Naslov

Orban: Srednja Evropa in povezave med njenimi državami postajajo prizorišče
geopolitičnih iger velikih, od Rusije in Turčije, do Kitajske in ZDA

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 10. 2020

Avtor

Boris Jaušovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Orban in še hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radaman slovesno zaznamovali začetek gradnje 80 kilometrov
dolgega daljnovoda 2 x 400-kilovatne moči Cirkovce-Pince čez deset slovenskih občin do slovensko-madžarske meje.
Gradnja bo stala 150 milijonov evrov, od teh je zanj EU prispevala 50 milijonov nepovratnih evrov....

Televizija

Naslov

Gradnja električnega voda

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur; 14. 10. 2020

Avtor

Anže Božič

Teme

Gradbeništvo, graditev
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19:24

Trajanje: 3 min

POP TV, 14. 10. 2020, 24UR, 19:24 DARJA ZGONC (voditeljica) Predsednika slovenske in Madžarske vlade Janez
Janša in Viktor Orban sta v Kidričevem po dolgih 20 letih od začetka projekta položila temelj medsebojne elektrifikacije
oziroma novega 150.000.000 EUR vrednega električnega daljnovoda

Naslov

Suhomontažna gradnja: tudi mavec prenese obremenitve

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Andrej Kek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Suhomontažna gradnja: tudi mavec prenese obremenitve Izdelava notranjih sten iz mavčnokartonskih plošč je široko
razširjena pri novogradnjah in zelo priljubljena pri obnovah....

Naslov

Kitajci ne bodo gradili drugega tira

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kitajci ne bodo gradili drugega tira V družbi 2TDK so iz razpisnega postopka za gradnjo drugega tira izločili vse
prijavljene kitajske družbe in konzorcije. Za tak razplet so si prizadevali tudi slovenski gradbinci s Kolektorjem in GGD
na...

Naslov

Začetek konca dvajsetletne sage: začenja se gradnja daljnovoda Cirkovce–Pince

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Začetek konca dvajsetletne sage: začenja se gradnja daljnovoda Cirkovce–Pince Gradnjo daljnovoda Cirkovce–
Pince, največjega investicijskega projekta Elesa, zaznamujejo izjemno dolgotrajni upravni postopki: skoraj
petnajstletno...
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Internet
Zaporedna št.
36

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
37

Naslov

Z referendumom o stolpu bi počakali

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Mojca Marot

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Z referendumom o stolpu bi počakali Le nekaj dni pred iztekom roka so Slatinčani podprli pobudo, da bi se o gradnji
razglednega stolpa Kristal izrekli na referendumu. RAZGLEDNI STOLP KRISTAL Mojca Marot 14. oktober 2020 21:10
14. oktober 2020 21:10 Zelo pomembno je,...

Naslov

Suverenost je odgovornost

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 10. 2020

Avtor

Črt Tavš

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...na energetsko samooskrbo, na pridelovanje in predelovanje zdrave hrane, na zaščito vode in vodovja kot skupnega
dobrega, na spodbujanja obrti, predvsem gradbeništva in tekstila, kar bi vse pripomoglo k razvoju lokalnih skupnosti.
Suverene lokalne skupnosti v suvereni državi zagotavljajo upor vsiljenemu načinu globalnega...

Televizija

Naslov

Daljnovod Cirkovce - Pince

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 14. 10. 2020

Avtor

Sterguljc Janez Krušič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
38

Povzetek

Televizija
Zaporedna št.
39

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
40

Povzetek

19:18

Trajanje: 3 min

...TV SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DNEVNIK, 19:18 SAŠA KRAJNC (voditelj) V Občini Kidričevo se je začela gradnja
daljnovoda Cirkovce - Pince. To je meddržavni projekt Slovenije, Madžarske in Hrvaške. Izboljšal bo zanesljivost
dobave električne energije. Slovesnosti...

Naslov

2TDK izbral izvajalce glavnih del

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 14. 10. 2020

Avtor

Saša Kranjc

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:22

Trajanje: 1 min

...TV SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DNEVNIK, 19:22 SAŠA KRAJNC (voditelj) Nadzorniki družbe 2TDK so izbrali
izvajalce za glavna dela pri gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Za dela v vrednosti 700 milijonov
evrov se je potegovalo deset podjetij, nadzorni svet pa je usposobljenost...

Naslov

Sklad gradi v Ljubljani

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 15. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 41 cm2

...Sklad gradi v Ljubljani LJUBLJANA - Republiški stanovanjski sklad je s podjetjem TGH iz Črnomlja podpisal pogodbo
za gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi stanovanji na Dolgem mostu v
Ljubljani. Pogodbena vrednost je 4,48 milijona brez...
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Tisk
Zaporedna št.
41

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
42

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
43

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
44

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
45

Povzetek

Naslov

Janša z Orbanom na delovnem kosilu

Medij

Slovenske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Dan v novicah; 15. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 83 cm2

...Janša z Orbanom na delovnem kosilu KIDRIČEVO - Z včerajšnjo opoldansko slovesnostjo v Kidričevem se je tudi
uradno začela gradnja 2 x 400-kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Slovesnega dogodka so se udeležili slovenski
predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Novogoriški stanovanjski sklad je lani jeseni ogradil del območja vrtičkov ob Kornu, zdaj je opozoril še ostale, naj se
umaknejo, ker je območje namenjeno gradnji stanovanj. Kanin čaka več snega in smernice države Na Kaninu je že
sneg, a sezone pred novembrom ne bo. Garažo požrli ognjeni zublji V sredo ob treh...

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s katero se med drugim vzpostavlja pravna podlaga za sofinanciranje
stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s strani države oziroma občine. Z novelo se poleg tega z
gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo prenašajo pristojnosti izdaje odločb...

Naslov

Janša, Orban in Radman dali znak za začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince: zakaj je
trajalo 20 let?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Janša, Orban in Radman dali znak za začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince: zakaj je trajalo 20 let? 1 3 ure
Predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban (kasneje sta sedla še na delovno...

Naslov

Janša, Orban in Grlić Radman pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Janša, Orban in Grlić Radman pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince Več iz teme. Obveščaj me o
novih člankih: Hrvaška dodaj elektrika dodaj energetika dodaj investicija dodaj Madžarska...
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Internet
Zaporedna št.
46

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
47

Naslov

2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil Kitajce

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil Kitajce Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: infrastruktura dodaj
drugi tir dodaj gradbeništvo dodaj 2TDK dodaj Euro-Asfalt dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 1 14.10.2020 15:54
Dopolnjeno:...

Naslov

Kemis je ustavil dovoz nevarnih odpadkov na Vrhniko

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 10. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...odpadkov na Vrhniko 14.10.2020 18:00 V Kemisu so prevzeli odločbo inšpektorata za okolje, po kateri je del
Kemisovih objektov na Vrhniki nelegalna gradnja. avtor BORUT HOČEVAR Iz Kemisa so sporočili, da so danes
prevzeli odločbo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), s katero je inšpektorat odločil,...

Televizija

Naslov

Janša in Orban na delovnem kosilu

Medij

Kanal A, Slovenija

Rubrika, Datum

Svet; 14. 10. 2020

Avtor

Miha Orešnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
48

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
49

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
50

Povzetek

18:19

Trajanje: 3 min

...pridobivanjem dovoljenj in drugimi birokratskimi zapleti se je namreč končno začela gradnja daljnovoda Cirkovce Pince, ki bo pomenil prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske. V Kidričevo na slovesno otvoritev
začetka gradnje je tako danes prispel kar sam madžarski premier Viktor Orban, ki se je s slovenskim...

Naslov

Ljubljano (spet) trese nepremičninska mrzlica

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 15. 10. 2020

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 641 cm2

...ocenjena na dobrih 30 milijonov evrov. Ker bodo sosesko zgradili na območju sedanje Mercatorjeve trgovine, je
največji slovenski trgovec že skoraj končal gradnjo nadomestne trgovine na Podutiški cesti, natančneje na območju
Policijske postaje Šiška. Gradbena dela v Kosezah se bodo začela takoj, ko bodo Mercatorjevo...

Naslov

Vprašanje predsedniku uprave 2TDK Dušanu Zorku

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Pisma bralcev; 15. 10. 2020

Avtor

Peter Grom

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 87 cm2

...postopke (razen morda odkupa zemljišč), kot bi gradili novo progo. Razpisi za izvajalca del (zgled: druga cev pod
Karavankami) bodo trajali in trajali. Sama gradnja tira bo ovirala promet po sosednjem tiru, večkrat ga bo treba zapreti,
nastajale bodo zamude, stara proga bo preobremenjena itd. Vse to bo večalo stroške...
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Tisk
Zaporedna št.
51

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
52

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
53

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
54

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
55

Povzetek

Naslov

Kitajci ven, Gorenjci noter

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 15. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole, Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 351 cm2

...Neuradni viri, ki so blizu odločevalcem o tem projektu, so nam zatrdili, da takšna odločitev vliva upanje za hitrejše
premike pri pripravi na začetek gradnje drugega tira. Če ne bo kakih večjih zapletov s pritožbami, bi DKOM lahko
najkasneje v novembru odgovorila na zahtevke za revizijo. Če bi to držalo, bi...

Naslov

Nova medsosedska energija

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 15. 10. 2020

Avtor

Z. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 585 cm2

...mesecu premora je včeraj slovenski premier Janez Janša spet gostil svojega madžarskega kolega Viktorja Orbana.
V Kidričevem sta položila temeljni kamen za gradnjo novega 80-kilometrskega daljnovoda, ki bo vzpostavil prvo
čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske, a med državnikoma in voditeljema vladajočih...

Naslov

Novi evropski Bauhaus

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gostujoče pero; 15. 10. 2020

Avtor

Ursula Von der Leyen

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 384 cm2

...»novi evropski Bauhaus«, ki bo zasnovano kot sodelovalni oblikovalski in ustvarjalni prostor, v katerem bodo
arhitekti, umetniki, študentje, znanstveniki, inženirji in oblikovalci sodelovali za uresničitev te vizije. Postal bo gonilna
sila za uresničitev evropskega zelenega dogovora na privlačen, inovativen in na človeka...

Naslov

Tomislav Klokočovnik snuje kliniko v Ljubljani

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 15. 10. 2020

Avtor

Nejc Gole, Novica Mihajlović

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 555 cm2

...DUTB poleg Dunajskih kristalov prodala še nekatere druge večje nepremičnine. Zazidljivo zemljišče na Vrhniki je
kupil SGP Graditelj, ki se ukvarja z inženiringom in gradnjo stanovanj za trg. V družbi načrtov na tem zemljišču še ne
razkrivajo, pravijo le, da je v občinskem prostorskem načrtu ta del namenjen za stanovanjsko...

Naslov

Premier Janša z madžarskim kolegom Orbanom in hrvaškim ministrom Radmanom otvoril
začetek gradnje dolgo pričakovanega infrastrukturnega projekta

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Sara Kovač

Teme

Gradbeništvo, graditev

“ Če ne bi imeli velike skrbi zaradi covida, bi bil današnji dan in sploh ta teden v Sloveniji tudi v razvojnem smislu tako
sončen kot današnje vreme. Jutri bomo po dolgih letih in pripravah končno zasadili prvo lopato na tretji razvojni osi in
danes se začenja izgradnja tega daljnovoda, katerega
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Radio
Zaporedna št.
56

Povzetek

Radio
Zaporedna št.
57

Povzetek

Radio
Zaporedna št.
58

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
59

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
60

Povzetek

Naslov

Nadzorniki 2TDK o tem kdo so sposobni izvajalci za graditev 2. tira

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 14. 10. 2020

Avtor

Ana Štravs

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:43

Trajanje: 1 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:43 ANA ŠTRAVS (voditeljica) Nadzorni svet 2TDK
danes odloča o tem kdo so sposobni izvajalci za graditev 2. tira Divača - Koper. Potem, ko je bila minuli teden
zamenjana uprava družbe 2TDK z Dušanom Zorkom na čelu, danes nadzorni svet obravnava predlog nove...

Naslov

Na odločbo gradbene inšpekcije se bodo pritožili

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 14. 10. 2020

Avtor

Špela Bratina

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:15

Trajanje: 1 min

...območju obrata. Kemis s tem spoštuje odločbo inšpektorata za okolje prostor, ki ugotavlja, da je pomemben del
Kemisovega obnovljenega projekta nezakonita gradnja. V podjetju ob tem opozarjajo, da bo s prenehanjem delovanja
Kemisa Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z nevarnimi odpadki. Država pa...

Naslov

Industrija pred izzivi

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio ob 17-ih; 14. 10. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

17:04

Trajanje: 55 min

...MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM) Ja, postopki trajajo kar dolgo, ravno takrat, ko smo pričeli s to gradnjo
se je spreminjal ta gradbeni zakon oziroma je prenehal veljati zakon o graditvi objektov in bil sprejet gradbeni zakon in
je bilo tisto malo daljše obdobje preden smo sploh prejeli to gradbeno dovoljenje, da smo lahko sploh pričeli...

Naslov

Končno prva lopata

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 15. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 48 cm2

...Celjsko, Koroška Končno prva lopata Gradnja hitre ceste, ki bo hrbtenica tretje razvojne osi, se uradno začne danes
Na Koroškem se veselijo konca odrezanosti od sveta, v Premogovniku Velenje obilice...

Naslov

Odkopi bodo reševali pregrado

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 15. 10. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 586 cm2

...GRADNJA HITRE CESTE Odkopi bodo reševali pregrado Predvsem Šoštanjčani težko pričakujejo gradnjo ceste
skozi Gaberke, a ne toliko zaradi prometne povezave, kot zavoljo varnosti Rozmari Petek Vtem tednu so nekateri...
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Tisk
Zaporedna št.
61

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
62

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
63

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
64

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
65

Povzetek

Naslov

Digitalno vešči bodo imeli delo

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 15. 10. 2020

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 242 cm2

...pomembno usmerjanje, za katere poklice naj se odločijo mladi. V kontekstu robotizirane industrije 5.0, ki postaja
realnost, zdaj aktualna, deficitarna gradbeništvo in kovinarstvo najbrž ne bosta več strateško pomembni področji. "Čez
deset let povpraševanje po kadrih ne bo manjše, bodo pa v ospredju druge kompetence,”...

Naslov

Simboličen start

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Koroška; 15. 10. 2020

Avtor

Tomaž Ranc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 913 cm2

...Gaberkah danes prva lopata in upanje, da bi na hitri cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem prvi avtomobili zapeljali
v petih ali šestih letih Tomaž Rane Gradnja tretje razvojne osi se danes tudi uradno začne. A odprtih ostaja še kar
nekaj dilem. Zakaj nujno potrebujemo tretjo os? Sodobna cestna povezava je potrebna...

Naslov

Orban: Srednja Evropa pridobiva pomen

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 15. 10. 2020

Avtor

Boris Jaušovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 378 cm2

...Orban in še hrvaški zunanji minister Gordan Grlič Radaman slovesno zaznamovali začetek gradnje 80 kilometrov
dolgega daljnovoda 2 x 400-kilovatne moči Cirkovce-Pince čez deset slovenskih občin do slovensko-madžarske meje.
Gradnja bo stala 150 milijonov evrov, od teh je zanj EU prispevala 50 milijonov nepovratnih evrov....

Naslov

Začetek konca sage

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 15. 10. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 182 cm2

...DALJNOVOD CIRKOVCE-PINCE Začetek konca sage Gradnjo daljnovoda Cirkovce-Pince, največjega
investicijskega projekta Elesa, zaznamujejo izjemno dolgotrajni upravni postopki: skoraj petnajstletno umeščanje...

Naslov

V Kemis ne bodo več vozili nevarnih odpadkov

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 15. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 37 cm2

...sporočil, da bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben del
objekta A na lokaciji Kemisa nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne sme več opravljati poslovne
dejavnosti. Od včeraj tako na Vrhniko ne bodo več dovažali novih nevarnih odpadkov....
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Tisk
Zaporedna št.
66

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Naslov

Zdravstvo s sodobnejšo vsebino

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 15. 10. 2020

Avtor

A. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 334 cm2

...samozadosten,” je dodal Marko Lukič. Dokončan zdravstveni dom je s površino 2700 kvadratnih metrov za 700
kvadratnih metrov večji od nekdanjega, njegova gradnja pa je stala 5,253 milijona evrov. V znesku so ureditev 5000
kvadratnih metrov zunanjih površin in 170 parkirnih mest. Projektu bo ministrstvo za zdravje...

Naslov

2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil Kitajce

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in ozadja; 15. 10. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 217 cm2

Povzetek

...2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil Kitajce I VASILIJ KRIVEC ' vasilij.krivec@finance.si Nadzorni svet družbe
2TDK se je na včerajšnji seji seznanil z odločitvijo o priznanju...

Televizija

Naslov

V Kidričevem se je danes začela gradnja zgodovinskega energetskega projekta

Medij

Planet TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes; 14. 10. 2020

Avtor

Valentina Plaskan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
68

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
69

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
70

Povzetek

18:22

Trajanje: 1 min

...PLANET TV, 14.10.2020, DANES, 18.22 VALENTINA PLASKAN (voditeljica) Po dveh desetletjih pa se je v
Kidričevem danes začela gradnja zgodovinskega energetskega projekta, gradnja daljnovoda Cirkovce - Pince, ki
pomeni prvo meddržavno povezavo z madžarskim električnim omrežjem. S tem pa naj bi se povečala tudi...

Naslov

Občina ima vsa soglasja, okoljske presoje ne bo

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Goriška; 14. 10. 2020

Avtor

Katja Munih

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 419 cm2

...pa je več kot pa je na voljo površin. Skupna površina parcel, na katerih se načrtuje gradnja komunalne infrastrukture,
znaša 4,7 hektarja. Na njih je možna gradnja K + P + 1, cona je zasnovana tako, da so možne združitve ali delitve
gradbenih parcel skladno s potrebami in zmožnostmi bodočih investitorjev. Na javno povabilo so se lahko...

Naslov

Cigler kralj z novimi kriteriji družbe nepravičnosti

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 10. 2020

Avtor

Luka Tetičkovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 745 cm2

...VISOKOŠOLSKA (6. STOPNJA): tajniki komercialni zastopniki za prodajo ipd. vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev
predšolskih otrok ekonomisti poslovni sekretarji inženirji strojništva ipd. VISOKOŠOLSKA (7. STOPNJA): predmetni
učitelji v osnovni šoli učitelji razrednega pouka zdravniki specialisti splošne medicine pravni strokovnjaki,...
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Internet
Zaporedna št.
71

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
72

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
73

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
74

Povzetek

Naslov

Orbanove plinske igre s Slovenijo

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Primož Cirman, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Bo Slovenija za 270 milijonov evrov zgradila plinovod, ki bo koristil le Viktorju Orbanu in ruskemu Gazpromu? Zadnjo
besedo pri gradnji novega plinovoda bo imel slovenski predsednik vlade, ki je tesen Orbanov politični zaveznik. Danes
se bosta srečala v Kidričevem, kamor bo prišel tudi...

Naslov

V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje ponudniki

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz. "Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo
fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo z gradnjo. Tega si najbolj želimo," je v današnji izjavi za javnost poudaril
Hevka. Je pa dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna revizijska...

Naslov

Za pravosodno ministrstvo izrazito naložbeno obdobje

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zupana bo največ dodatnega denarja, ki ga dobiva ministrstvo, porabljenega za projekte, med katerimi izstopata
predvsem obnova ženskega zapora na Igu in gradnja novega moškega zapora v Dobrunjah pri Ljubljani, ki naj bi
skupaj stala 108 milijonov evrov. Za ženski zapor na Igu so tik pred pridobitvijo gradbenega...

Naslov

Bruselj razgrnil strategijo za bolj energetsko učinkovite stavbe

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Do leta 2030 bi lahko obnovili 35 milijonov stavb in ustvarili 160.000
dodatnih zelenih delovnih mest v gradbeništvu, navajajo v Bruslju. Pomemben cilj nove strategije je zmanjšati
energetsko revščino. Skoraj 34 milijonov Evropejcev si ne more privoščiti ogrevanja domov,...
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Na slovesno otvoritev gradnje daljnovoda
Cirkovce-Pince prišel tudi Orban
Kidričevo, 14.10.2020, 18:55 | Posodobljeno pred 4 urami
AVTOR

Miha Orešnik

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

V Spodnjem Podravju in Pomurju se je po 20-letni kalvariji s
pridobivanjem dovoljenj in drugimi birokratskimi zapleti
končno začela gradnja daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo
pomenil prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem
Madžarske. Na slovesno otvoritev začetka gradnje je prispel
tudi sam madžarski premier Viktor Orban, ki se je s
slovenskim kolegom Janezom Janšo posebej sestal še na
delovnem kosilu. Dogodka se je udeležil tudi hrvaški zunanji
minister Gordan Grlić Radman.
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https://siol.net/posel-danes/novice/kitajci-izpadl...

Kitajci izpadli iz igre za
gradnjo drugega tira
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Avtor: M. L.

0,25
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V izboru za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom ostajajo še
štirje glavni ponudniki, med katerimi ni kitajskih gradbincev.
Foto: Urad
vlade za komuniciranje

V izboru za glavna dela na drugem tiru med
Divačo in Koprom ostajajo še štirje glavni
ponudniki, med katerimi ni kitajskih gradbincev.
Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za
sodelovanje v drugi fazi javnega naročila se je
na današnji seji seznanil nadzorni svet
projektnega podjetja 2TDK, je povedal novi
generalni direktor družbe Pavle Hevka.

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

2TDK je sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni
družbi v sodelovanju s češkim Metrostavom in CGP, avstrijskemu
Strabagu, ki se je povezal s nemškim podjetjem Ed Züblin in
turškim Gülermak Agirom, prav tako v igri ostajata ponudbi
Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter
turškega gradbinca Cengiz, poroča STA.
"Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo drugo
fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo gradnjo. Tega si najbolj
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želimo," je poudaril generalni direktor družbe 2TDK Pavle Hevka.
Dodal je, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna
revizijska komisija. Brez pritožb bi bila sicer odločitev
pravnomočna v osmih delovnih dneh.
NOVICE

Zorko odstopljen, Delo vrača udarec z
Jožetom P. Damijanom

Iz igre za gradnjo izpadli vsi kitajski ponudniki
Hevka je pojasnil, da je uprava odločitev, ki jo je danes soglasno
podprl nadzorni svet, sprejela po preučitvi vse dokumentacije in
veljavne zakonodaje. Pri tem je izpostavil predvsem tretji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

protikoronski paket, ki je bil sprejet maja. "Družba 2TDK je pri
odločitvi ravnala skladno z veljavno zakonodajo, ki spodbuja in
pospešuje hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij po epidemiji
covid-19. Skladno z omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz
tretjih držav v postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo
države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum," so
sporočili iz 2TDK.
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Hevka je pojasnil, da ima Turčija podpisan dvostranski dogovor s
Slovenijo, zato turška podjetja lahko sodelujejo v nadaljnji fazi
projekta, Kitajci pa ga po njegovih besedah žal nimajo. Kot je še
dodal, je rok, da bi bil drugi tir dokončan leta 2025 in leto pozneje
predan v uporabo, v tem trenutku še mogoče ujeti.
POSEL DANES

Šmučeva: 2TDK ne bi smel
diskvalificirati slovenskih gradbincev

Spremljajte nas tudi na
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omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.
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https://siol.net/novice/slovenija/kemis-na-vrhniki...

Kemis na Vrhniki ne bo
več sprejemal novih
nevarnih odpadkov

0,00
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Avtor: M. P.
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Foto: STA

Kemis je danes sporočil, da bo upošteval
odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s
katero slednji ugotavlja, da je pomemben
glavne stavbe njegovega reciklažnega centra na
Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem
delu objekta Kemis ne sme več opravljati
poslovne dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko
ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.
NOVICE

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

Kemis mora porušiti del glavne stavbe
Kemis je, kot je danes sporočil njegov direktor Boštjan Šimenc,
prevzel odločbo inšpektorata, s katero mu ta v nelegalno zgrajenem
objektu prepoveduje opravljanje dejavnosti. "Kemis bo spoštoval
odločbo," je zapisal Šimenc v sporočilu za javnost.
Z današnjim dnem tako podjetje ustavlja dovoz novih nevarnih
odpadkov na lokacijo na Vrhniki. Bo pa zaradi odgovornosti do
okolja in lokalne skupnosti ter v skladu z okoljevarstvenim
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dovoljenjem poskrbelo za trajno odstranitev vseh nevarnih
odpadkov, ki se trenutno še nahajajo tam. "Kemis bo torej izvajal
svojo dejavnost do odstranitve vseh odpadkov, ki se trenutno

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

nahajajo znotraj objekta," je zapisal Šimenc.

Kemis bo izvajal svojo dejavnost do odstranitve vseh odpadkov, ki se
trenutno nahajajo znotraj objekta.
Foto: STA

Ogorčeni nad ravnanjem inšpekcijskih služb, ki so
sanacijo spremljali dve leti
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Hkrati je znova izrazil ogorčenje nad ravnanjem inšpekcijskih služb,
saj je gradbena inšpekcija sanacijo v požaru leta 2017 uničenih
objektov spremljala dve leti in v tem obdobju ni imela nikakršnih
pripomb. Spomnil je tudi, da bo s prenehanjem delovanja Kemisa
Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z odpadki,
na kar v času boja zoper covidu-19 opozarjajo tudi mnoge
bolnišnice in ostale zdravstvene ustanove.
POSEL DANES

Ministrstvo zavrnilo pritožbe Kemisa
glede odklopa vode in elektrike ter

Slovenija nima zadovoljivih alternativnih rešitev za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

določene nevarne odpadke
Od januarja do septembra letos je Kemis poskrbel za varno
odstranitev 16.585 ton odpadkov. Od tega je bilo 11.404 ton
nevarnih in 5181 ton nenevarnih odpadkov. Med nevarnimi odpadki
so v tej družbi poskrbeli za predelavo in odstranitev približno 130
ton sijalk, 100 ton odpadnih baterij in akumulatorjev, 500 ton
nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 100 ton odpadkov iz zdravstva,
35 ton nevarnih kemikalij, 300 ton embalaže nevarnih snovi, 2000
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ton odpadkov iz proizvodnje zdravil, 4200 ton odpadkov iz
proizvodnje in uporabe barv in lakov in 4000 ton odpadkov iz
proizvodnje umetnih materialov.
Slovenija, kot opozarjajo tudi v Kemisu, nima zadovoljivih

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

alternativnih rešitev za ravnanje z določenimi nevarnimi odpadki.

Foto: STA

POSEL DANES

V Kemisu kljub izbruhu koronavirusa
delajo še naprej, inšpekcije še ni bilo
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Po požaru v obnovo vložili 6,5 milijona evrov, več kot
milijon za požarno varnost
V podjetju so sicer znova spomnili, da so v obnovo objektov po
požaru maja 2017 vložili 6,5 milijona evrov sredstev, od tega več
kot milijon evrov v nadgradnjo požarne varnosti. "Z varnostno in
tehnološko opremo, ki jo je Kemis v postopku sanacije instaliral na
območju podjetja, presega vse predpisane standarde in normative za
svojo dejavnost," so zatrdili. Na odločbo inšpektorata se bodo zato
pritožili.
Gradbeni inšpektorat je Kemisu že v začetku leta prepovedal
obratovanje v vseh treh objektih, obnovljenih po velikem požaru

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

leta 2017 - v nadstrešnici za skladiščenje odpadkov (objekt A), v
zalogovniku za požarno vodo (objekt C), ki ju je razglasil za črno
gradnjo, ter prizidku k nadstrešnici (objekt B), ki nima uporabnega
dovoljenja. Odločil je še, da mora Kemis objekta A in C podreti.
Takrat je sicer Kemis napovedal, da pravno zavezujočih odločb ne
bo upošteval, in je kljub prepovedi nadaljeval obratovanje.
Ministrstvo za okolje in prostor je pozneje potrdilo odločitev
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inšpekcije glede objekta C in B, primer objekta A pa je vrnilo v
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ponovno odločanje.

Foto: STA

V Kemisu so sicer kasneje trdili, da objektov C in B ne uporabljajo
več, še vedno pa je podjetje delovalo v objektu A. Družba si
prizadeva tudi za legalizacijo omenjenega objekta.
A je 25. septembra gradbeni inšpektor izdal novo odločbo, v kateri
je popisal dele Kemisove glavne stavbe, ki so črna gradnja.
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Nelegalno zgrajene dele mora Kemis odstraniti v 360 dneh po
vročitvi odločbe. Gre za večji del stavbe.
Problematika Kemisa je sicer širša, saj je podjetje eno od dveh
velikih, ki v Sloveniji skrbita za nevarne odpadke. Vprašanje torej
je, kako bi država zagotovila ravnanje z nevarnimi odpadki, tudi v
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luči covida-19, če bi Kemis čez noč nehal obratovati.

29

Zurnal24.si
Država: Slovenija

14.10.2020
Sreda, 18:15

Kazalo

https://www.zurnal24.si/gorenjska/rdeca-luc-avtobu...

1/2

Rdeča luč avtobusnemu terminalu na Zlatem polju
zurnal24.si/gorenjska/rdeca-luc-avtobusnemu-terminalu-na-zlatem-polju-354853
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Avtor P.Š.
13. Oktober 2020, ob 11:37

Mestna občina Kranj
Mestna občina Kranj se je podala v izgradnjo tako imenovanih Severnih vrat. Poslovnozdravstveno-stanovanjske objekte želijo zgraditi v okviru javno-zasebnega partnerstva. Projekt pa
ne vključuje novega avtobusnega terminala, ki je bil prav tako načrtovan na tem območju.
Na Zlatem polju v Kranju, nasproti Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo, bodo v prihodnjih
letih zrasla Severna vrata. Projekt obsega gradnjo treh stolpičev z dovoljeno zdravstveno,
poslovno-storitveno, stanovanjsko in trgovsko izrabo ter pripadajočo zasebno garažno hišo in
gradnjo javne garažne hiše z izvedeno začasno zeleno streho na območju Bleiweisove in Kidričeve
ceste. Za gradnjo je namenjeno zemljišče v velikosti okrog 11.420 kvadratnih metrov.

Občina računa na zasebne vlagatelje
S pozivom promotorjem se je začel postopek javno-zasebnega partnerstva, s katerim želi Mestna
občina Kranj privabiti investitorje k projektu. "Metna občina Kranj kot javni partner predvideva
realizacijo projekta v okviru instituta javno-zasebnega partnerstva. Pri tem je glede modela in
oblike, razdelitve tveganj, prenosa lastninske pravice in drugih medsebojnih razmerij med
bodočima partnerjema pripravljena analizirati predloge, ki jih bo dobila od potencialnih
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promotorjev. V mejah javnega interesa, ki ga javni partner varuje, se želi vključiti tudi pri
določanju končne oblike in modela javno-zasebnega partnerstva. Promotorje zato spodbuja, da
brez omejitev predstavijo lastne modele in oblike javno-zasebnih partnerstev, za katere
ocenjujejo, da so finančno-ekonomsko, tehnično in pravno optimalni," pojasnjujejo na kranjski
občini. Vse zainteresirane so povabili, da oddajo vloge do vključno 26. oktobra. Na občini si ob
tem prizadevajo, da bi gradnja stekla leta 2022.

Avtobusnega terminala na Zlatem polju ne bo
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Načrt izgradnje Severnih vrat je živ že nekaj let. Prejšnja kranjska občinska oblast si je
prizadevala, da bi v sklopu projekta na tem območju zgradila tudi nov avtobusni terminal.
Sedanja avtobusna postaja je namreč že več desetletji zgolj začasna. Trenutna občinska oblast pa
je projektu prižgala rdečo luč. Novo avtobusno postajo naj bi po njenih načrtih namreč zgradili na
sedanji kranjski železniški postaji. "Nova avtobusna postaja je tesno povezana s projekti
Slovenskih železnic oziroma s prenovo železniške postaje. Idejna zasnova za novo avtobusno
postajo je že narejena in v zvezi s tem potekajo pogovori z Ministrstvom za infrastrukturo in
Slovenskimi železnicami o prestavitvi dveh industrijskih tirov v Naklo. S tem bi zagotovili
potrebni prostor za umestitev avtobusnega terminala. Cilj je, da bi prestavljanje industrijskih
tirov na območje industrijske cone Polica prišlo v proračun Republike Slovenije v prihodnjih
dveh letih. Na območju pa je treba sprejeti tudi delni občinski podrobni prostorski načrt za
potrebe avtobusnega terminala. Ko se bo prestavilo tire, se bo sprostil prostor za avtobusni
terminal. Če ne bo večjih zapletov, pričakujemo, da bi se investicija v avtobusni terminal na
območju železniške postaje lahko začela v štirih do petih letih," o tem pravijo na kranjski
občini. Če bo nova avtobusna postaja ob železniški postaji, občina načrtuje tudi večje parkirišče
»PARK & RIDE«.
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Na Dolgem mostu v Ljubljani bodo gradili 40 javnih
najemniških stanovanj
Pogodbena vrednost je 4,48 milijona evrov
A. S.| 14. oktober 2020 ob 13:40
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sklad namerava do leta 2023 po Sloveniji zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj. Foto: BoBo

Republiški stanovanjski sklad je s podjetjem TGH iz Črnomlja podpisal pogodbo za
gradnjo dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi
stanovanji v Ljubljani. Objekta naj bi uporabno dovoljenje dobila v manj kot dveh letih.
Vsak sklop v okviru kompleksa bo sestavljen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju
stanovalcev. Na vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli. Med
njima je predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni zunanji prostor za stanovalce. Stanovanja so
predvidena v prvi in drugi etaži, bivalni prostori bodo obrnjeni tako na atrij kot na zunanjo stran.
Vsako stanovanje bo imelo tudi balkon.
Pogodbena vrednost projekta je 4,48 milijona evrov brez DDV-ja, predvideno skupno trajanje
projektiranja in gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja pa je nekaj več kot 18 mesecev, je
pojasnil direktor sklada Črtomir Remec.

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

Gradijo po več krajih po Sloveniji
V Ljubljani je v gradnji še soseska Novo Brdo s 498 stanovanji in Skupnost za mlade Gerbičeva s 109
enotami, v Mariboru bo v soseski Pod Pekrsko gorco v prvi fazi 212 stanovanj, v drugi fazi še 188
stanovanj. V Kranju je v prvi fazi soseske Ob Savi predvidenih 187 stanovanj. Sklad poleg tega
stanovanja zagotavlja še z drugimi programi, tudi v sodelovanju z občinami, in z javnimi pozivi za
nakup stanovanj.
"Prizadevamo si, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da s svojo
prisotnostjo spodbudimo, poleg 125 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi
druge občine k sodelovanju pri naših programih," je dodal Remec.
Po letu 2023 sklad načrtuje še gradnjo 1333 javnih najemnih stanovanj, od tega 112 oskrbovanih. V
Ljubljani je, recimo, predviden projekt Podutik Glince s 400 stanovanji, v Mariboru projekt Novo
Pobrežje s 437 stanovanji in v Novem mestu projekt Brod Drage s 180 stanovanji. Projekti so v
načrtih tudi drugje po državi.
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Po 20 letih le začetek del na daljnovodu Cirkovce-Pince
Janša: Velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov zaradi birokratske navlake
G. C.| 14. oktober 2020 ob 14:32
Kidričevo - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Foto: BoBo

S slovesnostjo v Kidričevem, udeležili so se je slovenski premier Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji
minister Gordan Grlić Radman, se je začela gradnja 2 x 400-kilovoltnega daljnovoda Cirkovce–Pince.
Daljnovod bo prvič neposredno energetsko povezal Slovenijo in Madžarsko, potekal pa bo čez 10 občin pri nas. Gre za interesni projekt Evropske
unije, ne samo Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Dodaten daljnovod bo zagotovil večjo zanesljivost prenôsnega energetskega omrežja med
državami, omogočeno bo vključevanje obnovljivih virov energije v sistem in dobava elektrike od severnih in vzhodnih držav. Pozor! Je največja
naložba Elesa v infrastrukturo prenosnega omrežja v zgodovini podjetja, ki je vredna 150 milijonov evrov. 50 milijonov je za projekt - prav zato,
ker gre za evropski interesni projekt - prispevala Evropska unija, je pojasnila novinarka Radia Slovenija Gabrijela Milošič.
Predsednik vlade Janez Janša je ob začetku izvajanja dve desetletji načrtovane gradnje daljnovoda opomnil, da je priprava projekta trajala kar
desetkrat dlje, kot bo trajala sama gradnja, ki naj bi bila po načrtih Elesa zaključena do leta 2022. Vklop v mednarodno povezavo pri Elesu sicer
pričakujejo do konca naslednjega leta, do leta 2022 pa bodo zaključili še okoljsko urejanje.
"Žal imamo v Sloveniji velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov in njihovega umeščanja v prostor, ne toliko s samo gradnjo, pač pa nasploh z
birokratsko navlako. Prav ta primer nam mora biti dodatna spodbuda za to, da se nikoli več ne bo zgodilo, da bi neki postopki trajali 20 let, preden
začnemo graditi," je dejal Janša.
Slovenski premier je poudaril, da je daljnovod izjemnega pomena, saj kljub dejstvu, da električno energijo v sedanjih časih jemljemo kot nekaj
samoumevnega, ta tudi v 21. stoletju ključno vpliva na obstoj civilizacije. Tako kot zdravje začnemo ceniti, ko zbolimo, tudi tega, kaj pomeni
elektrika, se običajno zavemo šele takrat, ko je ni, je dejal predsednik vlade in spomnil, da na srečo redukcij iz časov njegove mladosti ne
poznamo več.
Kot je dejal, projekt ni pomemben le za Slovenijo, pač pa za širšo regijo, zato se je zahvalil vsem v tistih madžarskih in hrvaških institucijah, ki so
prispevali k temu, da je danes končno prišlo do začetka gradnje. Ob tem je spomnil tudi na izredno dobro sodelovanje vseh treh držav v
spomladanskem delu pandemije, ko širše povezave niso najbolje delovale in si se lahko zanesel predvsem nase in na svoje sosede.

Orban: Center razvoja se premika proti vzhodu

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

Orban je današnjemu dogodku pripisal celo zgodovinski pomen, ne le zaradi energetskega povezovanja, pač pa zaradi pomembnega trenutka
med državama. Srednja Evropa po njegovem postaja pomembna, center razvoja pa se premika proti vzhodu. "EU ni zgolj nemško-francoska stvar,
pač pa tudi povezave med temi državami, ki vse bolj pridobivajo vrednost in zato postajajo prizorišče geopolitičnih iger in interesov velikih," je dejal
Orban.
Toda vse to po njegovem ni težava, pač pa bolj signal, da regija pridobiva vrednost. Pomembno področje je v tem smislu tudi energetska politika
in povezovanje na tem področju po besedah Orbana pomeni krepitev položaja v regiji. Do še enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta državi
dogovorili še o krepitvi plinovoda in železniških povezavah, je dodal.
Hrvaški zunanji minister pa je povedal, da je gradnja daljnovoda v interesu celotne EU, ki se trudi okrepiti infrastrukturne povezave v Srednji
Evropi. V prihodnje bo po njegovem treba narediti še dodatne korake za zagotovitev dolgoročne zanesljivosti energetskih sistemov, saj bo vloga
sektorja zelo pomembna tudi za gospodarsko okrevanje EU-ja.
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Prva omrežna povezava z Madžarsko
Kot je poudaril prvi mož Elesa Aleksander Mervar, bodo s projektom vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske ter
povečali že omenjeno zanesljivost delovanja sistema. Projekt je vreden dobrih 150 milijonov evrov, od tega je približno 50 milijonov evropskih
sredstev, saj gre za interesni projekt več držav.
Janša in Orban po koncu slovesnosti izjav nista dajala, sta se pa odpravila na delovno kosilo. Kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje,
naj bi se v pogovorih dotaknila nekaterih osrednjih dvostranskih tem, razmer glede pandemije ter aktualnih zadev v EU-ju.
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Kemis na Vrhniki ne bo več sprejemal novih nevarnih
odpadkov
Obstoječe odpadke bo obdelal do konca
Al. Ma.| 14. oktober 2020 ob 17:06
Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Foto: BoBo

Kemis je sporočil, da bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor in odslej na
Vrhniko ne bo več dovažal nevarnih odpadkov. Inšpektorat je odločil, da je pomemben
del stavbe nelegalna gradnja, v njej se ne sme opravljati poslovne dejavnosti.
Kemis je, kot je sporočil njegov direktor Boštjan Šimenc, prevzel odločbo inšpektorata, s katero mu
ta v nelegalno zgrajenem objektu prepoveduje opravljanje dejavnosti. "Kemis bo spoštoval
odločbo," je zapisal Šimenc v sporočilu za javnost.
Z današnjim dnem (sredo) tako podjetje ustavlja dovoz novih nevarnih odpadkov na lokacijo na
Vrhniki. Bo pa zaradi odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti ter v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem poskrbelo za trajno odstranitev vseh nevarnih odpadkov, ki sotrenutno še tam. "Kemis
bo torej izvajal svojo dejavnost do odstranitve vseh odpadkov, ki so trenutno znotraj objekta," je zapisal
Šimenc.

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

Inšpekcija dve leti ni imela nobenih pripomb
Hkrati je znova izrazil ogorčenje nad ravnanjem inšpekcijskih služb, saj je gradbena inšpekcija
sanacijo v požaru leta 2017 uničenih objektov spremljala dve leti in v tem obdobju ni imela
nikakršnih pripomb. Spomnil je tudi, da bo s prenehanjem delovanja Kemisa Slovenija ostala brez
pomembnega objekta za ravnanje z odpadki, na kar v času boja zoper covidu-19 opozarjajo tudi
mnoge bolnišnice in ostale zdravstvene ustanove.
Od januarja do septembra letos je Kemis poskrbel za varno odstranitev 16.585 ton odpadkov. Od
tega je bilo 11.404 ton nevarnih in 5181 ton nenevarnih odpadkov. Med nevarnimi odpadki so v tej
družbi poskrbeli za predelavo in odstranitev približno 130 ton sijalk, 100 ton odpadnih baterij in
akumulatorjev, 500 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 100 ton odpadkov iz zdravstva, 35 ton
nevarnih kemikalij, 300 ton embalaže nevarnih snovi, 2000 ton odpadkov iz proizvodnje zdravil, 4200
ton odpadkov iz proizvodnje in uporabe barv in lakov in 4000 ton odpadkov iz proizvodnje umetnih
materialov.
Slovenija, kot opozarjajo tudi v Kemisu, nima zadovoljivih alternativnih rešitev za ravnanje z
določenimi nevarnimi odpadki.

Na odločbo inšpektorata se bodo pritožili
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V podjetju so sicer znova spomnili, da so v obnovo objektov po požaru maja 2017 vložili 6,5 milijona
evrov sredstev, od tega več kot milijon evrov v nadgradnjo požarne varnosti. "Z varnostno in
tehnološko opremo, ki jo je Kemis v postopku sanacije instaliral na območju podjetja, presega vse
predpisane standarde in normative za svojo dejavnost," so zatrdili. Na odločbo inšpektorata se bodo
zato pritožili.

dejavnosti. GZS poziva k začasni ustavitvi inšpekcijskih ukrepov.
Gradbeni inšpektorat je Kemisu že v začetku leta prepovedal obratovanje v vseh treh objektih,
obnovljenih po velikem požaru leta 2017 – v nadstrešnici za skladiščenje odpadkov (objekt A), v
zalogovniku za požarno vodo (objekt C), ki ju je razglasil za črno gradnjo, ter prizidku k nadstrešnici
(objekt B), ki nima uporabnega dovoljenja. Odločil je še, da mora Kemis objekta A in C podreti.
Takrat je sicer Kemis napovedal, da pravno zavezujočih odločb ne bo upošteval in je kljub prepovedi
nadaljeval obratovanje. Ministrstvo za okolje in prostor je pozneje potrdilo odločitev inšpekcije glede
objekta C in B, primer objekta A pa je vrnilo v ponovno odločanje.
V Kemisu so sicer pozneje trdili, da objektov C in B ne uporabljajo več, še vedno pa je podjetje
delovalo v objektu A. Družba si prizadeva tudi za legalizacijo omenjenega objekta.
A je 25. septembra gradbeni inšpektor izdal novo odločbo, v kateri je popisal dele Kemisove glavne
stavbe, ki so črna gradnja. Nelegalno zgrajene dele mora Kemis odstraniti v 360 dneh po vročitvi
odločbe. Gre za večji del stavbe.

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

Problematika Kemisa je sicer širša, saj je podjetje eno od dveh velikih, ki v Sloveniji skrbita za nevarne
odpadke. Vprašanje torej je, kako bi država zagotovila ravnanje z nevarnimi odpadki, tudi v
luči covida-19, če bi Kemis čez noč nehal obratovati.
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V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje ponudniki
rtvslo.si/gospodarstvo/v-igri-za-gradnjo-drugega-tira-ostajajo-stirje-ponudniki/539139
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Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Dušan Zorko zapušča 2TDK, ki ga bo od srede vodil Pavle Hevka
Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila
se je na seji seznanil nadzorni svet projektnega podjetja, je povedal novi generalni
direktor 2TDK-ja Pavle Hevka.
Družba 2TDK je sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni družbi v
sodelovanju s češkim Metrostavom in CGP-jem, avstrijskemu Strabagu, ki se je
povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, prav tako v
igri ostajata ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in
Özaltinom ter turškega gradbenega podjetja Cengiz.
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Pritožbe pričakujejo
"Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo drugo fazo, v kateri
pridobimo cene in začnemo gradnjo. Tega si najbolj želimo," je v izjavi za javnost
poudaril Hevka. Je pa dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna
revizijska komisija. Brez pritožb bi bila sicer odločitev pravnomočna v osmih delovnih
dneh.
Hevka je pojasnil, da je uprava odločitev, ki jo je soglasno podprl nadzorni svet, sprejela
po preučitvi vse dokumentacije in veljavne zakonodaje. Pri tem je poudaril predvsem
tretji protikoronski sveženj, ki je bil sprejet maja.
Turčija ima sporazum, Kitajska pa ne
"Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno z veljavno zakonodajo, ki spodbuja in
pospešuje hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij po epidemiji covida-19.
Skladno z omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz tretjih držav v postopku
javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski
trgovinski sporazum," so v sporočilu za javnost zapisali v projektnem podjetju.
Hevka je pojasnil, da Turčija ima podpisan dvostranski dogovor s Slovenijo, zato turška
podjetja lahko sodelujejo v nadaljnji fazi projekta, "Kitajci pa ga žal nimajo". Kot je še
dodal, je rok, da bi bil drugi tir dokončan leta 2025 in leto pozneje predan v uporabo, v
tem trenutku še ulovljiv.
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FOTO: Priprava projekta trajala kar desetkrat dlje, kot naj bi trajala
sama gradnja
0
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Deli na:
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Twitter

Z opoldansko slovesnostjo v Kidričevem se je tudi uradno začela gradnja 2x400
kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince.
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Janša, Orban in Grlić Radman so pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu
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Slovesnega dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski
premier Viktor Orban in hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman. Premierja sta se nato
sestala na delovnem kosilu.
Janša je v nagovoru spomnil, da je priprava projekta trajala kar desetkrat dlje, kot bo trajala sama
gradnja, ki naj bi bila po načrtih Elesa zaključena do leta 2022. Vklop v mednarodno povezavo pri
Elesu sicer pričakujejo do konca naslednjega leta, do leta 2022 pa bodo zaključili še okoljsko
urejanje.
"Žal imamo v Sloveniji velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov in njihovega umeščanja v
prostor, ne toliko s samo gradnjo, pač pa nasploh z birokratsko navlako. Prav ta primer nam mora
biti dodatna spodbuda za to, da se nikoli več ne bo zgodilo, da bi neki postopki trajali 20 let
preden začnemo graditi," je dejal Janša.
Ključna za obstoj civilizacije
Slovenski premier je poudaril, da je daljnovod izjemnega pomena, saj kljub dejstvu, da električno
energijo v sedanjih časih jemljemo kot nekaj samoumevnega, ta tudi v 21. stoletju ključno vpliva
na obstoj civilizacije. Tako kot zdravje začnemo ceniti, ko zbolimo, se tudi tega, kaj pomeni
elektrika, običajno zavemo šele takrat, ko je ni, je dejal predsednik vlade in spomnil, da na srečo
redukcij iz časov njegove mladosti ne poznamo več.
Kot je dejal, projekt ni pomemben le za Slovenijo, pač pa za širšo regijo, zato se je zahvalil vsem
v tistih madžarskih in hrvaških institucijah, ki so prispevali k temu, da je danes končno prišlo do
začetka gradnje. Ob tem je spomnil tudi na izredno dobro sodelovanje vseh treh držav v
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pomladanskem delu pandemije, ko širše povezave niso najbolje delovale in si se lahko zanesel
predvsem nase in na svoje sosede.
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Janša, Orban in Grlić Radman so pospremili začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince.

Regija pridobiva vrednost
Orban je današnjemu dogodku pripisal celo zgodovinski pomen, ne le zaradi energetskega
povezovanja, pač pa zaradi pomembnega trenutka med državama. Srednja Evropa po njegovem
pridobiva na pomembnosti, center razvoja pa se premika proti vzhodu. "EU ni zgolj nemškofrancoska stvar, pač pa tudi povezave med temi državami, ki vse bolj pridobivajo vrednost in zato
postajajo prizorišče geopolitičnih iger in interesov velikih," je dejal Orban.
Toda vse to po njegovem ni težava, pač pa bolj signal, da regija pridobiva vrednost. Pomembno
področje je v tem smislu tudi energetska politika in povezovanje na tem področju po besedah
Orbana pomeni krepitev pozicije v regiji. Do še enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta
državi dogovorili še o krepitvi plinovoda in železniških povezavah, je dodal.
Po slovesnosti na delovno kosilo
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Hrvaški zunanji minister pa je povedal, da je gradnja daljnovoda v interesu celotne EU, ki se trudi
okrepiti infrastrukturne povezave v Srednji Evropi. V prihodnje bo po njegovem potrebno narediti
še dodatne korake za zagotovitev dolgoročne zanesljivosti energetskih sistemov, saj bo vloga
sektorja zelo pomembna tudi za gospodarsko okrevanje EU.
Kot je izpostavil prvi mož Elesa Aleksander Mervar, bodo s projektom vzpostavili prvo čezmejno
povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske ter povečali že omenjeno zanesljivost delovanja
sistema. Projekt je vreden dobrih 150 milijonov evrov, od tega je približno 50 milijonov evropskih
sredstev, saj gre za interesni projekt več držav.
Janša in Orban po koncu slovesnosti izjav nista dajala, sta se pa odpravila na delovno kosilo. Kot
so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, naj bi se v pogovorih dotaknila nekaterih
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osrednjih dvostranskih tem, razmer glede pandemije ter aktualnih zadev v EU.
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Bobo

Slovesnost ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince.
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Majhen korak za človeštvo, velik skok za Koroško
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Bobo
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se bo udeležil jutrišnjega slovesnega začetka del.
Za prva dela na lokaciji Gaberke v občini Šoštanj, ki so zajeta v sklopu D –Gaberke, je
Dars po dobrem letu dni izbirnega postopka izbral konzorcij vodilnega partnerja, družbe
Kolektor CPG, s podjetjema CGP iz Novega mesta in VOC Celje. Vrednost del je 8,5
milijona evrov brez DDV.
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Prva dela bodo med drugim obsegala ureditev gradbišča, čiščenje terena oziroma posek
drevja ter pripravljalna dela za dostopno cesto do deponije Premogovnika Velenje. Sicer
pa v grobem dela na tem sklopu obsegajo izgradnjo 200 metrov štiripasovne hitre ceste
in prestavitev regionalnih cest, vključno z ureditvijo vseh cestnih navezav. Izbrani
konzorcij ima za izvedbo vseh del na voljo 14 mesecev. Uradna slovesnost je
predvidena za četrtek.
Naslednje leto gre zares
Na Koroškem se bodo prva dela predvidoma začela prihodnje leto, na lokaciji,
imenovani Jenina, na območju Mestne občine Slovenj Gradec, omenjena lokacija pa
prav tako spada v odsek Velenje–Slovenj Gradec. Postopek izbire izvajalca za dela na tej
lokaciji, ocenjena na okoli 30 milijonov evrov brez DDV, je v teku.
Projekt tretje razvojne osi, katerega cilj je prek Slovenije v smeri sever–jug izgraditi
povezavo med Avstrijo in Hrvaško, kot mrtva črka na papirju obstaja vse od leta 2004.
Gregor Ficko, nekdanji direktor Direkcije RS za ceste, danes pa direktor Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije, je v
telefonskem pogovoru za Svet24 spomnil, da je bila prva lopata sprva obljubljena že leta
2008. A je nato nastopila kriza, zaradi česar, tako Ficko, Dars in država nista našla
»moči, energije ali volje, da bi projekt peljala naprej«.
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Zapleti pri izbiri trase
Seveda pri načrtovanju trase ni šlo brez zapletov, aktualni severni del tretje razvojne osi
je bil dokončno umeščen v prostor šele lani, ko je ustavno sodišče presodilo, da je bil
postopek ustrezen, čemur je med drugim nasprotovala Civilna iniciativa Braslovče. Njen
član, sicer pa arhitekt z Inštituta za politike prostora Urban Jeriha je v telefonskem
pogovoru zadržano pozdravil začetek gradnje, a v isti sapi opozoril, da so bile pri izboru
trase od Šentruperta do Velenja storjene velike napake, zaradi česar pričakuje zaplete
pri pridobivanju zemljišč in gradnji. Jeriha je prepričan, da so pod pritiski interesov
izbrali napačno traso. Kot pravi, je do takšnega sklepa prišla tudi država sama, ko je
študija variant iz leta 2007 naletela na hudo kritiko vladne medresorske skupine štiri
leta pozneje.
Civilna iniciativa je vztrajala, naj se gradi odsek do Velenja po obstoječem koridorju, ki
neposredno povezuje Velenje in Celje. Ficko nasprotno meni, da je umeščena trasa
najustreznejša, saj omogoča boljšo povezanost gospodarske cone v Velenju in Šoštanju z
avtocesto; prav tako je prepričan, da bi bila gradnja hitre ceste skozi ozki predel Hude
luknje hud gradbeni in ekonomski zalogaj.
Jeriha vztraja, da trasa sploh ni skladna s prostorsko strategijo, saj ne povezuje mestnih
središč: »Cesta bo prevzela samo 25 odstotkov vsega prometa iz Koroške in Velenja do
avtoceste. To so državni podatki, to kaže prometni model, ki ga je država naročila ... Da
bi šli ljudje po daljši in cestninjeni poti, se pač ne zgodi.«
V pričakovanju tudi Belokranjci
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Kot nam je zaupal metliški župan Darko Zevnik, se bodo dela na južnem delu razvojne
osi, torej od Novega mesta proti Beli krajini, začela predvidoma spomladi naslednje leto.
Za zdaj se dela intenzivno na etapah od Novega mesta do Malin, kjer bi se nato oblikoval
tako imenovani belokranjski ipsilon, ki bi s predorom pod Gorjanci povezal tako Metliko
kot Črnomelj. Na Darsu načrtujejo izgradnjo predora do leta 2026, Zevnik pa upa, da bo
hkrati dokončana povezava do mejnega prehoda Metlika, saj bo v nasprotnem primeru
dodatno obremenil mestno središče, ki je v poletnih mesecih tako rekoč že zablokirano.
Ko bosta severni in južni del razvojne osi zgrajena, bosta Dravograd in Metlika ustrezno
prometno povezana, a tretja os v celoti bo potrebovala še vez med Celjem in Novim
mestom. Ta za zdaj še ni potrjena; novomeški župan Gregor Macedoni je glede tega v
pisnem odgovoru zapisal, da je, kar se njih tiče, »trasa, ki je že od leta 2012 sprejeta v
državnem prostorskem načrtu, dejstvo«. Določene občine medtem upajo, da bodo
štiripasovnico oddaljili (Šmarješke Toplice) ali približali (Sevnica) njihovi občini.
Slovenci v samem vrhu uporabe avtomobilov
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Pri vsem tem pa se le redkokomu poraja vprašanje, ali sploh potrebujemo takšen zajeten
projekt, kot je tretja razvojna os. Jeriha opozarja, da je tovrstna cestogradnja izjemno
drag podvig, sicer pa smo v vsakem primeru Slovenci v vrhu Evropske unije, kar zadeva
porabo denarja za osebna vozila in pogonska goriva, kar po njegovem mnenju jasno kaže
na pomanjkanje alternativ. S slednjo izjavo se strinja tudi Ficko, ki je prepričan, da bi
morali posodobiti železniško omrežje, da bo konkurenčno, a pri tem meni, da ne smemo
zanemarjati cest.
V vsakem primeru Ficko upa, da bodo to in vse nadaljnje razvojne osi gradila slovenska
podjetja, saj bomo tako »vsi imeli največje koristi«.
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Secesijski blok je najlepši v mestu
Beethovnova 9: Dvanajst prijavljenih na razpis za Naj blok 2019, na drugem mestu sta bloka na Rašiški 1
in na Ulici Polonce Čude 3.
Fotograﬁja: Ljubljanski Naj blok 2019 je na Beethovnovi 9. FOTO: Aleš Stergar/Delo
Odpri galerijo
Ljubljanski Naj blok 2019 je na Beethovnovi 9. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Aleš Stergar
14.10.2020 ob 08:00
14.10.2020 ob 08:29

Aleš Stergar
14.10.2020 ob 08:00
14.10.2020 ob 08:29
Poslušajte
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Čas branja: 6:12 min.
Delite
Zmagovalka občinske akcije izbiranja najbolj urejenega bloka je stavba s številko 9 na ljubljanski
ulici, ki nosi ime po pred četrt tisočletja rojenem glasbenem velikanu Ludwigu van Beethovnu.
Zgrajena je bila v letih 1910 in 1911, pred prvo svetovno vojno ter desetletje in pol po rušilnem
potresu. V stavbi je 15 stanovanj in dva poslovna prostora.
Zgradba na Beethovnovi 9 je stanovanjsko-poslovni objekt, v katerem so, sodeč po napisih na
domofonu, sedeži arhitekturnih in projektivnih ateljejev, treh odvetniških pisarn, najmanj dve
podjetji imata tam poslovne prostore in tudi slovensko protestantsko društvo, zato na enem od
zvoncev pri zaklenjenih vhodnih vratih lahko preberemo preprosto – Primož Trubar.
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Na Beethovnovi 9 so poleg stanovanj tudi poslovni prostori. FOTO: Blaž Samec/Delo
Na razpis za Naj blok 2019 se je prijavilo dvanajst stavb, v ﬁnalu sta si drugo in tretje mesto za
Beethovnovo 9 razdelila bloka na Rašiški 1 in na Ulici Polonce Čude 3, še trije ﬁnalisti pa so bili
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bloki na Jakčevi 40, Gospodinjski 23 in Krimski 9. Komisija je ocenila skladnost fasade z okoljem,
energetsko učinkovitost, enotnost senčil in stavbnega pohištva, urejenost pripadajočega
zemljišča in širše okolice, urejenost notranjih skupnih prostorov ter urejenost kolesarnice in
skupinskega zbirnega mesta za odpadke.
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Nobenega dvoma ni, da je ulična fasada secesijske stavbe na Beethovnovi 9 v takšni konkurenci
nepremagljiva. Stavba z najemnimi stanovanji je bila namreč zgrajena med veliko popotresno
secesijsko obnovo Ljubljane, lastnik (investitor) je bil Hugo Peternel, izvajalec del pa Gustav
Tönnies iz družine, ki je v drugi polovici 19. stoletja in v prvih treh desetletjih 20. stoletja,
pomembno prispevala k razvoju Ljubljane, saj so bili njeni člani udeleženi pri številnih
najpomembnejših mestnih projektih.
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Beethovnova 9 z dvoriščne strani. FOTO: Aleš Stergar/Delo
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Popotresna obnova Ljubljane
Družba Gustava Tönniesa, začetnik Gustav Johann Ludvik Tönnies je v Ljubljani umrl leta 1886,
se v času preloma stoletja pojavlja kot izvajalec del poleg stanovanjske stavbe na Beethovnovi 9
pri še desetih secesijskih stavbah. Družba je hkrati zgradila stavbo z najemnimi stanovanji na
sedanji Župančičevi 8, to je na drugi strani velikega mestnega kareja. Tönniesovi so v letih 1902
in 1903 zgradili tudi Hribarjevo hišo na Tavčarjevi 2, za katero je načrte pripravil takratni veliki
urejevalec Ljubljane, Maks Fabiani, s katerim je Tönnies kot izvajalec hkrati sodeloval tudi pri
gradnji Bambergove hiše na Miklošičevi 16 ter v letih 1906 in 1907 pri gradnji dekliškega liceja na
Prešernovi 25, Mladike, kamor se je po vojaškem zdravstvu in po obnovi vselilo slovensko
zunanje ministrstvo.
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Poleg Mladike so Tönniesovi v času secesije gradili še druge javne stavbe – Ljudsko kopel na
Prečni 7 v letih 1899 do 1901 in Katoliško tiskarno na Kopitarjevi 6 v letih 1907 in 1908. Med
stanovanjskimi stavbami je v neposredni bližini Beethovnove 9 Tönnieseva družba hkrati, v letih
1910 in 1911, poleg omenjene zgradbe na Župančičevi 8 zgradila še stavbo z najemnimi
stanovanji na Župančičevi 7, poleg tega pa je v času secesijske gradnje družba nastopala kot
izvajalka še v letih 1904 in 1905 pri gradnji stanovanjske vile - dvojčka na Zrinjskega 6 - 8, v letih
1902 in 1903 pa pri gradnji najemnih stanovanj na Prešernovi 3 in 1.
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Sorodna stanovanjska stavba na Župančičevi 8. FOTO: Aleš Stergar/Delo
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Tlorisni koncepti in konstrukcijske značilnosti secesijskih stanovanjskih stavb se po mnenju
strokovnjakov niso razlikovali od starejše stanovanjske arhitekture, so bila pa stanovanja v teh
blokih za ljubljanske razmere velika in razkošna, praviloma s stranišči, nekatera tudi s
kopalnicami, kar je bilo pred prvo svetovno vojno izjema. V ljubljanski arhitekturi se je secesija
zaznamovala večinoma prek fasad stavb, redkeje tudi notranjščine, saj so interieri meščanskih
stanovanj slabo ohranjeni.

Secesijski blok
Secesijska tridelna fasada stavbe na Beethovnovi 9 je podobno oblikovana kot fasada stavbe na
Župančičevi 8. V Katalogu secesijskih stavb v Ljubljani je prva opisana tako: »Srednji štiriosni
pas je umaknjen v notranjščino, poudarjen z balkonoma na stebrih v prvem in drugem nadstropju
in zaključen s potlačenim čelom, v katerem je tridelno okno. Fasadna ploskev v pritličju je
obdelana v obliki šahovnice v groben in gladkem ometu, zgornji del fasade krasijo geometrijski
motivi med okni in v pasu pod strešnim napuščem.«
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Kakšna so bila stanovanja pred enajstimi desetletji tudi ni mogoče oceniti po njihovem sedanjem
videzu. Trisobno stanovanje z dvema kopalnicama na 91 kvadratnih metrih površine, ki ga je na
Beethovnovi 9 moč najeti prek Bookinga, je sodeč po fotograﬁjah povsem moderno opremljeno.
In niti ne predrago. Najemnina za dve osebi za tri noči znaša okoli 300 evrov, v stanovanju pa je
pet postelj. Stanovanje je po ocenah turistov zelo primerno za družine, ki poleg velikosti in
uporabnih balkonov na cestni in dvoriščni strani seveda ne pozabijo bližine vseh mestnih
zanimivosti.
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Secesijski fasadni okras na Beethovnovi 9. FOTO: Aleš Stergar/Delo

55

Delo.si
Država: Slovenija

14.10.2020
Sreda, 15:55

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/stirje-spo...

1/2

2TDK je sposobnost gradnje 2. tira priznal
štirim, Kitajci izločeni
Nova uprava 2TDK je izločila vse kitajske ponudnike zaradi določil protikoronske zakonodaje.
Fotografija: Družba 2TDK je sposobnost gradnje drugega tira priznala štirim ponudnikom
konzorciju Gorenjska gradbena družba, Metroslav in CGP; Kolektor CPG s turškima Yapi Merkezi
in Özaltın; avstrijskemu Strabagu in turškemu Cengizu. FOTO: Jure Eržen/Delo
Odpri galerijo
Družba 2TDK je sposobnost gradnje drugega tira priznala štirim ponudnikom konzorciju
Gorenjska gradbena družba, Metroslav in CGP; Kolektor CPG s turškima Yapi Merkezi in Özaltın;
avstrijskemu Strabagu in turškemu Cengizu. FOTO: Jure Eržen/Delo
N. G.
14.10.2020 ob 15:54
14.10.2020 ob 16:21
N. G.
14.10.2020 ob 15:54
14.10.2020 ob 16:21
Poslušajte
Čas branja: 1:50 min.
Delite
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Družba 2TDK je sposobnost gradnje drugega tira priznala štirim ponudnikom konzorciju
Gorenjska gradbena družba, Metroslav in CGP; Kolektor CPG s turškima Yapi Merkezi in Özaltın;
avstrijskemu Strabagu in turškemu Cengizu. Vsi kitajski ponudniki so izločeni.
Predsednik uprave Pavle Hevka je na vprašanje, zakaj ponudnikom s Kitajske niso priznali
sposobnosti odgovoril, da zaradi določb protikoronske zakonodaje. Države je, spomnimo, na
podlagi evropskih smernic omejila dostop kitajskim ponudnikom do slovenskega trga javnih
naročil.
»Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno s veljavno zakonodajo, ki spodbuja in pospešuje
hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij po epidemiji covid-19. Skladno z omenjeno
zakonodajo
gospodarski subjekti iz tretjih držav v postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo države
sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum,« so sporočili.
S to odločitvijo uprave se je danes seznanil tudi nadzorni svet 2TDK. Ponudnike, ki so jim priznali
sposobnost, bodo povabili k oddaji ponudb za drugo fazo postopka. V tem bo odločala cena.
Hevka je dejal, da pričakujejo pritožbe na državno revizijsko komisijo. Brez pritožb bi bila
odločitev pravnomočna v osmih delovnih dneh.
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Uprava 2TDK je to odločitev sprejela po zamenjavi Dušana Zorko s Pavlom Hevko prejšnji teden.
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Jedrske elektrarne so drage in prepozne za
podnebje
O jedrski energiji se govori preveč enostransko, pravijo v Greenpeaceu, kjer so že vseskozi proti.
Fotografija: Francija bo v podaljšanje delovanja jedrskih elektrarn vložila več deset milijard
evrov. FOTO: Francois Nascimbeni/AFP
Odpri galerijo
Francija bo v podaljšanje delovanja jedrskih elektrarn vložila več deset milijard evrov. FOTO:
Francois Nascimbeni/AFP

Borut Tavčar
14.10.2020 ob 21:00

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

Borut Tavčar
14.10.2020 ob 21:00
Poslušajte
Čas branja: 5:53 min.
Delite
Proizvodnja jedrskih elektrarn je dosegla vrh leta 1996, od takrat jih zaprejo več, kot jih postavijo,
poleg tega pa je zahodna industrija izgubila vso tehnološko prednost. Tudi
v Greenpeaceu priznavajo, da ne vedo, kako bo videti prihodnja proizvodnja, a vztrajajo, da so
tudi za boj s podnebnimi spremembami jedrske elektrarne prepočasne.
Sodobni obnovljivi viri so do zdaj dosegli 11-odstotni delež v proizvodnji energije, od tega 3,6
odstotka zasedajo hidroelektrarne, 4,3 odstotka biomasa, 2,1 odstotka pa veter, sonce in
geotermalna energija. Kot je opozoril Sven Teske z Univerze za tehnologijo v Sydneyju, so pri
proizvodnji vetrne in sončne elektrarne zdaj trikrat cenejše kot nove jedrske elektrarne, cenejše
pa so že tudi, če se upoštevajo sistemski stroški, to so nujni hranilniki energije in pametna
omrežja. V nekaterih primerih lahko sončne in vetrne elektrarne delajo po enaki ceni kot stare
jedrske ali premogovne elektrarne.
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25,8
milijarde evrov bo stala dvojna 3,32-gigavatna jedrska elektrarna Hinkley Point C.

Veter je prednost
Kot se je izkazalo v razpravi, imajo države, ki stavijo na 100-odstotni delež obnovljivih virov
energije, sicer bodisi dovolj vetra (ob in v morju) bodisi dovolj geotermalne energije. V Nemčiji
pa, kot ugotavljajo kritiki, rasti deleža obnovljivih virov sledi tudi rast porabe plina. Pravijo tudi, da
je Nemčija v obnovljive vire vložila več kot 500 milijard evrov, pa ima še vedno višje emisije na
enoto proizvedene energije kot Francija, kjer prevladuje delež jedrskih elektrarn.

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

Teske je ob tem opozoril, da se ne ve, koliko bo stala razgradnja jedrskih elektrarn. Gradnja
novih pa se vleče in draži. Ben Wealer z Nemškega inštituta za ekonomska raziskovanja je
povedal, da zdaj gradijo 52 jedrskih elektrarn, od tega 15 na Kitajskem, sedem v Indiji, po štiri v
Južni Koreji in Združenih arabskih emiratih, pri 33 pa gradnja že zamuja. Pri gradnji, ki se vleče
deset let, je izguba pet milijard evrov, če gradnja traja 15 let, pa je izguba že deset milijard. Že
podaljšanje obratovanja več reaktorjev za deset let bo Francijo stalo od 1,7 do dve milijardi evrov
na reaktor.
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Ben Wealer pravi, da so tudi znaki obujanja, denimo kitajske nuklearke in mali reaktorji. FOTO:
Osebni Arhiv

Obljube se niso izpolnile
Stephen Thomas z Univerze v Greenwichu je povedal, da je vlada v Veliki Britaniji leta 2006
obljubila, da ne bo subvencionirala elektrike iz jedrskih elektrarn in da bo pri gradnji novih
konkurenca. Pet lokacij so si po razpisu razdelili trije konzorciji, ki so napovedali več reaktorjev z
močjo 15 gigavatov do leta 2030. Mogoče bodo prišli do treh gigavatov, pravi Thomas, saj je
projekt, ki je najdlje, Hinkley Point C, skoraj pokopal Arevo (zdaj Framatom) in celo EDF, njegova
cena pa se je s 14 milijard funtov za dva 1,66-gigavatna reaktorja zvišala na 23,2 milijarde
funtov. Cena elektrike je bila določena pri 92,50 funta na megavatno uro, medtem pa je cena
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elektrike iz vetrnic padla na 40 funtov.

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

»Hinkley Point bo v omrežju najprej leta 2034. Do takrat bodo štiri avkcije za vetrne elektrarne na
morju za 20 gigavatov moči. Banke ne dajejo posojil za jedrsko energijo, financiranje pa ponujajo
le kitajske in ruske družbe. To je politično občutljivo,« še opozarja Thomas.

Jedrska elektrarna Hinkley Point C bi morala biti končana že 2017. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
Kot je dodal, je za klon Hinkley Pointa v Sizewellu EDF že priznal, da ga ne more financirati, zato
išče podporo pokojninskih in drugih skladov. Projekt jedrske elektrarne Moorside, ki bi imela
tehnologijo Westinghousa (to ima tudi jedrska elektrarna v Krškem), je zaradi težav
Westinghousa opuščen. Podobno Toshiba ni našla investitorjev za jedrsko elektrarno Wylfa in
Oldbury, kljub temu, da sta Velika Britanija in Japonska bili pripravljeni prevzeti po tretjino
naložbe. Tako bo, če ne bo politične prepovedi, postavljena jedrska elektrarna Bradwell B, saj si
kitajska družba CNG želi odpreti pot na zahod.

Povezava z vojsko
Phil Johnstone z Univerze v Sussexu pa ugotavlja, da mora imeti dejstvo, da Nemčija opušča
jedrske elektrarne, Velika Britanija pa vztraja pri njih, določeno povezavo z britansko proizvodnjo
jedrskega orožja in podmornic. Vsi glavni proizvajalci jedrskih elektrarn so povezani z državami
in vojsko, kar kažejo tudi dokumenti, pogosto skriti. »Ekspanzija oziroma prodaja reaktorjev v
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druge države podpira domačo vojaško industrijo,« pravi Johnstone.
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Phil Johnstone ugotavlja, da mirnodobna jedrska industrija podpira vojaško. FOTO: Osebni Arhiv

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

Nemške družbe imajo sicer za ameriškimi največ patentov v jedrski industriji, nemški reaktorji so
bili med najboljšimi na svetu, je opozoril Johnstone. A Nemčija opušča jedrske elektrarne, Velika
Britanija pa ne, čeprav ima večji potencial vetra kot Nemčija. V Veliki Britaniji kar 30.000 ljudi
dela v proizvodnji jedrskega orožja in podmornic, v Nemčiji takih zaposlitev ni.

63

Delo.si
Država: Slovenija

14.10.2020
Sreda, 21:45

Kazalo

https://www.delo.si/novice/okolje/kemis-je-nehal-s...

1/2

Kemis je nehal sprejemati nevarne odpadke
delo.si/novice/okolje/kemis-je-nehal-sprejemati-nevarne-odpadke

Kemis je danes prevzel odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero je inšpektorat odločil, da je
pomemben del glavnega objekta nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta od dneva prevzema
odločbe Kemis ne sme več opravljati poslovne dejavnosti. V Kemisu opozarjajo, da je inšpekcija dve leti
spremljala sanacijo in ni imela nobenih pripomb.
Direktor Kemisa Boštjan Šimenc pravi, da bodo spoštovali odločbo, a ob tem opozoril, da bo s
prenehanjem delovanja Kemisa Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z odpadki, na kar v
času boja zoper Covid-19 opozarjajo tudi mnoge bolnišnice in druge zdravstvene ustanove. Danes so
namreč ustavili dovoz novih nevarnih odpadkov na lokacijo na Vrhniki.

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

Kemis bo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem poskrbel za trajno odstranitev vseh nevarnih odpadkov,
ki so še na njegovem območju, torej bo izvajal svojo dejavnost do odstranitve vseh odpadkov, ki se
trenutno nahajajo znotraj objekta.

Direktor Kemisa Boštjan Šimenc opozarja, da inšpekcija med dveletno sanacijo ni imela nobenih pripomb.
FOTO: Roman Šipić/Delo
»Slovensko gospodarstvo in velik del storitvenih dejavnosti bo tako kmalu ostalo brez enega najbolj
urejenih objektov za ravnanje z nevarnimi odpadki, ki po mnenju strokovnjakov za požarno varnost sodi
med varnostno najbolje opremljene objekte za ravnanje z odpadki, ne samo v Sloveniji temveč tudi v
širšem prostoru,« pravi Šimenc.
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Samo od januarja do septembra je Kemis poskrbel zaodstranitev 16.585 ton odpadkov. Od tega je bilo
11.404 ton nevarnih in 5181 ton nenevarnih odpadkov. Med nevarnimi odpadki je bilo 130 ton sijalk, 100
ton odpadnih baterij in akumulatorjev, 500 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 100 ton odpadkov iz
zdravstva, 35 ton nevarnih kemikalij, 300 ton embalaže nevarnih snovi, 2000 ton odpadkov iz proizvodnje
zdravil, 4200 ton odpadkov iz proizvodnje in uporabe barv in lakov in 4.000 ton odpadkov iz proizvodnje
umetnih materialov.

Maja 2017 je v Kemisu gorelo, onesnaženje je seglo daleč. FOTO: Leon Vidic/Delo
V Kemisu še opozarjajo, da Slovenija nima zadovoljivih alternativnih rešitev za ravnanje z določenimi
nevarnimi odpadki. Nekateri povzročitelji bodo tako ostali brez pomembnega poslovnega partnerja.
Šimenc je zaskrbljen zaradi ravnanja države. »Zapira dejavnost enega najbolj urejenih objektov za
ravnanje z odpadki, ki je v sanacijskem postopku uvedel v svoje delovanje najboljšo razpoložljivo
tehnologijo, hkrati pa zaradi zapiranja takšnega objekta posredno prispeva k uporabi za okolje nevarnih
rešitev ravnanja z nevarnimi odpadki kot so črna odlagališča, izlivanje v kanalizacijo in podobno,«
opozarja Šimenc in napoveduje, da bo vložil pritožbo na odločbo v najkrajšem možnem času.
Po odločbi okoljske inšpekcije je velik del glavne stavbe nelegalna gradnja, v Kemisu pa
opozarjajo, da bo zdravstvo v tem času ostalo brez rešitev.
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Stanovanjski sklad podpisal pogodbo za
gradnjo 40 stanovanj na Dolgem mostu v
Ljubljani
Republiški stanovanjski sklad je danes s podjetjem TGH iz Črnomlja podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo dveh
večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi stanovanji. Pogodbena vrednost je 4,48 milijona
brez DDV, objekta naj bi uporabno dovoljenje dobila v nekaj več kot 18 mesecih.
Vsak sklop v okviru kompleksa bo sestavljen iz osnovne pritlične stavbe, ki bo namenjena parkiranju stanovalcev. Na
vsako parkirno stavbo bosta postavljeni dve dvoetažni večstanovanjski lameli, so sporočili iz Stanovanjskega sklada RS.
Na pritličnem delu strehe parkirne stavbe je med stanovanjskima lamelama predviden zeleni atrij, ki bo interni skupni
zunanji prostor za stanovalce. Stanovanja so predvidena v prvi in drugi etaži, bivalni prostori bodo orientirani tako na atrij
kot na zunanjo stran. Vsakemu stanovanju bo pripadal tudi balkon.
Pogodbena vrednost projekta je 4,48 milijona evrov brez DDV, predvideno skupno trajanje projektiranja in gradnje do
pridobitve uporabnega dovoljenja pa je nekaj več kot 18 mesecev, je pojasnil direktor sklada Črtomir Remec.
Ta je ob tem spomnil, da sklad s tem in ostalimi projekti po celotni Sloveniji povečuje število javnih najemnih stanovanj.
Do leta 2023 imajo namen skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih vrednosti okoli 286
milijonov evrov.

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

"Prizadevamo si, da se stanovanja za mlade, družine in starejše gradijo po vsej Sloveniji in da z našo prisotnostjo
vzpodbudimo, poleg 125 občin, s katerimi že sodelujemo na stanovanjskem področju, tudi druge občine k sodelovanju na
naših programih," je še poudaril Remec.
V Ljubljani je npr. v gradnji soseska Novo Brdo s 498 stanovanji in Skupnost za mlade Gerbičeva s 109 enotami, v
Mariboru bo v soseski Pod Pekrsko gorco v prvi fazi 212 stanovanj, v drugi fazi še 188 stanovanj. V Kranju je v prvi fazi
soseske Ob Savi predvidenih 187 stanovanj. Sklad poleg tega stanovanja zagotavlja še prek drugih programov, tudi v
sodelovanju z občinami, in prek javnih pozivov za nakup stanovanj.
Po letu 2023 sklad načrtuje še gradnjo 1333 javnih najemnih stanovanj, od tega 112 oskrbovanih. V Ljubljani je recimo
predviden projekt Podutik Glince s 400 stanovanji, v Mariboru projekt Novo Pobrežje s 437 stanovanji in v Novem mestu
projekt Brod Drage s 180 stanovanji. Projekti so v načrtih tudi drugod po državi.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 4902 testa na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo rekordnih 707
okužb. Umrla sta dva bolnika s covidom-19. V bolnišnicah se zdravi 210 bolnikov, od tega jih 35 potrebuje intenzivno
zdravljenje. Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je bilo med torkovimi 707 potrjenimi primeri okužb 45 zaposlenih v
zdravstvu. Ministrstvo za zdravje z odredbo zaenkrat prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah
pa je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem.
LJUBLJANA - Vlada bo popoldne odločala o novih ukrepih za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na število
potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz
vladnega načrta, med katerimi so tudi prepoved obiskov v bolnišnicah ter zaprtje gostinskih lokalov in fitnesov. Vladni
govorec za covid-19 Jelko Kacin je dejal, da vsaj v regijah z zelo slabo epidemiološko sliko sledi zaostritev režima pri
izvajanju verskih obredov. Obstaja zelo resna možnost, da bi bili obiski obredov prepovedani.
KIDRIČEVO - Z opoldansko slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince.
Slovesnega dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški
zunanji minister Gordan Grlić Radman. Premierja sta se nato sestala na delovnem kosilu.
LJUBLJANA - Kandidat za ustavnega sodnika Anže Erbežnik je prepričan, da ustavni sodnik ne sme biti le še ena
dodatna stopnja rednega sodstva, da mora poznati stanje človekovih pravic v svetu ter položaj Slovenije znotraj EU. V
primeru izvolitve si bo prizadeval za varovanje človekovih pravic, zakonitosti in ustavnosti, je dejal na javni predstavitvi.

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

LJUBLJANA - Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten med svojimi vrlinami
izpostavlja združevanje akademskih in praktičnih izkušenj. Napoveduje med drugim prizadevanje za boljšo koordinacijo
oddelkov znotraj Banke Slovenije, nadaljnjo krepitev znanj v organizaciji in boljšo prepoznavnost Banke Slovenije v
evrskem sistemu.
LJUBLJANA - Poslanec DeSUS Robert Polnar je za STA izrazil zadržanost glede kandidature Karla Erjavca za
predsednika DeSUS. Ocenjuje namreč, da krizne situacije v stranki ni mogoče reševati z načinom delovanja, ki je do nje
pripeljal. Enotna poslanska podpora Erjavcu, s katero naj bi ta pogojeval svojo kandidaturo, je tako vprašljiva.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanjo politiko se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2021 ter
predlogom proračuna za 2022 v delu. Glede na predloga bi zunanje ministrstvo leta 2021 dobilo 137,1 milijona evrov, leta
2022 pa 122,6 milijona evrov. Kot je poudaril generalni sekretar na ministrstvu Jožef Drofenik, predloga omogočata
delovanje ministrstva in mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev, tudi delovanje novega veleposlaništva v Dublinu.
LJUBLJANA - Delavci, ki so bili prek t.i. izvajalcev pristaniških storitev zaposleni v koprskem pristanišču, so bili dejansko
v delovnem razmerju z Luko Koper, je sodbo koprskega delovnega sodišča za Delo povzel njihov zastopnik Marko
Blatnik. Sodišče se je tako postavilo na stran nekaj deset tožnikov, ki od Luke Koper zahtevajo zaposlitev za nazaj.
LJUBLJANA - Republiški stanovanjski sklad je s podjetjem TGH podpisal pogodbo za projektiranje in gradnjo dveh
večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi najemniškimi stanovanji. Pogodbena vrednost je 4,48 milijona
brez DDV, objekta naj bi uporabno dovoljenje dobila v nekaj več kot 18 mesecih.
LJUBLJANA - Ljubljana bo prihodnje leto med 16. in 25. julijem gostila mednarodni zborovski festival Europa Cantat. V
sklopu festivala, ki na vsake tri leta poteka v enem od izbranih evropskih mest, v slovenski prestolnici na več kot 40
prizoriščih načrtujejo skoraj 200 glasbenih dogodkov. Izvedbo bodo organizatorji prilagajali epidemiološkim razmeram.
LJUBLJANA - Kolektivno upravljanje avtorskih pravic na avdiovizualnih delih bi bilo treba v prihodnjem desetletju okrepiti
ter dobro delujoče modele razširiti, denimo v Azijo in Afriko, so na posvetu Aipe izpostavili predstavniki sorodnih
organizacij iz Evrope. Pri tem računajo na ustrezen prenos evropskih direktiv v nacionalne zakonodaje.
NOVA GORICA - Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica bo v četrtek uprizorjena predstava
Federica Garcie Lorce Hiša Bernarde Alba v režiji Yulie Roschina. Predstava je nastala v koprodukciji z Dramo SNG
Maribor in Gledališčem Koper. Gre za zelo močno zgodbo, več kot polovico ustvarjalnega procesa pa so izvedli brez
besed.
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LJUBLJANA - Svetovni dan standardizacije. Osrednja tema letošnjega dne je poziv k zaščiti planeta s standardi. Kot
poudarjajo pristojni, je treba vpliv človeka na planet namreč nujno zmanjšati.

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

LJUBLJANA - Mednarodni dan e-odpadkov, ki izpostavlja izobraževanje za večjo ozaveščenost o problematiki. Lani smo
po nekaterih ocenah na svetu pridelali 53,6 milijona ton e-odpadkov, kar je več kot kadarkoli doslej, do leta 2030 pa naj bi
količina narasla na 75 milijonov ton letno, so opozorili v družbi Zeos.
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Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 15. oktobra.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem zasedanju razpravljali o
vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi, zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim
kraljestvom, uresničevanju podnebnih ciljev ter o odnosih z Afriko. (še 16.)
RIM - Minister za obrambo Matej Tonin bo na povabilo italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerinija na uradnem
obisku v Italiji. Bilateralno srečanje bo namenjeno poglobitvi obrambnega sodelovanja med državama ter sodelovanja
pod okriljem mednarodnih in regionalnih organizacij ter pobud.
BRATISLAVA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na Slovaškem, kjer se bo srečal s
slovaškim zunanjim ministrom Ivanom Korčokom. V središču pogovora bo usklajevanje ukrepov glede omejitve prostega
pretoka kot odziva na pandemijo in glede gospodarskega okrevanja po pandemiji.
8.00 za delno zaprtimi vrati konstitutivna seja preiskovalne komisije DZ o zaščitni opremi in ukrepih za zajezitev širjenja
covida-19 od 1. februarja do odreditve preiskave; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
(STA)
9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 15. in 16. v Bruslju; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za izvolitev Anžeta Erbežnika za
sodnika ustavnega sodišča in predlog za imenovanje Arjane Brezigar Masten za članico Sveta Banke Slovenije; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo nadaljevali prekinjeno
obravnavo o vplivu ministrstva za notranje zadeve na delo nadzorovane varnostne službe pri izvajanju nadzorovanih
ukrepov; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
11.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel veleposlanika Savdske Arabije Abdullaha bin Khaleda bin Sultana bin
Abdulaziza (fototermin na začetku); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog petega protikoronskega zakona ter predlog za imenovanje
Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
12.00 predsednica odbora DZ za zunanjo politiko Monika Gregorčič in člani ter predsednik odbora DZ za zadeve EU
Marko Pogačnik in člani bodo sprejeli glavnega pogajalca Albanije za pristop k EU Zefa Mazija; DZ, veliki salon, Šubičeva
4, LJUBLJANA
15.00 videoseminar o krizi v Gorskem Karabahu, ki se je bo udeležil nadomestni član delegacije DZ v Parlamentarni
skupščini Nata Andrej Černigoj (NSi); DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Nadomestne volitve člana državnega sveta.
GOSPODARSTVO
WASHINGTON - Začel se bo osrednji, plenarni del virtualnega letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in
Svetovne banke, ki se ga med drugim udeležujeta tudi finančni minister Andrej Šircelj in guverner Banke Slovenije
Boštjan Vasle.
LJUBLJANA - Neformalno virtualno zasedanje ministrov držav članic EU, pristojnih za telekomunikacije in digitalizacijo,
sodeloval bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
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8.30 odprtje konference ob svetovnem dnevu hrane v soorganizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma (še 16.); ob 11.30 okrogla miza o raziskovanju in razvoju na področju
hrane; ob 16. uri okrogla miza o komunikaciji na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane; prijava na
http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/
9.00 odprtje spletne konference trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija, udeležence bo nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si
/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostne-gradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/
10.00 spletno predavanje direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Matjaža Godca pred odprtjem virtualne
razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, ki bo ob 10.35; prijava na https://www.gzs.si/future-materials/Obrazec
/Future-materials
11.00 sklepni dogodek v okviru projekta LAS Gorenjska košarica o potencialu slovenskega lesa; ob 13. uri okrogla miza
z uvodnim nagovorom župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, na kateri bosta sodelovala tudi generalni direktor
direktorata za lesarstvo Danilo-Anton Ranc in predsednik OZS Branko Meh; prenos na Facebook strani Regionalne
razvojne agencije Gorenjske (https://www.facebook.com/bsckranj/ ), Youtube kanalu, Tržič TV in Vimeo (https://vimeo.
com/467333417)
13.30 odprtje sklepnega dogodka izbora Tovarna leta 2020, ki ga pripravljata portal Tovarna leta in strokovni partner
KPMG poslovno svetovanje, nagovora bosta imela direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič ter direktor in glavni
urednik Časnika Finance Peter Frankl; ob 15.50 razglasitev prejemnika nagrade; Austria Trend Hotel, Dunajska cesta
154, LJUBLJANA
15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ (STA/FOTO/AVDIO)
18.00 slovensko-francoski poslovni večer, s katerim želijo okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, predvsem
med malimi in srednjimi podjetji, udeležila se ga bo tudi veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Ferrari; Celjski dom,
Krekov trg 3, CELJE

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

LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o povprečnih plačah in o opravljenih gradbenih delih za avgust.
DRUŽBA
9.00 preventivne aktivnosti ozaveščanja občanov o pomenu odgovornega ravnanja za zajezitev širjenja novega
koronavirusa, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (do
17. ure); Prešernova ulica, CELJE
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo Bojana Požarja za oceno ustavnosti 96.
člena zakona o lokalnih volitvah; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 izjava za medije kranjskega župana Matjaža Rakovca, na kateri bo predstavil vsebino sredine seje mestnega sveta;
MO Kranj, galerija, Slovenski trg 1, KRANJ
11.00 posvet za novinarje o aktualnih razmerah na področju zdravstvene nege, sodelovali bodo predsednica Zbornice
zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika
Ažman, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar, predsednica Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak in medicinska sestra na
oddelku intenzivne terapije SB Novo mesto Irena Potočar; prenos na https://www.youtube.com/watch?v=ICkYGnDiRo&feature=youtu.be, vprašanja medijev sprejemajo na facebook.com/zbornica.zveza (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo in Slovenskega združenja za
geriatrično medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu o cepljenju proti gripi, sodelovali bodo epidemiologinja Marta
Grgič Vitek, infektologinja Mateja Logar, pediater Denis Baš in zdravnik interne medicine Gregor Veninšek; prijave za
snemanje izjav in intervjujev ter vprašanja za sodelujoče sprejemajo na info@aetas.si (prenos na https://zoom.us/j
/4302965579#success), LJUBLJANA (STA)
12.00 virtualna novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob svetovnem dnevu možganske kapi
(29. 10.); povezava: https://zoom.us/j/96077372558?pwd=aWlSTWQ2RnpVUEtBeTdHa09TYmpkUT09 (ID: 960 7737
2558, geslo: 633012) (STA)
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13.15 izjava za medije direktorja UKC Maribor Vojka Flisa o trenutni epidemiološki situaciji v UKC Maribor; zelenica pred
vhodom v urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR
15.00 seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri se bodo med drugim seznanili s končnim poročilom
nadzornega odbora o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa mestne občine za leto 2019; MO Nova Gorica,
velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA
LJUBLJANA - Na vrhovnem sodišču pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje novembra
lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija letos sodbo potrdili (ob 10. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana (ob
9.15).
KOPER - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča in soobtožene
zaradi domnevno spornega nakupa luči, ki krasijo koprski Ukmarjev trg (ob 9. uri).
ROGAŠKA SLATINA - Izteče se rok za zbiranje podpisov za referendum o razglednem stolpu v Rogaški Slatini.
LJUBLJANA - Mednarodni dan bele palice.
LJUBLJANA - Svetovni dan hoje.
LJUBLJANA - Svetovni dan umivanja rok.
KULTURA
9.00 okrogla miza ob mednarodnem dnevu slovarjev (16. 10.) z naslovom Slovarji v izobraževalnem procesu; ob 11. uri
predstavitev projekta Portal Franček; ob 12. uri predstavitev projekta Slovenščina na dlani; preko platforme Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83114206412?pwd=Wk5aTVRlbnRkRTNrSm5mNjZURm0rZz09, ID: 831 1420 6412, geslo:
776199 (STA/AVDIO)

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

11.00 novinarska konferenca pred premiero opernega projekta BalerinanirelaB avtorice Petre Strahovnik in režiserja
Rocca; Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
12.00 novinarska konferenca Slovenske kinoteke, na kateri bodo predstavili nove razstavne prostore in razstavo
Stoletnica. Fellini v svetu ter program retrospektive Federico Fellini 100!; Slovenska kinoteka, dvorana, Miklošičeva 28,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)
13.00 novinarski dogodek ob premieri predstave za otroke Obuti maček (Andrej Rozman Roza), ki so jo pripravili skupaj s
Slovenskim mladinskim gledališčem iz Ljubljane; Gledališče Koper, velika dvorana, Verdijeva ulica 3, KOPER
13.45 v okviru Borštnikovega srečanja odprtje mednarodnega znanstveno-umetniškega simpozija o senzorialnem v
gledališki kulturi (še 16.); Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
16.00 spletna podelitev nacionalnih nagrad za oblikovanje in interier; povezava: https://zavodbig.com/
17.00 otvoritveno vodstvo po razstavi Stanislava Makuca z naslovom Babilonski stolp (še ob 17.30 in ob 18. uri, obvezna
prijava na galerija@glu-sg.si); Galerija Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM
18.00 premiera plesne predstave Odvečni (Čas bežnosti) z Damirjem Avdićem; Center kulture Španski borci, Zaloška 61,
LJUBLJANA
19.00 odprtje slikarske razstave Ulle Žibert z naslovom To ni/to je; Galerija Simulaker, Vrhovčeva ulica 1 a, NOVO
MESTO
19.30 s projekcijo filma Kokon se bo začel Mednarodni filmski festival Kinotrip - mladi za mlade (do 17.); sledi pogovor
preko Skypa z režiserko filma Leonie Krippendorff; Kinodvor, Kolodvorska 13, LJUBLJANA
19.30 odprtje mednarodne razstave poljskega umetnika Andrzeja Wroblewskega z naslovom Čakalnica; Moderna galerija
Cankarjeva 15, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham v režiji Tijane Zinajić, po premieri bo družba
Dnevnik že 33. podelila nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL v pretekli sezoni; MGL, veliki
oder, Čopova 14, LJUBLJANA
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TRBOVLJE - Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium. (do 17.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Bojan Šuštar, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Martina Gojkošek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:

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

Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice

72

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

14.10.2020
Wednesday,
Sreda,
16:31 16:31

Kazalo

https://www.sta.si/2819208/kemis-na-vrhniki-ne-bo-...

1/1

Kemis na Vrhniki ne bo več sprejemal novih
nevarnih odpadkov
Vrhniški Kemis je danes sporočil, da bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da
je pomemben del objekta A na lokaciji Kemisa nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne sme več
opravljati poslovne dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.
Kemis je, kot je danes sporočil njegov direktor Boštjan Šimenc, prevzel odločbo inšpektorata, s katero mu ta v nelegalno
zgrajenem objektu prepoveduje opravljanje dejavnosti. "Kemis bo spoštoval odločbo," je zapisal Šimenc v sporočilu za
javnost.
Z današnjim dnem tako podjetje ustavlja dovoz novih nevarnih odpadkov na lokacijo na Vrhniki. Bo pa zaradi
odgovornosti do okolja in lokalne skupnosti ter v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem poskrbelo za trajno odstranitev
vseh nevarnih odpadkov, ki se trenutno še nahajajo tam. "Kemis bo torej izvajal svojo dejavnost do odstranitve vseh
odpadkov, ki se trenutno nahajajo znotraj objekta," je zapisal Šimenc.
Hkrati je znova izrazil ogorčenje nad ravnanjem inšpekcijskih služb, saj je gradbena inšpekcija sanacijo v požaru leta
2017 uničenih objektov spremljala dve leti in v tem obdobju ni imela nikakršnih pripomb. Spomnil je tudi, da bo s
prenehanjem delovanja Kemisa Slovenija ostala brez pomembnega objekta za ravnanje z odpadki, na kar v času boja
zoper covidu-19 opozarjajo tudi mnoge bolnišnice in ostale zdravstvene ustanove.

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

Od januarja do septembra letos je Kemis poskrbel za varno odstranitev 16.585 ton odpadkov. Od tega je bilo 11.404 ton
nevarnih in 5181 ton nenevarnih odpadkov. Med nevarnimi odpadki so v tej družbi poskrbeli za predelavo in odstranitev
približno 130 ton sijalk, 100 ton odpadnih baterij in akumulatorjev, 500 ton nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, 100 ton
odpadkov iz zdravstva, 35 ton nevarnih kemikalij, 300 ton embalaže nevarnih snovi, 2000 ton odpadkov iz proizvodnje
zdravil, 4200 ton odpadkov iz proizvodnje in uporabe barv in lakov in 4000 ton odpadkov iz proizvodnje umetnih
materialov.
Slovenija, kot opozarjajo tudi v Kemisu, nima zadovoljivih alternativnih rešitev za ravnanje z določenimi nevarnimi
odpadki.
V podjetju so sicer znova spomnili, da so v obnovo objektov po požaru maja 2017 vložili 6,5 milijona evrov sredstev, od
tega več kot milijon evrov v nadgradnjo požarne varnosti. "Z varnostno in tehnološko opremo, ki jo je Kemis v postopku
sanacije instaliral na območju podjetja, presega vse predpisane standarde in normative za svojo dejavnost," so zatrdili.
Na odločbo inšpektorata se bodo zato pritožili.
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V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje
ponudniki
V izboru za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom ostajajo še štirje glavni ponudniki, med katerimi pa ni
kitajskih gradbincev. Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila se je na
današnji seji seznanil nadzorni svet projektnega podjetja, je povedal novi generalni direktor Pavle Hevka.
2TDK je sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s češkim Metrostavom in CGP,
avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal s nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, prav tako v igri
ostajata ponudbi Kolektorja CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz.
"Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo fazo, v kateri pridobimo cene in začnemo z gradnjo.
Tega si najbolj želimo," je v današnji izjavi za javnost poudaril Hevka. Je pa dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se
bo ukvarjala državna revizijska komisija. Brez pritožb bi bila sicer odločitev pravnomočna v osmih delovnih dneh.
Hevka je pojasnil, da je uprava odločitev, ki jo je danes soglasno podprl nadzorni svet, sprejela po preučitvi vse
dokumentacije in veljavne zakonodaje. Pri tem je izpostavil predvsem tretji protikoronski paket, ki je bil sprejet maja.
"Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno s veljavno zakonodajo, ki spodbuja in pospešuje hitrejši razvoj
gospodarstva in rast investicij po epidemiji covida-19. Skladno z omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz tretjih
držav v postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum,"
so v sporočilu za javnost zapisali v projektnem podjetju.

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

Hevka je pojasnil, da Turčija ima podpisan dvostranski dogovor s Slovenijo, zato turška podjetja lahko sodelujejo v
nadaljnji fazi projekta, "Kitajci pa ga žal nimajo". Kot je še dodal, je rok, da bi bil drugi tir dokončan leta 2025 in leto
pozneje predan v uporabo, v tem trenutku še ulovljiv.
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Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek)
(dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 15. oktobra.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem zasedanju razpravljali o
vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi, zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim
kraljestvom, uresničevanju podnebnih ciljev ter o odnosih z Afriko. (še 16.)
RIM - Minister za obrambo Matej Tonin bo na povabilo italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerinija na uradnem
obisku v Italiji. Bilateralno srečanje bo namenjeno poglobitvi obrambnega sodelovanja med državama ter sodelovanja
pod okriljem mednarodnih in regionalnih organizacij ter pobud.
BRATISLAVA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na Slovaškem, kjer se bo srečal s
slovaškim zunanjim ministrom Ivanom Korčokom. V središču pogovora bo usklajevanje ukrepov glede omejitve prostega
pretoka kot odziva na pandemijo in glede gospodarskega okrevanja po pandemiji.
9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 15. in 16. v Bruslju; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za izvolitev Anžeta Erbežnika za
sodnika ustavnega sodišča in predlog za imenovanje Arjane Brezigar Masten za članico Sveta Banke Slovenije; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)

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

10.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo nadaljevali prekinjeno
obravnavo o vplivu ministrstva za notranje zadeve na delo nadzorovane varnostne službe pri izvajanju nadzorovanih
ukrepov; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
PRELOŽENO 10.30 za delno zaprtimi vrati konstitutivna seja preiskovalne komisije DZ o zaščitni opremi in ukrepih za
zajezitev širjenja covida-19 od 1. februarja do odreditve preiskave; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA)
11.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel veleposlanika Savdske Arabije Abdullaha bin Khaleda bin Sultana bin
Abdulaziza (fototermin na začetku); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog petega protikoronskega zakona ter predlog za imenovanje
Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
12.00 predsednica odbora DZ za zunanjo politiko Monika Gregorčič in člani ter predsednik odbora DZ za zadeve EU
Marko Pogačnik in člani bodo sprejeli glavnega pogajalca Albanije za pristop k EU Zefa Mazija; DZ, veliki salon, Šubičeva
4, LJUBLJANA
15.00 videoseminar o krizi v Gorskem Karabahu, ki se je bo udeležil nadomestni član delegacije DZ v Parlamentarni
skupščini Nata Andrej Černigoj (NSi); DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Nadomestne volitve člana državnega sveta.
GOSPODARSTVO
WASHINGTON - Začel se bo osrednji, plenarni del virtualnega letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in
Svetovne banke, ki se ga med drugim udeležujeta tudi finančni minister Andrej Šircelj in guverner Banke Slovenije
Boštjan Vasle.
LJUBLJANA - Neformalno virtualno zasedanje ministrov držav članic EU, pristojnih za telekomunikacije in digitalizacijo,
sodeloval bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
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8.30 odprtje konference ob svetovnem dnevu hrane v soorganizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma (še 16.); ob 11.30 okrogla miza o raziskovanju in razvoju na področju
hrane; ob 16. uri okrogla miza o komunikaciji na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane; prijava na
http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/
9.00 odprtje spletne konference trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija, udeležence bo nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si
/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostne-gradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/
10.00 spletno predavanje direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Matjaža Godca pred odprtjem virtualne
razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, ki bo ob 10.35; prijava na https://www.gzs.si/future-materials/Obrazec
/Future-materials
11.00 sklepni dogodek v okviru projekta LAS Gorenjska košarica o potencialu slovenskega lesa; ob 13. uri okrogla miza
z uvodnim nagovorom župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, na kateri bosta sodelovala tudi generalni direktor
direktorata za lesarstvo Danilo-Anton Ranc in predsednik OZS Branko Meh; prenos na Facebook strani Regionalne
razvojne agencije Gorenjske (https://www.facebook.com/bsckranj/ ), Youtube kanalu, Tržič TV in Vimeo (https://vimeo.
com/467333417)
13.30 odprtje sklepnega dogodka izbora Tovarna leta 2020, ki ga pripravljata portal Tovarna leta in strokovni partner
KPMG poslovno svetovanje, nagovora bosta imela direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič ter direktor in glavni
urednik Časnika Finance Peter Frankl; ob 15.50 razglasitev prejemnika nagrade; Austria Trend Hotel, Dunajska cesta
154, LJUBLJANA
15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ (STA/FOTO/AVDIO)
18.00 slovensko-francoski poslovni večer, s katerim želijo okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, predvsem
med malimi in srednjimi podjetji, udeležila se ga bo tudi veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Ferrari; Celjski dom,
Krekov trg 3, CELJE

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

LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o povprečnih plačah in o opravljenih gradbenih delih za avgust.
DRUŽBA
9.00 preventivne aktivnosti ozaveščanja občanov o pomenu odgovornega ravnanja za zajezitev širjenja novega
koronavirusa, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (do
17. ure); Prešernova ulica, CELJE
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo Bojana Požarja za oceno ustavnosti 96.
člena zakona o lokalnih volitvah; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 izjava za medije kranjskega župana Matjaža Rakovca, na kateri bo predstavil vsebino sredine seje mestnega sveta;
MO Kranj, galerija, Slovenski trg 1, KRANJ
11.00 posvet za novinarje o aktualnih razmerah na področju zdravstvene nege, sodelovali bodo predsednica Zbornice
zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika
Ažman, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar, predsednica Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak in medicinska sestra na
oddelku intenzivne terapije SB Novo mesto Irena Potočar; prenos na https://www.youtube.com/watch?v=ICkYGnDiRo&feature=youtu.be, vprašanja medijev sprejemajo na facebook.com/zbornica.zveza (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo in Slovenskega združenja za
geriatrično medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu o cepljenju proti gripi, sodelovali bodo epidemiologinja Marta
Grgič Vitek, infektologinja Mateja Logar, pediater Denis Baš in zdravnik interne medicine Gregor Veninšek; prijave za
snemanje izjav in intervjujev ter vprašanja za sodelujoče sprejemajo na info@aetas.si (prenos na https://zoom.us/j
/4302965579#success), LJUBLJANA (STA)
12.00 virtualna novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob svetovnem dnevu možganske kapi
(29. 10.); povezava: https://zoom.us/j/96077372558?pwd=aWlSTWQ2RnpVUEtBeTdHa09TYmpkUT09 (ID: 960 7737
2558, geslo: 633012) (STA)
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13.15 izjava za medije direktorja UKC Maribor Vojka Flisa o trenutni epidemiološki situaciji v UKC Maribor; zelenica pred
vhodom v urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR
15.00 seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri se bodo med drugim seznanili s končnim poročilom
nadzornega odbora o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa mestne občine za leto 2019; MO Nova Gorica,
velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA
LJUBLJANA - Na vrhovnem sodišču pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje novembra
lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija letos sodbo potrdili (ob 12. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana (ob
9.15).
KOPER - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča in soobtožene
zaradi domnevno spornega nakupa luči, ki krasijo koprski Ukmarjev trg (ob 9. uri).
ROGAŠKA SLATINA - Izteče se rok za zbiranje podpisov za referendum o razglednem stolpu v Rogaški Slatini.
LJUBLJANA - Mednarodni dan bele palice.
LJUBLJANA - Svetovni dan hoje.
LJUBLJANA - Svetovni dan umivanja rok.
KULTURA
9.00 okrogla miza ob mednarodnem dnevu slovarjev (16. 10.) z naslovom Slovarji v izobraževalnem procesu; ob 11. uri
predstavitev projekta Portal Franček; ob 12. uri predstavitev projekta Slovenščina na dlani; preko platforme Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83114206412?pwd=Wk5aTVRlbnRkRTNrSm5mNjZURm0rZz09, ID: 831 1420 6412, geslo:
776199 (STA/AVDIO)

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

11.00 novinarska konferenca pred premiero opernega projekta BalerinanirelaB avtorice Petre Strahovnik in režiserja
Rocca; Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
12.00 novinarska konferenca Slovenske kinoteke, na kateri bodo predstavili nove razstavne prostore in razstavo
Stoletnica. Fellini v svetu ter program retrospektive Federico Fellini 100!; Slovenska kinoteka, dvorana, Miklošičeva 28,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)
13.00 novinarski dogodek ob premieri predstave za otroke Obuti maček (Andrej Rozman Roza), ki so jo pripravili skupaj s
Slovenskim mladinskim gledališčem iz Ljubljane; Gledališče Koper, velika dvorana, Verdijeva ulica 3, KOPER
13.45 v okviru Borštnikovega srečanja odprtje mednarodnega znanstveno-umetniškega simpozija o senzorialnem v
gledališki kulturi (še 16.); Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
16.00 spletna podelitev nacionalnih nagrad za oblikovanje in interier; povezava: https://zavodbig.com/
17.00 otvoritveno vodstvo po razstavi Stanislava Makuca z naslovom Babilonski stolp (še ob 17.30 in ob 18. uri, obvezna
prijava na galerija@glu-sg.si); Galerija Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM
18.00 premiera plesne predstave Odvečni (Čas bežnosti) z Damirjem Avdićem; Center kulture Španski borci, Zaloška 61,
LJUBLJANA
19.00 odprtje slikarske razstave Ulle Žibert z naslovom To ni/to je; Galerija Simulaker, Vrhovčeva ulica 1 a, NOVO
MESTO
19.30 s projekcijo filma Kokon se bo začel Mednarodni filmski festival Kinotrip - mladi za mlade (do 17.); sledi pogovor
preko Skypa z režiserko filma Leonie Krippendorff; Kinodvor, Kolodvorska 13, LJUBLJANA
19.30 odprtje mednarodne razstave poljskega umetnika Andrzeja Wroblewskega z naslovom Čakalnica; Moderna galerija
Cankarjeva 15, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham v režiji Tijane Zinajić, po premieri bo družba
Dnevnik že 33. podelila nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL v pretekli sezoni; MGL, veliki
oder, Čopova 14, LJUBLJANA
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TRBOVLJE - Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium. (do 17.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič-Cvetko, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Martina Gojkošek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:

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

Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Vlada o gospodarskih temah
Vlada se je danes seznanila o osnutkom proračunskega načrta 2021, v katerem je začrtana smer javnofinančne politike v
prihodnjem letu. Gre za dokument, ki ga morajo članice EU v sklopu usklajevanja javnofinančnih politik do sredine
oktobra poslati Evropski komisiji.
Vlada je v peti sklop protikoronskih ukrepov, ki ga bo DZ obravnaval v četrtek, vnesla možnost podaljšanja turističnih
bonov v prihodnje leto, je danes povedal premier Janez Janša. Kot je vlada zapisala v odgovoru na poslansko vprašanje
Matjaža Hana (SD), bo na odločanje o tem treba počakati do konca jesenskih šolskih počitnic. Na osnovi takratnih
podatkov bo nato lahko sprejela odločitev o morebitni prilagoditvi ukrepa.
Vlada je sprejela predlog novele zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s katero se med drugim vzpostavlja pravna
podlaga za sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s strani države oziroma občine.
Z novelo se poleg tega z gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo prenašajo pristojnosti izdaje odločb za določitev
organov za ugotavljanje skladnosti, ukinjajo se zahteve za imenovanja namestnika vodje obratovanja in dodaja se
možnost izvedbe delnega strokovno tehničnega pregleda. Spreminja se tudi veljavnost dovoljenj za obratovanje žičniških
naprav, po novem pa bo lahko naloge vodje obratovanja vlečnic na smučišču z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno
vrvjo opravljal strojnik vlečnice.
Vlada je izdala odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa med junijem in koncem septembra. Sredstva se
zagotovijo v proračunu na podlagi odobrenih vlog Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Odlok je podlaga za
izplačilo nadomestila upravičencem, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer v sektorju govedoreje. Za
ukrep po tem odloku je predvidenih 4,2 milijona evrov sredstev.

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

Vlada je sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v letu 2019.
Letos je za ta namen predvideno 3,5 milijona evrov. Letos bo obnova potekala na najbolj prioritetnih objektih, in sicer na
področju vodne infrastrukture na zagotavljanju pretočnosti poškodovanih vodotokov in nujna sanacija brežin zaradi zajed,
na področju lokalne cestne infrastrukture izvedba nujnih ukrepov pri sanaciji zemeljskih plazov.
Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstijo projekti, ki sodijo v skupino
projektov raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu, in sicer troti in njihov doprinos k genetskemu napredku, celoviti ukrepi za
vodo v kmetijskih povodjih ter nanopore odkriva biologijo bolezni rastlin.
Vlada je spremenila uredbo o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah Moste,
Mavčiče in Medvode. S tem se potencialna energija, določena za hidroelektrarno Mavčiče ustrezno zniža za potencialno
energijo male hidroelektrarne Mavčiče. Letna potencialna energija določena za hidroelektrarno Mavčiče bo po
spremembi tako 95,915 gigavatne ure.
Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad DUTB med aprilom in koncem
junija. DUTB v drugem četrtletju dosega zastavljene načrte iz naslova prodaje premoženja. V obravnavanem obdobju je
uspešno obvladovala stroške in število zaposlenih, saj so dosežene vrednosti nižje od sprejetega načrta za to obdobje.
Svoje finančne obveznosti redno servisira, zato se dolg družbe skladno z amortizacijskim načrtom znižuje.
Vlada je obravnavala poročili o delu Urada RS za preprečevanje pranja denarja za leti 2018 in 2019. V letu 2018 je urad
prejel podatke o 44.537 gotovinskih transakcijah nad 15.000 evrov, v letu 2019 pa o 42.879 gotovinskih transakcijah nad
15.000 evrov. Na področju sumljivih transakcij je urad v letu 2018 prejeli 787 prijav, v letu 2019 pa 1069 prijav.
Vlada je Grego Kordeža imenovala za generalnega direktorja direktorata za regionalni razvoj na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. oktobra 2025. Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo pa je ponovno imenovala Mitjo Močnika, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja,
a najdlje do 19. aprila prihodnje leto.
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Pregled - Slovenija, 14. 10. (sreda)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 14. oktobra.
LJUBLJANA - V torek so v Sloveniji opravili 4902 testa na okužbo z novim koronavirusom, potrjenih je bilo rekordnih 707
okužb, je na novinarski konferenci sporočil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Umrla sta dva bolnika s covidom-19.
V bolnišnicah se zdravi 210 bolnikov, od tega jih 35 potrebuje intenzivno zdravljenje. Podatki Sledilnika za covid-19
kažejo, da je bilo med torkovimi 707 potrjenimi primeri okužb tudi 45 zaposlenih v zdravstvu. Ministrstvo za zdravje z
odredbo zaenkrat prekinja izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti. V bolnišnicah pa je ukinjanje oziroma prelaganje
nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s
covidom-19, je na novinarski konferenci pojasnila Marija Magajne z ministrstva.
LJUBLJANA - Vlada je na seji odločala o novih ukrepih za zamejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na število
potrjenih okužb in hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 so izpolnjenji pogoji za izvajanje tretjega svežnja ukrepov iz
vladnega načrta, med katerimi so tudi prepoved obiskov v bolnišnicah ter zaprtje gostinskih lokalov in fitnesov. Vladni
govorec za covid-19 Jelko Kacin je na novinarski konferenci dejal, da vsaj v regijah z zelo slabo epidemiološko sliko sledi
zaostritev režima pri izvajanju verskih obredov. Obstaja zelo resna možnost, da bi bili obiski obredov prepovedani, je
dejal. Okužba in karantene so tudi med duhovniki.
PRAGA - Zunanji minister Anže Logar je bil na delovnem obisku na Češkem, kjer je s češkim kolegom Tomašem
Petričkom govoril predvsem o pomenu usklajevanja ukrepov za omejitev širjenja covida-19 in okrevanju evropskega
gospodarstva. Zavzela sta se za učinkovitejše usklajevanje ukrepov na ravni EU.

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

DUNAJ - Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, ki velja od leta 2015, podaljšala še za pol leta, do 11.
maja 2021. Kot razloge za podaljšanje je avstrijski notranji minister Karl Nehammer navedel migracijski pritisk, ohranjanje
notranje varnosti ter napete razmere, povezane s pandemijo covida-19.
LJUBLJANA - Kandidat za ustavnega sodnika Anže Erbežnik je prepričan, da ustavni sodnik ne sme biti le še ena
dodatna stopnja rednega sodstva, da mora poznati stanje človekovih pravic v svetu ter položaj Slovenije znotraj EU. V
primeru izvolitve si bo prizadeval za varovanje človekovih pravic, zakonitosti in ustavnosti, je dejal na javni predstavitvi.
LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakonskega predloga, s katerim bi osem regulatorskih agencij združili v dve agencijo za trg, varnost prometa in potrošnike ter agencijo za finančne trge. Za razliko od osnutka, ki je v medije prišel
pred dnevi, je v sprejetem predlogu predvideno, da člane sveta in uprave obeh organov imenuje DZ.
KIDRIČEVO - S slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Dogodka so se
udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji minister Gordan
Grlić Radman. Premierja sta se nato sestala na delovnem kosilu.
LJUBLJANA - Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten med svojimi vrlinami
izpostavlja združevanje akademskih in praktičnih izkušenj. Napovedala je prizadevanje za boljšo koordinacijo oddelkov
znotraj Banke Slovenije, nadaljnjo krepitev znanj v organizaciji in boljšo prepoznavnost Banke Slovenije v evrskem
sistemu.
LJUBLJANA - Ministrstvo za pravosodje bo po predlogu sprememb proračuna v letu 2021 dobilo 97,5 milijona evrov oz.
4,5 milijona več, kot je bilo predvideno. V letu 2022 bo dobilo 120 milijonov evrov, kar je še dodatnih 22,5 milijona evrov
več kot v letu 2021. Za ministrstvo se tako začenja izrazito naložbeno obdobje, je na odboru DZ povedal državni sekretar
na ministrstvu Matic Zupan.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanjo politiko se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2021 ter
predlogom proračuna za 2022 v delu, za katerega je pristojen, torej za zunanje ministrstvo. Glede na predloga bi MZZ
leta 2021 dobil 137,1 milijona evrov, leta 2022 pa 122,6 milijona evrov. Kot je v odboru poudaril generalni sekretar na MZZ
Jožef Drofenik, oba predloga omogočata delovanje MZZ in mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP), tudi
delovanje novega veleposlaništva v Dublinu. Poleg tega omogočata poravnavo članarin mednarodnim organizacijam in
nekatere najnujnejše investicije v zgradbe DKP.
LJUBLJANA - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je seznanila s predlogom sprememb
proračuna za leto 2021 in proračunom za leto 2022. V razpravi so bili člani komisije enotni, pozdravili so načrte za
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zvišanje sredstev za urad za prihodnji dve leti za skupno 1,9 milijona evrov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po
svetu Helena Jaklitsch je na seji poudarila, da z veseljem zre v predlog proračuna za leti 2021 in 2022, saj se sredstva v
obeh letih povečujejo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanil s predlogom proračunov za prihodnji dve
leti. Člani odbora so s predlaganim večinoma zadovoljni, pri čemer so pozvali k premišljeni porabi sredstev. Slišati je bilo
tudi opozorila zaradi naraščajočega primanjkljaja.
LJUBLJANA - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ti
so ga pred njegovim petkovim delovnim obiskom v Rimu podrobneje seznanili s položajem in željami slovenske narodne
skupnosti v Italiji.
LJUBLJANA - Poslanec DeSUS Robert Polnar je zadržanost glede kandidature Karla Erjavca za predsednika DeSUS.
Ocenjuje namreč, da krizne situacije v stranki ni mogoče reševati z načinom delovanja, ki je do nje pripeljal. Enotna
poslanska podpora Erjavcu, s katero naj bi ta pogojeval svojo kandidaturo, je tako vprašljiva.
VRHNIKA - Kemis bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben
glavne stavbe njegovega reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne
sme več opravljati poslovne dejavnosti. Od srede tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.
LJUBLJANA - V izboru za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom ostajajo štirje glavni ponudniki, med
katerimi ni kitajskih gradbincev. Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila
se je seznanil nadzorni svet projektnega podjetja, je povedal novi generalni direktor Pavle Hevka.
BRUSELJ - Evropska komisija je objavila poročilo o stanju energetske unije, ki vključuje tudi ocene nacionalnih
energetskih in podnebnih načrtov. Slovenijo ob tem v Bruslju pozivajo k naložbam in reformam za spodbujanje obnovljivih
virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu.

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

LJUBLJANA - Kolektivno upravljanje avtorskih pravic na avdiovizualnih delih bi bilo treba v prihodnjem desetletju okrepiti
ter dobro delujoče modele razširiti, denimo v Azijo in Afriko, so na spletnem posvetu Aipe izpostavili predstavniki sorodnih
organizacij iz Evrope. Pri tem računajo na ustrezen prenos evropskih direktiv v nacionalne zakonodaje.
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V zbornici komunalnega gospodarstva zaradi
Kemisa zaskrbljeni
V Zbornici komunalnega gospodarstva pri GZS z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje glede Kemisa. Spomnili so na
težave z odstranjevanjem odpadkov leta 2017, ko je bil v Kemisu požar in je komunalno gospodarstvo preko noči ostalo
brez rešitve za več kot polovico nastalih nevarnih odpadkov. Cene se bodo sedaj enako kot takrat verjetno povečale.
"Ob odločitvi podjetja Kemis, da na lokaciji Vrhnike ne bodo več sprejemali nevarnih odpadkov, bo vsaj srednjeročno
motena oskrba z odstranjevanjem nevarnih odpadkov. Glede na izkušnje iz 2017 je predvidevati, da se bodo cene
odstranjevanja nevarnih odpadkov povišale, kar bo pomenilo ponoven pritisk na višje položnice storitev zbiranja
komunalnih odpadkov," je za STA ocenil direktor zbornice Sebastijan Zupanc.
Na vprašanje, ali lahko namesto Kemisa nevarne odpadke, ki jih je sicer prevzemalo to podjetje, prevzame in zanje
poskrbi kdo drug, je odgovoril, da v kratkem času zagotovo ne bo mogoče polno nadomestiti izpada Kemisovih
zmogljivosti. Interventne rešitve pa so praviloma dražje, kot so utečene rešitve na podlagi dolgoletnega sodelovanja s
predelovalnicami nevarnih odpadkov v evropskih državah, je opozoril.
Po njegovem se bo v neki daljši časovni perspektivi našla rešitev tudi za odpadke, ki jih je s svojimi partnerji odstranjeval
Kemis. Vprašanje je le, koliko časa bo motena oskrba z odstranjevanjem nevarnih odpadkov in kakšne posledice bodo
ob tem nastale za slovensko gospodarstvo. "Nimamo informacij, da bi v zadnjih mesecih kakšno novo podjetje pridobilo
dovoljenja in predvsem proste kapacitete za odstranjevanje nevarnih odpadkov v tujini," je dodal.

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

Kopičenje nevarnih odpadkov, ki jih komunalna podjetja zbirajo od gospodinjstev, bo zagotovo predstavljalo dodatna
požarna in okoljska tveganja v zbirnih centrih komunalnih podjetij. Dejstvo je, da imajo komunalna podjetja zgolj manjša
priročna skladišča za nevarne odpadke, ki jih je treba v najkrajšem času tekoče oddajati v nadaljnjo predelavo
specializiranim podjetjem za zbiranje nevarnih odpadkov, je povzel.
"Koliko časa bodo komunalna podjetja sposobna varno skladiščiti zbrane komunalne odpadke, je odvisno predvsem od
dinamike zbiranja teh odpadkov od gospodinjstev ter s tem povezane kapacitete skladišč in količine odpadkov. Zaenkrat
še nimamo ocene, kdaj bi se lahko pri posameznih komunalnih podjetjih začele pojavljati resne težave pri sprejemu
nevarnih odpadkov od gospodinjstev," je povedal.
O tem, ali država na voljo kakšne začasne rešitve, s pristojnimi na ministrstvu za okolje in prostor še niso govorili. "Ob
morebitnih izrednih razmerah pa se rešitev ponuja kar sama po sebi - za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov je
najprimernejša uporaba sodobno zgrajenega in varnega skladišča podjetja Kemis na Vrhniki," je sklenil Zupanc.
Kemis je danes sporočil, da bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je
pomemben glavne stavbe njegovega reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta
Kemis ne sme več opravljati poslovne dejavnosti. Od danes tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.
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Janša, Orban in Grlić Radman pospremili
začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince
Z opoldansko slovesnostjo v Kidričevem se je tudi uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince.
Slovesnega dogodka so se udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški
zunanji minister Gordan Grlić Radman. Premierja sta se nato sestala na delovnem kosilu.
Vsi trije visoki gostje so zbrane ob začetku izvajanja dve desetletji načrtovane gradnje daljnovoda nagovorili. Janša je
spomnil, da je priprava projekta trajala kar desetkrat dlje, kot bo trajala sama gradnja, ki naj bi bila po načrtih Elesa
zaključena do leta 2022. Vklop v mednarodno povezavo pri Elesu sicer pričakujejo do konca naslednjega leta, do leta
2022 pa bodo zaključili še okoljsko urejanje.
"Žal imamo v Sloveniji velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov in njihovega umeščanja v prostor, ne toliko s
samo gradnjo, pač pa nasploh z birokratsko navlako. Prav ta primer nam mora biti dodatna spodbuda za to, da se nikoli
več ne bo zgodilo, da bi neki postopki trajali 20 let preden začnemo graditi," je dejal Janša.
Slovenski premier je poudaril, da je daljnovod izjemnega pomena, saj kljub dejstvu, da električno energijo v sedanjih
časih jemljemo kot nekaj samoumevnega, ta tudi v 21. stoletju ključno vpliva na obstoj civilizacije. Tako kot zdravje
začnemo ceniti, ko zbolimo, tudi to, kaj pomeni elektrika, se običajno zavemo šele takrat, ko je ni, je dejal predsednik
vlade in spomnil, da na srečo redukcij iz časov njegove mladosti ne poznamo več.

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

Kot je dejal, projekt ni pomemben le za Slovenijo, pač pa za širšo regijo, zato se je zahvalil vsem v tistih madžarskih in
hrvaških institucijah, ki so prispevali k temu, da je danes končno prišlo do začetka gradnje. Ob tem je spomnil tudi na
izredno dobro sodelovanje vseh treh držav v pomladanskem delu pandemije, ko širše povezave niso najbolje delovale in
si se lahko zanesel predvsem nase in na svoje sosede.
Orban je današnjemu dogodku pripisal celo zgodovinski pomen, ne le zaradi energetskega povezovanja, pač pa zaradi
pomembnega trenutka med državama. Srednja Evropa po njegovem pridobiva na pomembnosti, center razvoja pa se
premika proti vzhodu. "EU ni zgolj nemško-francoska stvar, pač pa tudi povezave med temi državami, ki vse bolj
pridobivajo vrednost in zato postajajo prizorišče geopolitičnih iger in interesov velikih," je dejal Orban.
Toda vse to po njegovem ni težava, pač pa bolj signal, da regija pridobiva vrednost. Pomembno področje je v tem smislu
tudi energetska politika in povezovanje na tem področju po besedah Orbana pomeni krepitev pozicije v regiji. Do še
enega takšnega koraka bo prišlo, ko se bosta državi dogovorili še o krepitvi plinovoda in železniških povezavah, je dodal.
Hrvaški zunanji minister pa je povedal, da je gradnja daljnovoda v interesu celotne EU, ki se trudi okrepiti infrastrukturne
povezave v Srednji Evropi. V prihodnje bo po njegovem potrebno narediti še dodatne korake za zagotovitev dolgoročne
zanesljivosti energetskih sistemov, saj bo vloga sektorja zelo pomembna tudi za gospodarsko okrevanje EU.
Kot je izpostavil prvi mož Elesa Aleksander Mervar, bodo s projektom vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim
omrežjem Madžarske ter povečali že omenjeno zanesljivost delovanja sistema. Projekt je vreden dobrih 150 milijonov
evrov, od tega je približno 50 milijonov evropskih sredstev, saj gre za interesni projekt več držav.
Janša in Orban po koncu slovesnosti izjav nista dajala, sta se pa odpravila na delovno kosilo. Kot so sporočili iz vladnega
urada za komuniciranje, naj bi se v pogovorih dotaknila nekaterih osrednjih dvostranskih tem, razmer glede pandemije ter
aktualnih zadev v EU.
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Pregled - Slovenija, 14. 10. (sreda) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 14. oktobra.
LJUBLJANA - Vlada je ob novem dnevnem rekordu novih okužb sprejela več novih ukrepov za omejitev širjenja
koronavirusa. Od 19. 10. se bodo učenci od 5. razreda in srednješolci najmanj do konca jesenskih počitnic šolali na
daljavo, je pojasnil premier Janez Janša. Za sedem "rdečih" statističnih regij bodo od 16. 10. veljali dodatni ukrepi, med
drugim obvezno nošenje mask tudi na prostem, prepoved vsakršnega zbiranja več kot 10 oseb, omejitev prehajanja med
regijami ter omejitev storitvenih dejavnosti in nekaterih športnih aktivnosti. Na rdečem seznamu so Osrednjeslovenska,
Gorenjska, Koroška, Zasavska, Posavska, Savinjska in Jugovzhodna Slovenija. Vlada je sprejela nekatere ukrepe, ki
bodo veljali po celotni državi. Vlada je v peti sklop protikoronskih ukrepov vnesla tudi možnost podaljšanja turističnih
bonov v prihodnje koledarsko leto. V torek so sicer v Sloveniji opravili 4902 testa na okužbo z novim koronavirusom,
potrjenih je bilo rekordnih 707 okužb, umrla sta dva bolnika s covidom-19. V bolnišnicah so zdravili 210 bolnikov, od tega
jih je 35 potrebovalo intenzivno zdravljenje. Ministrstvo za zdravje je prekinilo izvajanje nekaterih preventivnih dejavnosti.
V bolnišnicah je ukinjanje oziroma prelaganje nenujnih storitev prepuščeno izvajalcem in je odvisno od tega, koliko
kapacitet potrebujejo za obravnavo bolnikov s covidom-19.
PRAGA - Zunanji minister Anže Logar je bil na delovnem obisku na Češkem, kjer je s češkim kolegom Tomašem
Petričkom govoril predvsem o pomenu usklajevanja ukrepov za omejitev širjenja covida-19 in okrevanju evropskega
gospodarstva. Zavzela sta se za učinkovitejše usklajevanje ukrepov na ravni EU.
DUNAJ - Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko, ki velja od leta 2015, podaljšala še za pol leta, do 11.
maja 2021. Kot razloge za podaljšanje je avstrijski notranji minister Karl Nehammer navedel migracijski pritisk, ohranjanje
notranje varnosti ter napete razmere, povezane s pandemijo covida-19.

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

LJUBLJANA - Kandidat za ustavnega sodnika Anže Erbežnik je prepričan, da ustavni sodnik ne sme biti le še ena
dodatna stopnja rednega sodstva, da mora poznati stanje človekovih pravic v svetu ter položaj Slovenije znotraj EU. V
primeru izvolitve si bo prizadeval za varovanje človekovih pravic, zakonitosti in ustavnosti, je dejal na javni predstavitvi.
LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakonskega predloga, s katerim bi osem regulatorskih agencij združili v dve agencijo za trg, varnost prometa in potrošnike ter agencijo za finančne trge. Za razliko od osnutka, ki je v medije prišel
pred dnevi, je v sprejetem predlogu predvideno, da člane sveta in uprave obeh organov imenuje DZ.
KIDRIČEVO - S slovesnostjo se je uradno začela gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince. Dogodka so se
udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji minister Gordan
Grlić Radman. Premierja sta se nato sestala na delovnem kosilu.
LJUBLJANA - Kandidatka za mesto viceguvernerke Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten med svojimi vrlinami
izpostavlja združevanje akademskih in praktičnih izkušenj. Napovedala je prizadevanje za boljšo koordinacijo oddelkov
znotraj Banke Slovenije, nadaljnjo krepitev znanj v organizaciji in boljšo prepoznavnost Banke Slovenije v evrskem
sistemu.
LJUBLJANA - Ministrstvo za pravosodje bo po predlogu sprememb proračuna v letu 2021 dobilo 97,5 milijona evrov oz.
4,5 milijona več, kot je bilo predvideno. V letu 2022 bo dobilo 120 milijonov evrov, kar je še dodatnih 22,5 milijona evrov
več kot v letu 2021. Za ministrstvo se tako začenja izrazito naložbeno obdobje, je na odboru DZ povedal državni sekretar
na ministrstvu Matic Zupan.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zunanjo politiko se je seznanil s predlogom sprememb proračuna za leto 2021 ter
predlogom proračuna za 2022 v delu, za katerega je pristojen, torej za zunanje ministrstvo. Glede na predloga bi MZZ
leta 2021 dobil 137,1 milijona evrov, leta 2022 pa 122,6 milijona evrov. Kot je v odboru poudaril generalni sekretar na MZZ
Jožef Drofenik, oba predloga omogočata delovanje MZZ in mreže diplomatsko-konzularnih predstavništev (DKP), tudi
delovanje novega veleposlaništva v Dublinu. Poleg tega omogočata poravnavo članarin mednarodnim organizacijam in
nekatere najnujnejše investicije v zgradbe DKP.
LJUBLJANA - Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je seznanila s predlogom sprememb
proračuna za leto 2021 in proračunom za leto 2022. V razpravi so bili člani komisije enotni, pozdravili so načrte za
zvišanje sredstev za urad za prihodnji dve leti za skupno 1,9 milijona evrov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po
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svetu Helena Jaklitsch je na seji poudarila, da z veseljem zre v predlog proračuna za leti 2021 in 2022, saj se sredstva v
obeh letih povečujejo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanil s predlogom proračunov za prihodnji dve
leti. Člani odbora so s predlaganim večinoma zadovoljni, pri čemer so pozvali k premišljeni porabi sredstev. Slišati je bilo
tudi opozorila zaradi naraščajočega primanjkljaja.
LJUBLJANA - Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je sprejel predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ti
so ga pred njegovim petkovim delovnim obiskom v Rimu podrobneje seznanili s položajem in željami slovenske narodne
skupnosti v Italiji.
LJUBLJANA - Poslanec DeSUS Robert Polnar je zadržanost glede kandidature Karla Erjavca za predsednika DeSUS.
Ocenjuje namreč, da krizne situacije v stranki ni mogoče reševati z načinom delovanja, ki je do nje pripeljal. Enotna
poslanska podpora Erjavcu, s katero naj bi ta pogojeval svojo kandidaturo, je tako vprašljiva.
VRHNIKA - Kemis bo upošteval odločbo inšpektorata za okolje in prostor, s katero slednji ugotavlja, da je pomemben
glavne stavbe njegovega reciklažnega centra na Vrhniki nelegalna gradnja, zaradi česar v tem delu objekta Kemis ne
sme več opravljati poslovne dejavnosti. Od srede tako na Vrhniko ne bo več dovažal novih nevarnih odpadkov.
LJUBLJANA - V izboru za glavna dela na drugem tiru med Divačo in Koprom ostajajo štirje glavni ponudniki, med
katerimi ni kitajskih gradbincev. Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila
se je seznanil nadzorni svet projektnega podjetja, je povedal novi generalni direktor Pavle Hevka.
BRUSELJ - Evropska komisija je objavila poročilo o stanju energetske unije, ki vključuje tudi ocene nacionalnih
energetskih in podnebnih načrtov. Slovenijo ob tem v Bruslju pozivajo k naložbam in reformam za spodbujanje obnovljivih
virov energije ter v podporo energetski učinkovitosti in trajnostnemu prometu.

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

LJUBLJANA - Kolektivno upravljanje avtorskih pravic na avdiovizualnih delih bi bilo treba v prihodnjem desetletju okrepiti
ter dobro delujoče modele razširiti, denimo v Azijo in Afriko, so na spletnem posvetu Aipe izpostavili predstavniki sorodnih
organizacij iz Evrope. Pri tem računajo na ustrezen prenos evropskih direktiv v nacionalne zakonodaje.
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Avgusta v EU rast obsega industrijske
proizvodnje, tudi v Sloveniji
Obseg industrijske proizvodnje se je avgusta, ko so v številnih državah članicah veljali blažji ukrepi za zajezitev širjenja
novega koronavirusa, povečal tako v državah z evrom kot v celotni EU. V Sloveniji je bil obseg industrijske proizvodnje za
1,9 odstotka večji kot julija, je izračunal evropski statistični urad Eurostat.
Po ocenah Eurostata je bil obseg industrijske proizvodnje v 19 državah z evrom avgusta za 0,7 odstotka večji kot julija, v
vseh 27 državah članicah EU pa za odstotek. Evropska industrijska podjetja so torej nadaljevala okrevanje po hudem
spomladanskem padcu, čeprav z upočasnjeno dinamiko. Julija se je obseg industrijske proizvodnje v območju evra
povečal za pet odstotkov, v celotni EU pa za 4,9 odstotka.
Med državami, za katere so na voljo podatki, so največjo rast obsega industrijske proizvodnje avgusta zabeležile
Portugalska (10,0 odstotka), Italija (7,7 odstotka) ter Madžarska in Švedska (obe 6,7 odstotka). O največjem padcu pa
poročajo z Irske (-13,4 odstotka), Estonije (-2,1 odstotka) ter Luksemburga (-1,2 odstotka). Gradbeništvo se v te izračune
ne všteva.

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

Še vedno pa je aktivnost evropskih industrijskih podjetij avgusta zaostajala na letni ravni, in sicer je bila v državah z
evrom za 7,2 odstotka manjša kot pred letom dni, v celotni uniji pa za 6,2 odstotka. Pri tem se je najbolj zmanjšala
proizvodnja izdelkov za investicije (za 13,2 oz. 12,3 odstotka).
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Napoved - fotoservis, 15. 10. (četrtek)
V fotoservisu STA bodo v četrtek, 15. oktobra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem zasedanju razpravljali o
vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi, zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim
kraljestvom, uresničevanju podnebnih ciljev ter o odnosih z Afriko.
11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog petega protikoronskega zakona ter predlog za imenovanje
Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 novinarska konferenca Slovenske kinoteke, na kateri bodo predstavili nove razstavne prostore in razstavo
Stoletnica. Fellini v svetu ter program retrospektive Federico Fellini 100!; Slovenska kinoteka, dvorana, Miklošičeva 28,
LJUBLJANA
15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ
dežurni v uredništvu: Aleš Osvald
telefon: 01/24 10 138
e-mail: foto@sta.si

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

fotoservis: http://foto.sta.si/
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Napoved - Slovenija, 15. 10. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 15. oktobra.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na dvodnevnem zasedanju razpravljali o
vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi, zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim
kraljestvom, uresničevanju podnebnih ciljev ter o odnosih z Afriko. (še 16.)
RIM - Minister za obrambo Matej Tonin bo na povabilo italijanskega obrambnega ministra Lorenza Guerinija na uradnem
obisku v Italiji. Bilateralno srečanje bo namenjeno poglobitvi obrambnega sodelovanja med državama ter sodelovanja
pod okriljem mednarodnih in regionalnih organizacij ter pobud.
BRATISLAVA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na Slovaškem, kjer se bo srečal s
slovaškim zunanjim ministrom Ivanom Korčokom. V središču pogovora bo usklajevanje ukrepov glede omejitve prostega
pretoka kot odziva na pandemijo in glede gospodarskega okrevanja po pandemiji.
9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali gradiva
za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 15. in 16. v Bruslju; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za izvolitev Anžeta Erbežnika za
sodnika ustavnega sodišča in predlog za imenovanje Arjane Brezigar Masten za članico Sveta Banke Slovenije; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)

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

10.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo nadaljevali prekinjeno
obravnavo o vplivu ministrstva za notranje zadeve na delo nadzorovane varnostne službe pri izvajanju nadzorovanih
ukrepov; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
11.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel veleposlanika Savdske Arabije Abdullaha bin Khaleda bin Sultana bin
Abdulaziza (fototermin na začetku); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA
11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog petega protikoronskega zakona ter predlog za imenovanje
Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
11.00 predvidoma novinarska konferenca, na kateri bodo resorni ministri predstavili najnovejše ukrepe za zajezitev
epidemije; malo novinarsko središče, Gregorčičeva 25; LJUBLJANA (STA/AVDIO)
12.00 predsednica odbora DZ za zunanjo politiko Monika Gregorčič in člani ter predsednik odbora DZ za zadeve EU
Marko Pogačnik in člani bodo sprejeli glavnega pogajalca Albanije za pristop k EU Zefa Mazija; DZ, veliki salon, Šubičeva
4, LJUBLJANA
15.00 videoseminar o krizi v Gorskem Karabahu, ki se je bo udeležil nadomestni član delegacije DZ v Parlamentarni
skupščini Nata Andrej Černigoj (NSi); DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Nadomestne volitve člana državnega sveta.
GOSPODARSTVO
WASHINGTON - Začel se bo osrednji, plenarni del virtualnega letnega zasedanja Mednarodnega denarnega sklada in
Svetovne banke, ki se ga med drugim udeležujeta tudi finančni minister Andrej Šircelj in guverner Banke Slovenije
Boštjan Vasle.
LJUBLJANA - Neformalno virtualno zasedanje ministrov držav članic EU, pristojnih za telekomunikacije in digitalizacijo,
sodeloval bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
8.30 odprtje konference ob svetovnem dnevu hrane v soorganizaciji ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma (še 16.); ob 11.30 okrogla miza o raziskovanju in razvoju na področju
hrane; ob 16. uri okrogla miza o komunikaciji na področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane; prijava na
http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/
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9.00 odprtje spletne konference trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC
Slovenija, udeležence bo nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 16.); https://gbc-slovenia.si
/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostne-gradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/
10.00 spletno predavanje direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Matjaža Godca pred odprtjem virtualne
razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, ki bo ob 10.35; prijava na https://www.gzs.si/future-materials/Obrazec
/Future-materials
11.00 sklepni dogodek v okviru projekta LAS Gorenjska košarica o potencialu slovenskega lesa; ob 13. uri okrogla miza
z uvodnim nagovorom župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, na kateri bosta sodelovala tudi generalni direktor
direktorata za lesarstvo Danilo-Anton Ranc in predsednik OZS Branko Meh; prenos na Facebook strani Regionalne
razvojne agencije Gorenjske (https://www.facebook.com/bsckranj/ ), Youtube kanalu, Tržič TV in Vimeo (https://vimeo.
com/467333417)
13.30 odprtje sklepnega dogodka izbora Tovarna leta 2020, ki ga pripravljata portal Tovarna leta in strokovni partner
KPMG poslovno svetovanje, nagovora bosta imela direktor Ljubljanskih mlekarn Tomaž Žnidarič ter direktor in glavni
urednik Časnika Finance Peter Frankl; ob 15.50 razglasitev prejemnika nagrade; Austria Trend Hotel, Dunajska cesta
154, LJUBLJANA
15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec
in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ (STA/FOTO/AVDIO)
18.00 slovensko-francoski poslovni večer, s katerim želijo okrepiti gospodarsko sodelovanje med državama, predvsem
med malimi in srednjimi podjetji, udeležila se ga bo tudi veleposlanica Francije v Sloveniji Florence Ferrari; Celjski dom,
Krekov trg 3, CELJE
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o povprečnih plačah in o opravljenih gradbenih delih za avgust.
DRUŽBA

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

9.00 preventivne aktivnosti ozaveščanja občanov o pomenu odgovornega ravnanja za zajezitev širjenja novega
koronavirusa, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje skupaj s študenti Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (do
17. ure); Prešernova ulica, CELJE
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo Bojana Požarja za oceno ustavnosti 96.
člena zakona o lokalnih volitvah; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 izjava za medije kranjskega župana Matjaža Rakovca, na kateri bo predstavil vsebino sredine seje mestnega sveta;
MO Kranj, galerija, Slovenski trg 1, KRANJ
11.00 posvet za novinarje o aktualnih razmerah na področju zdravstvene nege, sodelovali bodo predsednica Zbornice
zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika
Ažman, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slavica Mencingar, predsednica Sindikata zdravstva in
socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič, glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak in medicinska sestra na
oddelku intenzivne terapije SB Novo mesto Irena Potočar; prenos na https://www.youtube.com/watch?v=ICkYGnDiRo&feature=youtu.be, vprašanja medijev sprejemajo na facebook.com/zbornica.zveza (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo in Slovenskega združenja za
geriatrično medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu o cepljenju proti gripi, sodelovali bodo epidemiologinja Marta
Grgič Vitek, infektologinja Mateja Logar, pediater Denis Baš in zdravnik interne medicine Gregor Veninšek; prijave za
snemanje izjav in intervjujev ter vprašanja za sodelujoče sprejemajo na info@aetas.si (prenos na https://zoom.us/j
/4302965579#success), LJUBLJANA (STA)
12.00 virtualna novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob svetovnem dnevu možganske kapi
(29. 10.); povezava: https://zoom.us/j/96077372558?pwd=aWlSTWQ2RnpVUEtBeTdHa09TYmpkUT09 (ID: 960 7737
2558, geslo: 633012) (STA)
13.15 izjava za medije direktorja UKC Maribor Vojka Flisa o trenutni epidemiološki situaciji v UKC Maribor; zelenica pred
vhodom v urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR

89

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

15.10.2020
Thursday,
Četrtek,
00:15
00:15

Kazalo

https://www.sta.si/2819312/napoved-slovenija-15-10...

3/4

15.00 seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri se bodo med drugim seznanili s končnim poročilom
nadzornega odbora o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa mestne občine za leto 2019; MO Nova Gorica,
velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA
LJUBLJANA - Na vrhovnem sodišču pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve stopnje novembra
lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa so junija letos sodbo potrdili (ob 12. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana (ob
9.15).
KOPER - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča in soobtožene
zaradi domnevno spornega nakupa luči, ki krasijo koprski Ukmarjev trg (ob 9. uri).
ROGAŠKA SLATINA - Izteče se rok za zbiranje podpisov za referendum o razglednem stolpu v Rogaški Slatini.
LJUBLJANA - Mednarodni dan bele palice.
LJUBLJANA - Svetovni dan hoje.
LJUBLJANA - Svetovni dan umivanja rok.
KULTURA
9.00 okrogla miza ob mednarodnem dnevu slovarjev (16. 10.) z naslovom Slovarji v izobraževalnem procesu; ob 11. uri
predstavitev projekta Portal Franček; ob 12. uri predstavitev projekta Slovenščina na dlani; preko platforme Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83114206412?pwd=Wk5aTVRlbnRkRTNrSm5mNjZURm0rZz09, ID: 831 1420 6412, geslo:
776199 (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca pred premiero opernega projekta BalerinanirelaB avtorice Petre Strahovnik in režiserja
Rocca; Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
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13.00 novinarski dogodek ob premieri predstave za otroke Obuti maček (Andrej Rozman Roza), ki so jo pripravili skupaj s
Slovenskim mladinskim gledališčem iz Ljubljane; Gledališče Koper, velika dvorana, Verdijeva ulica 3, KOPER
13.45 v okviru Borštnikovega srečanja odprtje mednarodnega znanstveno-umetniškega simpozija o senzorialnem v
gledališki kulturi (še 16.); Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
16.00 spletna podelitev nacionalnih nagrad za oblikovanje in interier; povezava: https://zavodbig.com/
17.00 otvoritveno vodstvo po razstavi Stanislava Makuca z naslovom Babilonski stolp (še ob 17.30 in ob 18. uri, obvezna
prijava na galerija@glu-sg.si); Galerija Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM
18.00 premiera plesne predstave Odvečni (Čas bežnosti) z Damirjem Avdićem; Center kulture Španski borci, Zaloška 61,
LJUBLJANA
19.00 odprtje slikarske razstave Ulle Žibert z naslovom To ni/to je; Galerija Simulaker, Vrhovčeva ulica 1 a, NOVO
MESTO
19.30 s projekcijo filma Kokon se bo začel Mednarodni filmski festival Kinotrip - mladi za mlade (do 17.); sledi pogovor
preko Skypa z režiserko filma Leonie Krippendorff; Kinodvor, Kolodvorska 13, LJUBLJANA
19.30 odprtje mednarodne razstave poljskega umetnika Andrzeja Wroblewskega z naslovom Čakalnica; Moderna galerija
Cankarjeva 15, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham v režiji Tijane Zinajić, po premieri bo družba
Dnevnik že 33. podelila nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL v pretekli sezoni; MGL, veliki
oder, Čopova 14, LJUBLJANA
TRBOVLJE - Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium. (do 17.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
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DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič-Cvetko, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Martina Gojkošek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
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Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Bruselj razgrnil strategijo za bolj energetsko
učinkovite stavbe in vizijo novega evropskega
bauhausa
Evropska komisija je danes razgrnila strategijo za bolj energetsko učinkovite stavbe, ki vključuje vizijo novega
evropskega bauhausa. Stavbe predstavljajo 40 odstotkov potrošnje energije in 36 odstotkov izpustov toplogrednih plinov
v EU, a le en odstotek se jih vsako leto trajnostno obnovi. Cilj je, da se do leta 2030 ta odstotek podvoji.
Strategija za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bo pomagala zmanjšati izpuste in energetsko revščino, prinesla
bo gospodarske, okoljske in socialne koristi, je ob predstavitvi nove pobude poudarila predsednica komisije Ursula von
der Leyen.
Komisija želi s strategijo najmanj podvojiti stopnjo obnavljanja stavb v prihodnjih desetih letih s ciljem izboljšanja njihove
energetske učinkovitosti. Do leta 2030 bi lahko obnovili 35 milijonov stavb in ustvarili 160.000 dodatnih zelenih delovnih
mest v gradbeništvu, navajajo v Bruslju.
Pomemben cilj nove strategije je zmanjšati energetsko revščino. Skoraj 34 milijonov Evropejcev si ne more privoščiti
ogrevanja domov, zato lahko obnova stavb prispeva tudi k reševanju tega problema, saj pomeni dolgoročno zmanjšanje
računov za porabo energije.
V Bruslju ob tem izpostavljajo, da je za dosego cilja zmanjšanja izpustov za najmanj 55 odstotkov do leta 2030 treba
izpuste, ki jih proizvajajo stavbe, zmanjšati za 60 odstotkov, njihovo porabo energije pa za 14 odstotkov.
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Evropa je že izboljšala energetsko učinkovitost svojih novih stavb. Te trošijo le polovico energije, potrebne za stavbe, ki
so jih zgradili pred več kot 20 leti. A 85 odstotkov stavb v EU je bilo zgrajenih pred več kot 20 leti.
V evropski organizaciji za varstvo potrošnikov Beuc so strategijo pozdravili kot dobro novico za potrošnike. Komisija je po
njihovem prepričanju pravilno opredelila glavne ovire za obnovo stavb: neosveščenost potrošnikov, nezadostne možnosti
financiranja, regulacijske ovire ter pomanjkanje neodvisnega nasveta in izurjenih ponudnikov storitev.
"Zdrav dom otipljivo vpliva na kakovost življenja in pandemija je pokazala, kako pomembno je to za okrevanje od bolezni
dihal, kakršen je covid-19. Zato pozdravljamo prizadevanja za pospešitev obnavljanja stavb in spoprijemanja z
energetsko revščino, saj gresta oba procesa z roko v roki," so izpostavili v Beuc.
Novi evropski bauhaus - estetika evropskega zelenega dogovora
Vizija evropskega zelenega dogovora sicer seže po besedah von der Leynove še dlje od strategije za obnovo stavb, saj
gre za sistemsko spremembo, za kar je potrebne veliko inovativnosti in ustvarjalnosti. "Zato danes predstavljamo novi
evropski bauhaus," je oznanila predsednica.
Gibanje novi evropski bauhaus naj bi bilo po njenih navedbah most med svetom znanosti in tehnologije ter svetom
umetnosti in kulture. Gre za estetiko evropskega zelenega dogovora, ki združuje dober dizajn s trajnostjo.
"Pri novem bauhausu gre za približevanje evropskega zelenega dogovora mislim in domovom ljudi ter za zagotavljanje
oprijemljivosti udobja in privlačnosti trajnostnega bivanja," je še poudarila predsednica.
Novi evropski bauhaus naj bi bil po njenih besedah forum za razpravo, laboratorij za eksperimente, pospeševalnik novih
rešitev, vozlišče globalnih mrež in strokovnjakov ter zbirališče državljanov, ki jih ta tema zanima.
Razgrnili naj bi ga v treh korakih: prva faza bo osredotočena na dizajn, raziskovanje zamisli in oblikovanje gibanja, druga
faza na pet projektov novega evropskega bauhausa v različnih članicah unije, tretja pa na širjenje ideje.
Novi evropski bauhaus je del širše vizije - oblikovanja jutrišnjega sveta, ki bo bolj zelen, lepši in bolj človeški, je še
izpostavila von der Leynova.
Predsednica je to novo pobudo, ki jemlje navdih pri revolucionarni in napredni nemški šoli oblikovanja bauhaus, ki jo je
leta 1919 ustanovil arhitekt Walter Gropius, napovedala v letošnjem govoru o stanju v uniji.
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Izvršni podpredsednik za zeleni dogovor Frans Timmermans je pobudo odločno pozdravil, saj da je bil bauhaus
pomembno gibanje demokratizacije ter ustvarjanja lepih in obenem praktičnih stvari, ki niso dostopne le bogatim.
Izpostavil je tudi politično razsežnost tega gibanja, ki je bilo tarča kritik nacistov, in poudaril, da mu je tudi zaradi tega ta
pobuda všeč.
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Še tako dobro ali celo vrhunsko okno lahko v hipu izniči slaba in površna vgradnj
arhitektka Neva Jejčič z Gradbenega inštituta ZRMK, Gradbeni center Slovenije,
se pogovarjali o funkcijah sodobnih oken, ki postajajo vse večja, in njihovi praviln
na prostor.
Velike steklene površine in kakovostna okna so ključ do zadovoljive količine dnevne svetlobe, ki vpliva
in s tem na bivanje. Kako velika naj bodo okna, da bomo pridobili dovolj svetlobe, a hkrati pri tem ne b
"Okna in vrata so del ovoja stavbe in njihova funkcija je večplastna. Poleg tega, da imajo bistven vpliv na rab
ščitijo pred vremenskimi vplivi iz okolja: mrazom, vročino, vetrom, padavinami in čezmernim hrupom. Omo
naravne svetlobe in sončnih žarkov oz. energije sončnega sevanja skozi prozorni del oziroma zasteklitev v no
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nudijo vizualni stik z zunanjim okoljem ter tudi varnost, zasebnost in dobro počutje. Vsi našteti parametri mo
usklajeni, saj si nikakor ne želimo, da so okna ali vrata najšibkejši člen ovoja stavbe. Vsako okno mora biti ko
pravilno zasnovano in trajno funkcionalno. Imeti mora dobre toplotno- in zvočnoizolacijske lastnosti, ob dežj
padavinah mora biti vodotesno. Zasteklitev mora prepuščati zadostno količino sončnih žarkov oziroma energi
sevanja, kar je še posebno zaželeno v zimskih mesecih, ker se to šteje kot pasivno gretje. Poleti se to uravnav
nadstreški in drugimi ukrepi, da se prostori ne pregrevajo. Naravna svetloba je nujna za naš bioritem, storilno
imunsko in hormonsko ravnovesje, psihično počutje ... Zato mora skozi okna v prostore prehajati tudi zadostn
svetlobe, torej je pomembna lastnost zasteklitve tudi svetlobna prepustnost. Pri tem je še kako pomembno ura
in kakovosti svetlobe, da preprečimo bleščanje in odboje. Torej ni toliko bistvena velikost okna, temveč razpo
prostorih, orientacija prostorov in lastnosti zasteklitve. Zaradi vsega naštetega moramo pri načrtovanju okensk
odprtin temeljito preučiti možnosti, ki jih prostori na dotični lokaciji ponujajo ter podati rešitve, pri katerih bo
naštete parametre, ki jih morata imeti dobro okno ali vrata, ki imajo dokazan vpliv na naše počutje, ugodje in
zdravje."
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Neva Jejčič, Gradbeni inštitut ZRMK: "Vsako okno mora biti konstrukcijsko pravilno zasnovano in trajno funkcional
POMURSKI SEJEM

Pri izbiri okovja je pomembna tudi teža krila
V sodobni gradnji prihajajo v ospredje vse večja okna, ki pa se po izkušnjah uporabnikov tudi težje od
zapirajo. Kaj vse je ključno za brezhibno odpiranje in zapiranje oken?
"Stavbno okovje je ključno za funkcionalnost stavbnega pohištva, ker omogoča nemoteno odpiranje in zapira
vratnega krila. Od vrste okovja je odvisen način odpiranja in zapiranja, bodisi je to nagibno, vrtljivo, vrtljivoparalelni odmik, in možnost rokovanja, lahko je ročno ali na električni pogon, vse bolj pa se uveljavlja upravl
spletnih aplikacij. Izbira okovja je odvisna tudi od namembnosti, so le za začasno ali vsakodnevno uporabo, k
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lastnosti višje. Pri tem govorimo o ciklih odpiranja in zapiranja, torej kolikokrat bomo krilo odprli in zaprli, b
za polovico manjkrat v celotni dobi, saj ima vsak element, torej tudi stavbno okovje, predvideno dobo trajanja
je zelo pomembna teža krila, od nje je odvisno, kateri razred okovja iste vrste bomo izbrali."

Kako izbrati okna, ki zagotavljajo odlično toplotno izolativnost
Toplotna prehodnost za okna in vrata je predpisana v PURES-2 oziroma pripadajoči tehnični smernici, prav
tržišču so na voljo okna in vrata z zelo dobrimi, celo vrhunskimi toplotnoizolacijskimi lastnostmi, zato pri
težav. Pozorni pa moramo biti na razmerje med toplotno prehodnostjo okvirja (Uok) in zasteklitve (Ust), ki
uravnoteženo, kar pomeni, da ne bomo izbrali na primer kovinskega okvirja s slabšimi toplotnimi karakteri
zasteklitev pa z vrhunskimi. V takih primerih je zelo velika verjetnost pojava kondenzata na najhladnejših
primeru kovinski oziroma aluminijasti okvirji, še posebno pri izrazitih toplotnih mostovih zaradi slabe in p
ali nerešenih detajlov v fazi načrtovanja ter nepravilnega ali nezadostnega prezračevanja.”

Brez načrtovanja ni uspešno izvedenega projekta
Ni dvoma, da ima ustrezna vgradnja okna veliko in pomembno vlogo. Ta se je skozi čas še bolj izpopoln
ustreznost določajo pravila ...
"Sodobna vgradnja oken in vrat zahteva dobro usposobljene izvajalce in tudi načrtovalce, naj bodo to službe p
ali njihovih zastopnikov, na primer merilcev ali prodajalcev ter izvajalcev vgradnje. Pri tem velja načelo, da š
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celo vrhunski izdelek v hipu izniči slaba in površna vgradnja. Ta mora biti skladna z gradbenoﬁzikalnimi zako
dobre gradbene prakse oziroma zadnjim stanjem tehnike, kamor prištevamo smernico RAL, od koder tudi izv
RAL-montaža, ki pa je v strokovnem smislu zavajajoč, ker je s tem mišljeno le tesnjenje rege oziroma fuge v
smernici RAL je namreč zelo podrobno opisan in opredeljen celoten postopek vgradnje oken in vrat. Smernic
opisuje in razlaga le tesnjenja rege v treh ravneh, temveč opisuje vse korake vgradnje, kjer je omenjeni način
nadgradnja klasičnih postopkov. Brez njega ne moremo izpolniti naprednih meril za zrakotesnost, niti ne dose
skoraj ničenergijskih stavb. V Sloveniji so edina merila za vgradnjo vertikalnih oken in zunanjih vrat zapisan
certiﬁkacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu (www.trajnostnagradnja.si). Za vsak uspešno izveden pro
faza načrtovanja, sem prištevamo izbiro vrste in oblike oken in vrat ter način vgradnje z rešitvami ključnih de
vgradnjo morajo biti odprtine in podlaga ustrezno pripravljene. Pri vgradnji je najpomembnejši korak ustrezn
vrat v konstrukcijo in podlaganje s trajnimi podložkami. Pri tem je ključna izbira pritrdilnih sredstev in načina
vijaki, sidra ali namenska pritrdilna sredstva."
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Naravna svetloba je nujna za dober bioritem, storilnost, zdravje in psihično počutje.
VELUX
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Brez česa si sodobne vgradnje ni mogoče več predstavljati?
"Brez tesnjenja rege v treh ravneh, na primer. Pri tem moramo uporabiti sistem tesnjenja, poznamo jih več vrs
notranji strani čim boljšo zrakotesnost in paroneprepustnost, na sredini mora biti sloj, ki preprečuje toplotne i
na zunanji strani pa mora biti sloj, ki je čim bolj paroprepusten in hkrati vodotesen in tudi vetrnozaščiten. Pos
treba nameniti še vgradnji zunanjih polic in zaključkom pri vgradnji vrat, denimo rešetk za čim hitrejši odvod
(električni in drugi vodi), stikov (okvir in omarica za senčila)."

Panoramske stene
Čeprav veliki prozorni elementi oziroma panoramske stene na ovoju stavbe omogočajo čudovite poglede in
vezni člen med zunanjostjo in notranjostjo, moramo obvezno tudi pri panoramskih stenah zagotoviti, da bo
upoštevane predpisane lastnosti in zagotovljena trajna funkcionalnost, pravi Neva Jejčič. “Torej je ključno,
pravilno konstrukcijsko zasnovan, mehansko stabilen in varen za uporabnika ter izpolnjuje zahtevane lastn
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vodotesnosti, toplotnih in drugih karakteristik. Drugi pogoj sta premišljeno načrtovanje in skrbna izvedba v
standardna. Pri tem je nujna vključitev statika, ki predvidi način in vrsto pritrditve, saj mora biti vsak elem
pritrjen v konstrukcijo in ustrezno podložen s trajnimi podložkami, ter gradbenega ﬁzika, ki predvidi izbiro
sistemov tesnjenja za preprečevanje toplotnih in zvočnih mostov in prehoda vlage.”
Pri tako velikih okenskih in vratnih sestavih je že v fazi načrtovanja nujen razmislek glede rednega vzdržev
in menjave posameznih sestavnih elementov, na primer menjava šipe, še doda Jejčičeva.

Strešna okna imajo svoje zakonitosti
Ni vseeno, kakšna okna izberemo za določen prostor, še največ dela imamo denimo z izbiro oken v man
za speciﬁčen prostor tik pod streho.
"Izbira vertikalnih oken in vrat ni enostavno opravilo, kar še toliko bolj velja za poševna okna oziroma okna v
terja veliko znanja in izkušenj. Strešna okna imajo svoje zakonitosti, ki jih moramo dobro poznati in jih tudi d
upoštevati. Če le menjamo strešna okna, imamo pri izbiri malo manevrskega prostora. Ključno je, da izberem
ustrezne lastnosti za dani primer, denimo toplotne in zvočne karakteristike ter da bo prehajalo dovolj svetlobe
izberemo ustrezna senčila, ki preprečujejo pregrevanje. Če preurejamo mansardo ali jo na novo urejamo, pa je
se najprej posvetujemo z arhitektom ali še bolje z gradbenim ﬁzikom, ki bo znal pravilno razporediti okna, jih
izbrati ustrezne lastnosti, kamor sodijo tudi svetlobne karakteristike in naravna osvetljenost. Šele nato izberem
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renomiranih proizvajalcih, ki poskrbijo tudi za vgradnjo ali priporočijo izvajalce, ki so jih predhodno ustrezno
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Skozi okna mora v prostore prehajati zadostna količina naravne svetlobe, zato je treba pri izbiri zasteklitve pozornost
prepustnosti.
DJD/REHAU

Prezračevalni sistem in odpiranje oken
Koliko v sodobni arhitekturi uporabljamo okna za prezračevanje hiš in stanovanj? So jih že povsem za
prezračevalni sistemi?
"Poznamo dva načina prezračevanja v stavbah. Prvi je naraven način, ki poteka skozi okna in vrata, drugi pa m
odvija preko rekuperatorjev. V PURES-2 oziroma pripadajoči tehnični smernici je tudi določilo, da je pri stav
prezračevanjem dovoljena največ trikratna izmenjava zraka v eni uri pri tlačni razliki 50 Pa, kar pomeni, da je
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prezračevanje skozi okna in vrata. Če nimamo mehanskega prezračevanja oziroma prezračevanja z rekuperato
prezračevanje skozi okna in vrata nujno, pri čemer moramo okna ali vrata odpreti na stežaj in ne le nagibno, t
Vsekakor pa lahko okna odpiramo in naravno prezračujemo tudi pri mehanskem prezračevanju."

Usposabljanje in dobri napotki
Neva Jejčič opozori, da vgradnja oken in vrat nikakor ni enostavno opravilo, zato je nujno stalno usposablj
vpletenih, kar je prepoznano tudi v integralnem projektu LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministr
prostor (www.care4climate.si), v okviru katerega potekajo brezplačna usposabljanja, tudi o izbiri in vgradn
pohištva. “Proizvajalci ali dobavitelji stavbnega pohištva so dolžni pripraviti natančne napotke oziroma nav
in tudi stalno usposabljati vse vpletene, od prodajalcev ali zastopnikov do merilcev in izvajalcev, ter nuditi
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servisiranje,” še doda Jejčičeva.
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Orban: Srednja Evropa in povezave med njenimi
državami postajajo prizorišče geopolitičnih iger
velikih, od Rusije in Turčije, do Kitajske in ZDA

Janez Janša in Viktor Orban se dobro razumeta.
SAŠO BIZJAK

Boris Jaušovec

14.10.2020, 17.10
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Madžarski premier je menil, da bi po povezavi elektro omrežij Slovenije in
Madžarske morala priti na vrsto še plinska povezava, saj take povezave krepijo
pozicijo srednje Evrope v geopolitičnih igrah velikih.
Pred dvorcem Sternthal v Kidričevem so slovenski premier Janez Janša, madžarski premier Viktor
Orban in še hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radaman slovesno zaznamovali začetek gradnje 80
kilometrov dolgega daljnovoda 2 x 400-kilovatne moči Cirkovce-Pince čez deset slovenskih občin do
slovensko-madžarske meje. Gradnja bo stala 150 milijonov evrov, od teh je zanj EU prispevala 50
milijonov nepovratnih evrov. Vklop v mednarodno povezavo načrtujejo do konca naslednjega leta, leto
navrh bodo zaključili okoljsko urejanje. Direktor Elesa Aleksander Mervar, ki je svečano odkril
gradbeno tablo, je dejal, da bodo tako vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem
Madžarske ter povečali zanesljivost slovenskega sistema.

Dvajset let priprav na gradnjo je bila predolga doba, je menil Janša

Na opoldanski slovesnosti, na kateri je visokim gostom s prekmurskimi narodnimi postregel duet Mystic,
je bil prvi govornik Janša: "Po dolgi odisejadi končno začnemo graditi ta izredno pomembni daljnovod,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kot bomo jutri zasadili prvo lopato za avtocesto na tretji razvojni osi. Izgradnja daljnovoda bo vzela
desetkrat manj časa, kot ga je terjala priprava na gradnjo. Dvajset let je predolga doba. Kaže, da imamo v
Sloveniji velikanske probleme z velikimi razvojnimi projekti - niti ne pri gradnji, pač nasploh z
birokratsko navlako. Zato si je naša vlada zadala nalogo, da to navlako počisti." Nadaljeval je: "Zdravja se
zavemo, šele ko zbolimo, elektrike se spomnimo, ko je zmanjka. Na srečo njenih redukcij iz naše mladosti
ne poznamo več." Predsednik vlade je govor sklenil z zahvalo vsem v madžarskih in hrvaških institucijah,
ki so prispevali k začetku gradnje projekta, pomembnega tudi za širšo regijo.
Orban je govor začel poetično, češ, kako je med počitnicami bral knjige, ki so napovedovale iztekajoče se
desetletje in Trumpa, brexita, pandemije in begunske krize niso predvidele: "Današnji dogodek pa bo
zagotovo zapisan v knjigah, ki bodo opisovale prihodnje desetletje. Srednja Evropa namreč pridobiva
pomen. Vsak bi tu rad imel delež. Srednja Evropa in povezave med njenimi državami zato postajajo
prizorišče geopolitičnih iger velikih, od Rusije in Turčije, do Kitajske in ZDA. To je dober znak,
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povezovanje naših elektroenergetskih sistemov pa krepi našo pozicijo. Tako bo tudi pri plinovodni
povezavi, o kateri upam, da se naši državi dogovorita, in pri železniški povezavi. Pogoj pa je medsebojno
zaupanje." Orban je omenil, da so njegovi državljani navajeni na cenejše energente. Elektrika je na
Madžarskem, odkar je premier v tretje, najcenejša v EU, plin pa drugi najcenejši. Janši se je še zahvalil,
ker se je od njegove vlade spomladi učil zoperstavljanja pandemiji.
Hrvaški zunanji minister - daljnovod bo prek dveh razdelilnih transformatorskih postaj povezan s
hrvaškim elektro omrežjem - je povedal, da je gradnja v interesu celotne EU, ki se trudi okrepiti
infrastrukturne povezave v srednji Evropi: "Sem sodi tudi izgradnja plinskega terminala na otoku Krku, ki
bo začel delovati prihodnje leto."
Janša in Orban izjav nista dajala, ampak sta se odpravila na delovno kosilo, hrvaški gost pa je odbrzel
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Gradnja električnega voda
POP TV, 14. 10. 2020, 24UR, 19:24
DARJA ZGONC (voditeljica)
Predsednika slovenske in Madžarske vlade Janez Janša in Viktor Orban sta v Kidričevem po dolgih 20 letih od začetka
projekta položila temelj medsebojne elektrifikacije oziroma novega 150.000.000 EUR vrednega električnega daljnovoda
Cirkovce - Pince. Po otvoritveni slovesnosti te največje Elesove investicije sta se premierja in tesna politična zaveznika
sestala še na delovnem kosilu. Anže Božič.
ANŽE BOŽIČ (novinar)
Obstoječim domačim električnim vodom se bo kmalu pridružilo novih 80 km oziroma 264 novih stebrov prve čezmejne
povezave z Madžarsko in Hrvaško. Projekt se je začel že pred dolgimi 20 leti, šele danes pa je direktor Elesa Aleksander
Mervar odgrnil gradbeno tablo, ki napoveduje zaključek projekta čez 2 leti.
JANEZ JANŠA (predsednik vlade)
Priprava celega projekta je trajala 10 dalj kot bo trajala izgradnja. Imamo žal v Sloveniji velikanske probleme z hitrostjo
razvojnih projektov, njihovega umeščanja v prostor, ne toliko s samo izgradnjo ampak nasploh z birokratsko navlako.
ANŽE BOŽIČ (novinar)
Ob priložnosti je slovenski premier poleg hrvaškega zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, po trimesečnem
premoru znova gostil svojega tesnega skrajno konservativnega in suverenističnega zaveznika Viktorja Orbana. Ta ni
skrival da vzhodni sosedje lobirajo za še tesnejše sodelovanje.
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VIKTOR ORBAN (predsednik madžarske vlade)
Evropska unija ni samo nemška ali francoska stvar. Ampak so prav tako pomembne tudi povezave med
srednjeevropskimi državami. Danes srednja Evropa pridobiva vrednost, zato postaja prizorišče geopolitičnih iger in
interesov velikih.
ANŽE BOŽIČ (novinar)
Konkretno Madžarska po pisanju portala Necenzurirano tipa slovenski interes za izgradnjo 270.000.000 EUR vredne
investicije v 70 kilometrski čezmejni plinovod, kjer ima pomisleke Javna agencija za energijo, ki pa jo Janševa vlada zdaj
združuje v super agencijo. Prav tako očitno še niso povsem pokopane ideje o Madžarskem sodelovanju pri 2. tiru.
VIKTOR ORBAN (predsednik madžarske vlade)
Prepričan sem, da se bosta vladi dogovorili tudi glede povezave med plinovodi. Prav tako glede povezave med
železnicama. Vse to vodi v krepitev suverenosti obeh držav in moč te regije. S čimer bomo bolj zavarovani pred
geopolitičnimi igrami.
ANŽE BOŽIČ (novinar)
Zanimivo oba državnika in samooklicana borca proti komunizmu sta se danes sešla v Kidričevem, kraju ki so ga po smrti
leta 35 poimenovali po revolucionarju in vplivnemu članu komunistične partije Borisu Kidriču.
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SUHOMONTAŽNA GRADNJA

Andrej Kek
14. oktober 2020 08:34
14. oktober 2020 8:34
Predviden čas branja: 3 min

NAJNOVEJŠE
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3 min

Poskrbite zdaj za
zdravje
sadovnjaka v
prihodnji sezoni

29 min

Suhomontažna
gradnja: tudi
mavec prenese
obremenitve

37 min

Pravosodno
ministrstvo ZDA
toži nekdanjo
prijateljico prve
dame ZDA
Melanie Trum...

1 ura

Facebook
prepovedal oglase
proti cepivom

1 ura

Kdaj bo končan
dom starejših v
Osilnici?

Suhomontažna gradnja: tudi
mavec prenese obremenitve
Izdelava notranjih sten iz mavčnokartonskih plošč je široko razširjena pri
novogradnjah in zelo priljubljena pri obnovah. V prid takšni gradnji
govorijo hitrost, prilagodljivost, ugodna cena in obvladljiva tehnika, zaradi
česar se lahko manj zahtevnih projektov lotimo tudi sami. Suhomontažne
plošče so primerne tudi za obešanje bremen in nikakor niso tako
občutljive, kot bi si mislili na prvi pogled.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Pravilen zidni vložek za zanesljivo obremenitev stene. Od leve pro
plošče, zidni vložek za montažo s kleščami in preklopni zidni vlože

Sestava mavčnokartonskih plošč je preprosta in
vse pove že njihovo ime. Osnovna različica je
zgolj mavčna plošča, na obeh straneh oblečena
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v sloj kartona. Plošče so paroprepustne,
negorljive, vpijajo presežno vlago iz prostora in
izboljšujejo mikroklimo. Za mehanske poškodbe
so občutljive bolj kot betonske stene, a med
normalno vsakodnevno uporabo redko pride do
težav. Na mavčnokartonske plošče lahko
obesimo veliko težo, vrtanje in zabijanje pa je v
primerjavi z betonom neprimerno lažje.

Zidni vložki za lažja bremena
Številna lahka bremena lahko na mavčne plošče
pritrdimo z žebljički. V primerjavi z betonskimi
stenami so mavčnokartonske plošče v tem
pogledu precej praktične, saj lahko vanje
zapičimo že risalni žebljiček, prav tako tudi
žebljičke za obešanje manjših okvirjev. Za
srednje težka bremena se tako kot pri stenah iz
drugih materialov uporablja zidne vložke. Če
nimamo namenskih vložkov za mavčne plošče,
so pogojno uporabni tudi tisti za vijačenje v
beton. Ker so daljši, stik s steno ni najbolje
izkoriščen. Priporočamo uporabo vložkov za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mavčnokartonske plošče, ki jih prepoznamo
zaradi širšega premera in navoja na zunanji
strani. Izdelani so iz plastike ali kovine in imajo
včasih že priložen vijak. V steno najprej
zavrtamo luknjo, manjšo od vložka, nato pa
vložek privijačimo v tesen stik z mavcem.
Najbolje je, da vijačenje opravimo ročno, da s
premočnim sunkom baterijskega vrtalnika ne bi
poškodovali mavca in s tem onemogočili vložku,
da bi tesno zagrabil.

Sidranje in dvojne plošče
Za obešanje na mavčnokartonske stene so
najbolj uporabni zidni vložki, ki se na notranji
strani votle stene razprejo. Uporabni so za
različne tipe sten in ne zgolj za
mavčnokartonske – uporablja se jih za sidranje v
betonskih stenah, votlih betonskih zidakih, opeki
in drugje. Gre za kovinske vložke, ki se jih po
namestitvi v steno razpre s posebnimi kleščami.
Izključno za votle stene je uporabna
poenostavljena različica s preklopom, ki se na
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notranji strani stene odpre. Enostavna
konstrukcija je zelo zanesljiva, saj ustvari tesen
stik med vijakom in steno. Nosilnost je odvisna
zgolj od nosilnosti plošče, saj vijakov po razprtju
iz stene ne moremo več potegniti. Za večjo
nosilnost se lahko suhomontažne stene izdela
dvoslojno, kar omogoči tudi lepljenje keramičnih
ploščic in večjo trdnost, kadar gradimo predelne
stene.

Najtežja bremena
pritrjujemo na konstrukcijo
Obešanje težjih bremen na mavčnokartonske
plošče je najlažje izvedljivo, če poznamo
postavitev konstrukcije pod steno. Pri
nameščanju stenskih omaric, velikih ogledal,
polic in televizorskih nosilcev imamo precej
lahko delo, če poznamo lokacije kovinskih
profilov, na katere so pritrjene plošče. Ti profili
imajo dobro nosilnost, zato bremena pritrjujemo
na steno tako, da vijak skozi ploščo zareže v
profil. Ker so profili nameščeni na enakomerni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

razdalji, jih ni težko poiskati. Uporabimo lahko
stenski detektor kovin in električnih vodov ali pa
s tanjšim žebljičkom in metodo preizkušanja.
Vijačenje bremen v aluminijasto konstrukcijo je
najbolj zanesljiv način pritrjevanja na
mavčnokartonske plošče. Posamezna točka
pritrditve lahko prenaša večdesetkilogramska
bremena, način pritrjevanja pa je še posebno
priporočljiv, če montiramo omarice in police, na
katere vsakodnevno odlagamo stvari.
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Montažne hiše Promo 8 790 EURO
Kliknite za več promocij
si.Vitalbox.eu

Odpri

kvalitetna montažna gradnja
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Nudimo vam sodoben in
prilagodljiv sistem gradnje lesenih
objektov s CLT konstrukcijo.
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odvzem točke
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Nepridipravi na
Krvavcu ukradli
reševalno opremo

44 min

Z novim
koronavirusom
okužen tudi
mariborski župan
Arsenovič

52 min

Po ocenah je
okužen že vsak
stopetdeseti
Slovenec

1 ura

Apple z zamudo
predstavil štiri
nove iphone

Kitajci ne bodo gradili drugega tira
V družbi 2TDK so iz razpisnega postopka za gradnjo drugega tira izločili vse
prijavljene kitajske družbe in konzorcije. Za tak razplet so si prizadevali tudi
slovenski gradbinci s Kolektorjem in GGD na čelu. V drugi fazi, kjer poleg
slovenskih in avstrijskih sodelujejo še turške družbe, bo odločala zgolj in
samo cena.
PREVIOUS
NEXT
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Vse objave

Pavle Hevka. (Foto: STA)

Nadzorni svet družbe 2TDK je sklenil, da se
bodo v drugem krogu dvofaznega razpisnega
postopka, s katerim iščejo gradbince, ki bodo
gradili približno 700 milijonov evrov vredne
predore na železniški trasi med Divačo in
Koprom, sodelovale le štiri družbe oziroma
konzorciji. To so konzorcij Gorenjske gradbene
družbe, CGP in češkega Metrostava, konzorcij
avstrijskega in ljubljanskega Strabaga, konzorcij
Kolektorja CPG in turških družb Yapıi Merkezi in
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Özaltın, ter družba Cengiz, ki gradi tudi
karavanški predor. V drugi krog se tako ni prebila
nobena kitajska korporacija, ki so ob prijavi na ta
NAJNOVEJŠE
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Vse objave

razpis pravzaprav dominirale. Na odločitev so
možne pritožbe, ki jih po besedah predsednika
uprave 2TDK Pavleta Hevke tudi pričakujejo.

Kitajci niso primerni
»Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno z
zakonodajo, po kateri gospodarski subjekti iz
tretjih držav v postopku javnega naročila
sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski
ali dvostranski trgovinski sporazum,« so svojo
odločitev utemeljili v družbi 2TDK. Kitajska in
Slovenija takih sporazumov nimata, Turčija in
Slovenija pač. Po naših neuradnih informacijah
je sicer strokovna komisija sprva presodila, da
tudi dva kitajska konzorcija oziroma korporaciji
izpolnjujeta pogoje za uvrstitev v drug krog
razpisa, a te odločitve nova uprava, pa tudi
nadzorniki niso potrdili.
Spomnimo, razpis za glavna dela je 2TDK objavil
že novembra lani. Razdelil ga je na dva dela; s
prvim naročnik išče izvajalca za gradnjo
predorov med Divačo in Črnim Kalom, z drugim
pa za odsek med Črnim Kalom in Koprom. Na
oba razpisa se je prijavilo vsega petnajst družb in
konzorcijev, prevladovali so kitajski in turški
izvajalci. Deset družb in konzorcijev, v katerih je
bilo združenih tudi sedem turških in štiri kitajska
podjetja, je po presoji komisije 2TDK izpolnjevalo
pogoje za preboj v drugi krog, a na to odločitev
sta se maja letos pritožila Kolektor in Gorenjska
gradbena družba. Zatrjevala sta, da večina
kitajskih in turških podjetij ne izpolnjuje pogojev.
Iz tekme za gradnjo tega megaprojekta so si
prizadevali izločiti vso kitajsko in turško
konkurenco, tudi družbo Cengiz. Po njuni pritožbi
je Državna revizijska komisija presodila, da mora
2TDK za določene kitajske in turške izvajalce
ponovno preveriti, ali izpolnjujejo pogoje, ter tako
razveljavila prvotno odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti šestim tujim ponudnikom.
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Postopki odslej hitreje?
Po tem, ko so na 2TDK njihove prijave znova
preučili so včeraj nadzorniki potrdili odločitev, da
NAJNOVEJŠE
23 min

44 min

44 min

52 min

1 ura

se v drugo fazo razpisa prebijejo zgolj uvodoma

Napoliju poraz za
zeleno mizo in
odvzem točke

našteti konzorciji in družbe. V 2TDK so tako

Nepridipravi na
Krvavcu ukradli
reševalno opremo

China Railway Group in China Gezhouba Group

Z novim
koronavirusom
okužen tudi
mariborski župan
Arsenovič
Po ocenah je
okužen že vsak
stopetdeseti
Slovenec
Apple z zamudo
predstavil štiri
nove iphone

presodili, da kitajske megakorporacije China
State Construction Engineering Corporation,
(ki je sodelovala s slovenskim Ginexom), turški
IC Ictas, ki sodeluje s sarajevskim EuroAsfaltom, ter konzorcij dveh turških gradbincev
YDA in Unitek, pogojev ne izpolnjujejo.
O tem, kdo se je prebil v drugo fazo razpisa bi
moral nadzorni svet 2TDK pravzaprav odločati
že minuli teden, a so se nato nadzorniki
neposredno pred sejo dogovorili za sporazumno
prekinitev mandata z obema članoma
poslovodstva, Dušanom Zorkom in Markom
Brezigarjem. Če ne bi pristala na sporazumno

Vse objave

prekinitev, bi bila po naših informacijah krivdno
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razrešena, nadzorniki pa bi vzrok našli v
dolgotrajnem razpisnem postopku in opisanih
zapletih pri izboru izvajalca za glavna dela.
Odločitev o izboru izvajalcev je bila tako
prestavljena, saj so nadzorniki- te je vlada
zamenjala v začetku julija- presodili, da mora
zanjo odgovarjati nova uprava. Hevka je obljubil,
da bo postopke izbire izvajalca pospešil.
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Začetek konca dvajsetletne sage: začenja se gradnja
daljnovoda Cirkovce–Pince
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dnevnik.si/1042941089/slovenija/zacetek-konca-dvajsetletne-sage-zacenja-se-gradnja-daljnovoda-cirkovcepince

Fotografija je simbolična. (Foto: Luka Cjuha)
Eles je včeraj končno začel graditi daljnovod Cirkovce–Pince. Gradnja 150 milijonov evrov
vrednega in 80 kilometrov dolgega daljnovoda, ki bo prvič povezal Slovenijo, Madžarsko in
Hrvaško, je največji investicijski projekt v zgodovini te družbe. S 50 milijoni evrov ga sofinancira
tudi EU.
Daljnovod bo povečal zanesljivost sistema, prenosnega omrežja in uvoza elektrike, je spomnil
generalni direktor Elesa Aleksander Mervar. Projekt je umeščen tudi na seznam prioritetnih
vladnih projektov.
Bolj kot po svoji investicijski vrednosti in pomenu je projekt znan po tem, da ga je spremljal eden
najdaljših postopkov umeščanja v prostor v zgodovini. Daljnovod so začeli načrtovati v letih od
1988 do 1990. Šele leta 1998 so se začeli pogovori z Madžarsko, dve leti zatem pa še postopki
umeščanja v prostor. Nekaj let pozneje se je pri tem tudi zapletlo zaradi umeščanja trase pri
Hotizi, kjer daljnovod prečka Hrvaško. Šele junija letos je Eles pogodbo o sodelovanju podpisal
tudi s hrvaškim Dalekovodom. Kar pet let, začenši leta 2013, je Eles pridobival okoljevarstveno
soglasje. Nazadnje je začetek gradnje za tri mesece premaknila še epidemija. Prva meddržavna
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pogodba je predvidevala, da bo daljnovod deloval leta 2007, dejansko pa se bo to zgodilo konec
prihodnjega leta. »Žal imamo v Sloveniji velikanske težave s hitrostjo razvojnih projektov in
njihovega umeščanja v prostor, ne toliko s samo gradnjo, pač pa z birokratsko navlako. Ta primer
mora biti dodatna spodbuda za to, da se nikoli več ne bo zgodilo, da bi neki postopek trajal 20 let,
preden začnemo graditi,« je na slovesnosti ob začetku gradnje dejal predsednik vlade Janez
Janša. Dodal je, da bo priprava na gradnjo trajala kar desetkrat dlje kot sama gradnja.
Madžarski premier Viktor Orban, ki se je prav tako udeležil slovesnosti ob začetku gradnje, je
ocenil, da je dogodek zgodovinski predvsem zaradi meddržavnega povezovanja na energetskem
področju, ki prispeva h krepitvi regije. Srednja Evropa tako pridobiva pomembnost, center
razvoja pa se premika proti vzhodu. »EU ni zgolj nemško-francoska stvar, pač pa tudi stvar
povezav med temi državami, ki vse bolj postajajo prizorišče geopolitičnih iger in interesov
velikih,« je rekel.
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daljnovod Cirkovce–Pince Viktor Orban Janez Janša Goran Grlić
RadmanDalekovod Eles Aleksander Mervar daljnovod Cirkovce–Pince
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Z referendumom o stolpu bi počakali
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dnevnik.si/1042941092/slovenija/-z-referendumom-o-stolpu-bi-pocakali

»Trenutno imamo za referendum zbranih že več kot 500 podpisov, a jih bomo zbirali še
naprej. Tako je pobuda nekaj več kot stotih posameznikov že postala zahteva za
referendum,« pravi pobudnica Eva Žgajner, ki namerava v prihodnjih dneh, odvisno od
epidemiološke situacije, podpise odnesti na vložišče Občine Rogaška Slatina.

Izvedba na varen način
»Iz dosedanjih javnih razprav in anket je mogoče sklepati, da večina prebivalcev gradnji
stolpa Kristal ni naklonjena,« pravi Žgajnarjeva. A kritike o netransparentnosti projekta
predstavniki občine vztrajno zavračajo kot neutemeljene. »Edino, kar so na občini
priznali, je, da o projektu niso ponudili dovolj informacij. Za zdaj so znane le približne
številke, skoraj zagotovo pa bo potrebnih več kot dvajset let, da bi se 2,1-milijonska
naložba pokrila,« razmišlja Žgajnarjeva.
Naša sogovornica je ponosna, da so sokrajani izrazili tako množično podporo
referendumu, kljub temu da je bil marsikdo deležen takšnih in drugačnih pritiskov, a je
odločena, da bodo referendum izvedli. »Zelo pomembno je, da referendum izvedemo na
varen način, in tudi od občine zato pričakujem odgovorno ravnanje. Trenutna situacija z
novim koronavirusom izvedbi referenduma ni naklonjena, zato menim, da je pametneje
počakati kot tvegati, da bi se ljudje okužili ali bi jih to celo odvrnilo od udeležbe. Pa
čeprav je mogoče vsako volišče ustrezno razkužiti,« še razmišlja Žgajnarjeva in dodaja,
da volišča v občini niso zelo velika in bi na vseh težko zagotovili varnostno razdaljo.
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O datumu izvedbe bo tako in tako odločal občinski svet na eni od naslednjih sej.
Predvidoma konec tega meseca.
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Suverenost je odgovornost
dnevnik.si/1042941081/mnenja/odprta-stran/suverenost-je-odgovornost

Napravimo miselni preskok. Vsak izmed nas je intimno povezan z okoljem, ki nas obdaja. V tem
okolju bi se lahko umestili s svojim delovanjem in delom, da bi na osnovi svojih specifičnih
sposobnosti prispevali k skupnosti in s tem vzdrževali sebe in svojo družino. To bi bili suvereni in
svobodni posamezniki v suverenih skupnostih, ki bi se upirali dominaciji potrošništva. Slednje je
sestavljen in zapleten sistem obvladovanja vse bolj homogenih množic s čedalje bolj obledelo
razredno, narodno in kulturno pripadnostjo ter brez osebnosti in samozaupanja. Vzpostaviti bi morali
suvereno Slovenijo, ki bi se enakopravno povezovala z drugimi suverenimi državami.
Najprej bi morale slovenske institucije uvesti samostojno in vzporedno menjalno sredstvo (valuto). Ta
bi spodbujala domače povpraševanje in s tem proizvodnjo suverenih posameznikov in suverenih
skupnosti v obsegu izkoriščanja predvsem domačih razpoložljivih virov. Normativni akti EU tega ne
prepovedujejo oziroma je treba le izpolnjevati pogoje EU monetarnih norm (po Evropi, v EU in na
evrskem območju obstajajo številni primeri vzporednih valut). Sočasno bi dosegali zmanjševanje
zadolževanja v tujini. Vračanje dolgov z obrestmi pomeni odvisnost od kreditodajalcev.
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Slovenija bi morala vzpostaviti popolno domačo oskrbo za zadovoljevanje potreb svojih državljanov.
Pri tem se misli na energetsko samooskrbo, na pridelovanje in predelovanje zdrave hrane, na zaščito
vode in vodovja kot skupnega dobrega, na spodbujanja obrti, predvsem gradbeništva in tekstila, kar bi
vse pripomoglo k razvoju lokalnih skupnosti.
Suverene lokalne skupnosti v suvereni državi zagotavljajo upor vsiljenemu načinu globalnega
gospodarjenja. Obeta se nam menjava paradigme proizvajanja z religioznim povzdigovanjem »Green
New Deala«, kar bo vsebinsko pomenilo pospešeno prilaščanje še ne privatiziranih virov in
premoženja prebivalcev. To lahko tudi razberemo iz propagande, ki jo vodijo vladajoče elite in ki so
pri tem največji onesnaževalci okolja (100 največjih multinacionalk povzroča 70 odstotkov
onesnaženja). Globalne elite ne bi nikoli delovale v nasprotju s svojimi interesi, zato tudi ne moremo
pričakovati, da bi se odpovedale svojim dobičkom prek dogme potrošništva. Kapitalizem je ekologijo
samo spremenil v novo obliko potrošništva. Vsi bi se vozili v avtomobilih na električni pogon in tako bi
tolažili svojo vest, da ne onesnažujejo več planeta. V resnici pa se sploh ne vprašajo, kakšno
onesnaževanje na primer povzroča proizvodnja baterij za te avtomobile ali kako se proizvaja električna
energija, ki jih poganja.
Morda je napočil skrajni čas, da spoznamo svojo vrednost z uveljavljanjem svoje osebne suverenosti.
Medsebojno povezovanje in sodelovanje suverenih posameznikov v suverenih lokalih skupnostih
lahko vzpostavi suvereno državo. Suverena država je tista, ki ščiti svoje suverene državljane tudi prek
pravične porazdelitve ustvarjene vrednosti in s preprečevanjem ropanja skupnega dobra (premoženja,
socialnih pravic in kulturnih pridobitev).
Črt Tavš, Koper
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Daljnovod Cirkovce - Pince
TV SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DNEVNIK, 19:18
SAŠA KRAJNC (voditelj)
V Občini Kidričevo se je začela gradnja daljnovoda Cirkovce - Pince. To je meddržavni projekt Slovenije, Madžarske in
Hrvaške. Izboljšal bo zanesljivost dobave električne energije. Slovesnosti sta se poleg slovenskega premierja udeležila
tudi predsednik madžarske vlade in hrvaški zunanji minister. Janez Krušič Sterguljc.
JANEZ KRUŠIČ STERGULJC (novinar)
Projekt sega v letu 2000. Takrat je bilo rečeno, da se bo gradnja zaključila v dveh letih. A medtem, ko je Madžarska svoj
del že zgradila, smo pri nas prišli šele do gradnje.
JANEZ JANŠA (predsednik slovenske vlade)
Cel projekt, priprava celega projekta je trajala desetkrat dalj, kot bo trajala izgradnjo.
JANEZ KRUŠIČ STERGULJC (novinar)
Hitrost razvojnih projektov, umeščanje v prostor, birokracija. To so težave, ki smo se jih odločili odpraviti, dodaja premier.
80 kilometrski daljnovod bo prečkal deset slovenskih občin, stal bo okoli 150 milijonov evrov.
ALEKSANDER MERVAR (direktor podjetja ELES)
Tak daljnovod je sposoben praktično proizvodnjo štirih nukleark transportirati. Recimo 110 kilovoltni daljnovod ima
desetkrat manjšo kapaciteto.
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ALEKSANDER LESKOVAR (župan Občine Kidričevo)
Transformatorska postaja gre vse pod zemljo in tega nadležnega zvoka, ki je bil prisoten sedaj ga več tam ne bo in
okoliški prebivalci bodo imeli sigurno boljše okolje za življenje.
JANEZ KRUŠIČ STERGULJC (novinar)
Začete gradnje sta pozdravila tudi madžarski premier Orban in hrvaški zunanji minister.
VIKTOR ORBAN (predsednik madžarske vlade)
Premierju in direktorju lahko zagotovim, da madžarska vlada popolnoma podpira ta projekt. Upam, da bodo tudi zaradi te
naložbe ljudje v obeh državah spoznali, da so si veliko bliže, kot mislijo.
GORDAN GRLIĆ RADMAN (hrvaški zunanji minister)
Poleg političnega sodelovanja bi rad pohvalil tudi odlično gospodarsko sodelovanje.
JANEZ KRUŠIČ STERGULJC (novinar)
Z gradnjo daljnovoda naj bi končali čez 2 leti.
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2TDK izbral izvajalce glavnih del
TV SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DNEVNIK, 19:22
SAŠA KRAJNC (voditelj)
Nadzorniki družbe 2TDK so izbrali izvajalce za glavna dela pri gradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo.
Za dela v vrednosti 700 milijonov evrov se je potegovalo deset podjetij, nadzorni svet pa je usposobljenost za gradnjo
priznal štirim. Gorenjski gradbeni družbi, Kolektorju turškemu podjetju Cengiz in avstrijski družbi Strabag.
PAVLE HEVKA (generalni direktor družbe 2TDK)
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Zagotovo je ta postopek zakonit. Turčija ima podpisan dvostranski sporazum z Republiko Slovenijo, zato lahko
nastopajo, Kitajci pa žal tega ne morejo.
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Površina: 41 cm2

Sklad

gradi v
Ljubljani
LJUBLJANA

-

Repu-

bliški stanovanjski
sklad je s podjetjem
TGH

iz Črnomlja

podpisal pogodbo
za

gradnjo dveh

večstanovanjskih

stavbnih sklopov s
skupaj 40 javnimi
najemniškimi stanovanji na Dolgem
mostu v Ljubljani.

Pogodbena vrednost
je 4,48 milijona brez
DDV, objekta naj bi
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uporabno dovoljenje dobila v nekaj
več kot 18 mesecih.
Do leta 2023 imajo

namen zagotoviti
2144 javnih najemnih

stanovanj. STA
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Janša z Orbanom
na delovnem kosilu
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KIDRIČEVO

-

Z včerajšnjo opoldansko

slove-

snostjo v Kidričevem se je tudi uradno začela
gradnja 2 x 400-kilovoltnega daljnovoda

Cirkovce-Pince. Slovesnega dogodka so se
udeležili slovenski predsednik vlade Janez
Janša, madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji minister Gordan Grlič Radman.
Premierja sta se nato sestala na delovnem
kosilu. Vsi trije visoki gostje so zbrane ob

začetku izvajanja dve

desetletji

načrtova-

ne gradnje daljnovoda nagovorili. Janša je
spomnil, da je priprava projekta trajala kar

desetkrat dlje, kot bo trajala sama gradnja,
ki naj bi bila po načrtih Elesa zaključena do
leta 2022. Vklop v mednarodno povezavo pri
Elesu sicer pričakujejo do konca naslednjega
leta, do leta 2022 pa bodo zaključili še okoljsko urejanje. STA
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri v PN

14. 10. 2020, 20.44
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Grafist je zdaj tudi uradno lastnik marine v Izoli.

Marina v Izoli Foto: Tomaž Primožič/FPA

Delovno sodišče je pritrdilo zaposlenim v IPS
Nekdanji delavci pri IPS so s tožbo od Luke zahtevali zaposlitev in razlike v plačah za nazaj.

Ponoči so oprezali vojaki, ne migranti
Nočno brnenje helikopterja nad Jelšanami in jutranje zbiranje vojakov v Trnovem so domačini na Bistriškem
povezali z odkrivanjem ilegalnih migrantov.

Kaj pričakujejo primorski kmetje od novega kmetijskega
ministra?
Kmetje od novega kmetijskega ministra pričakujejo ustrezne pogoje za svoje delo.

121

Primorske.si
Država: Slovenija

14.10.2020
Sreda, 20:49

Kazalo

https://www.primorske.si/2020/10/14/v-novi-stevilk...

2/2

Na Krasu in v Brkinih so odstranili več kot 60 sršenjih in osjih
gnezd
Avgusta in septembra skoraj ni minil dan, da gasilci ne bi odstranjevali sršenov.

“Vrtičkarji se morajo umakniti”
Novogoriški stanovanjski sklad je lani jeseni ogradil del območja vrtičkov ob Kornu, zdaj je opozoril še ostale,
naj se umaknejo, ker je območje namenjeno gradnji stanovanj.

Kanin čaka več snega in smernice države
Na Kaninu je že sneg, a sezone pred novembrom ne bo.

Garažo požrli ognjeni zublji
V sredo ob treh zjutraj je zagorelo v starejšem objektu ob stanovanjski hiši v Prvačini.

Praznik v dobi virusa
55. Borštnikovo srečanje v ritmu vrhunskega, mednarodnega, mladostnega ...

Deset najbolj vročih športnih terencev v razredu B
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Pred kratkim smo skupaj z nekaterimi novinarskimi kolegi izpeljali največji slovenski primerjalni test in pod
drobnogled vzeli športne terence razreda B.

Verbič ne bo srečal Cristiana Ronalda
Reprezentančne akcije so prinesle nemalo vznemirjenja. Če ne na nogometnem igrišču, pa ob njem. Za mesec
dni bo zdaj spet v ospredju klubska scena.
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Vlada o gospodarskih temah
Sta

Slovenija

14. 10. 2020, 22.47

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

Vlada se je danes seznanila o osnutkom proračunskega načrta 2021, v katerem je začrtana smer
javnofinančne politike v prihodnjem letu. Gre za dokument, ki ga morajo članice EU v sklopu
usklajevanja javnofinančnih politik do sredine oktobra poslati Evropski komisiji.

Foto: pixabay.com

LJUBLJANA > Vlada je v peti sklop protikoronskih ukrepov, ki ga bo DZ obravnaval v četrtek, vnesla možnost
podaljšanja turističnih bonov v prihodnje leto, je danes povedal premier Janez Janša. Kot je vlada zapisala v
odgovoru na poslansko vprašanje Matjaža Hana (SD), bo na odločanje o tem treba počakati do konca
jesenskih šolskih počitnic. Na osnovi takratnih podatkov bo nato lahko sprejela odločitev o morebitni
prilagoditvi ukrepa.
Vlada je sprejela predlog novele zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, s katero se med drugim
vzpostavlja pravna podlaga za sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav s
strani države oziroma občine. Z novelo se poleg tega z gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo prenašajo
pristojnosti izdaje odločb za določitev organov za ugotavljanje skladnosti, ukinjajo se zahteve za imenovanja
namestnika vodje obratovanja in dodaja se možnost izvedbe delnega strokovno tehničnega pregleda.
Spreminja se tudi veljavnost dovoljenj za obratovanje žičniških naprav, po novem pa bo lahko naloge vodje
obratovanja vlečnic na smučišču z največ dvema vlečnicama z nizko vodeno vrvjo opravljal strojnik vlečnice.
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Za odpravo posledic neurij s poplavami 3,5 milijona evrov
Vlada je izdala odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa med junijem in koncem septembra. Sredstva se
zagotovijo v proračunu na podlagi odobrenih vlog Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Odlok je
podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer v sektorju
govedoreje. Za ukrep po tem odloku je predvidenih 4,2 milijona evrov sredstev.
Vlada je sprejela program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poletnih neurij s poplavami v
letu 2019. Letos je za ta namen predvideno 3,5 milijona evrov. Letos bo obnova potekala na najbolj prioritetnih
objektih, in sicer na področju vodne infrastrukture na zagotavljanju pretočnosti poškodovanih vodotokov in
nujna sanacija brežin zaradi zajed, na področju lokalne cestne infrastrukture izvedba nujnih ukrepov pri sanaciji
zemeljskih plazov.
Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstijo projekti, ki sodijo v
skupino projektov raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu, in sicer troti in njihov doprinos k genetskemu napredku,
celoviti ukrepi za vodo v kmetijskih povodjih ter nanopore odkriva biologijo bolezni rastlin.
Vlada je spremenila uredbo o koncesiji za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah
Moste, Mavčiče in Medvode. S tem se potencialna energija, določena za hidroelektrarno Mavčiče ustrezno zniža
za potencialno energijo male hidroelektrarne Mavčiče. Letna potencialna energija določena za hidroelektrarno
Mavčiče bo po spremembi tako 95,915 gigavatne ure.

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

Grega Kordež na čelu direktorata za regionalni razvoj na
ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada se je seznanila s poročilom ministrstva za finance glede opravljenega nadzora nad DUTB med aprilom in
koncem junija. DUTB v drugem četrtletju dosega zastavljene načrte iz naslova prodaje premoženja. V
obravnavanem obdobju je uspešno obvladovala stroške in število zaposlenih, saj so dosežene vrednosti nižje
od sprejetega načrta za to obdobje. Svoje finančne obveznosti redno servisira, zato se dolg družbe skladno z
amortizacijskim načrtom znižuje.
Vlada je obravnavala poročili o delu Urada RS za preprečevanje pranja denarja za leti 2018 in 2019. V letu 2018
je urad prejel podatke o 44.537 gotovinskih transakcijah nad 15.000 evrov, v letu 2019 pa o 42.879 gotovinskih
transakcijah nad 15.000 evrov. Na področju sumljivih transakcij je urad v letu 2018 prejeli 787 prijav, v letu 2019
pa 1069 prijav.
Vlada je Grego Kordeža imenovala za generalnega direktorja direktorata za regionalni razvoj na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo do 16. oktobra 2025. Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na
ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je ponovno imenovala Mitjo Močnika, in sicer do
imenovanja generalnega sekretarja, a najdlje do 19. aprila prihodnje leto.
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Janša, Orban in Radman dali znak za začetek gradnje
daljnovoda Cirkovce-Pince: zakaj je trajalo 20 let? 1
3 ure

Predsednik vlade Janez Janša, madžarski premier Viktor
Orban (kasneje sta sedla še na delovno kosilo) ter hrvaški zunanji
minister Gordan Grlić Radman so v Kidričevem dali znak za začetek
gradnje električnega daljnovoda oziroma 2 x 400-kilovoltno povezavo md
Slovenijo, Madžrsko in Hrvaško. Daljnovod bo vzpostavil tudi prvo
meddržavno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske, povečal
zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije, prenosnega
omrežja in uvozne prenosne zmogljivosti ter ob nepredvidenih dogodkih
ali obratovalnih težavah izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji.

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

Na začetek gradnje je bilo treba čakati kar 20 let, gre za najdaljši
prostorski zapletpri nas. Več o razlogih zanj lahko preberete na
povezavi.
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Janša, Orban in Grlić Radman pospremili
začetek gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince
Čas branja: 3 min

1
14.10.2020 15:10 Dopolnjeno: 14.10.2020 15:10

Z opoldansko slovesnostjo v Kidričevem se je tudi
uradno začela gradnja 2x400-kilovoltnega
daljnovoda Cirkovce-Pince. Slovesnega dogodka so se
udeležili slovenski predsednik vlade Janez Janša,
madžarski premier Viktor Orban in hrvaški zunanji
minister Gordan Grlić Radman. Premierja sta se nato
sestala na delovnem kosilu.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Z desne v prvi vrsti Aleksander Mervar, ELES, premeira Janez Janša
in Viktor Orban in hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman.
Foto: Iza Petek Funduk

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

Več iz teme:
Hrvaška >
ELES >

elektrika >
Janez Janša >

energetika >
Viktor Orban >

investicija >

Madžarska >

Aleksander Mervar >

Gordan Grlić Radman >

Vsi trije visoki gostje so zbrane ob začetku izvajanja dve
desetletji načrtovane gradnje daljnovoda nagovorili. Janša je
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spomnil, da je priprava projekta trajala kar desetkrat dlje, kot
bo trajala sama gradnja, ki naj bi bila po
načrtih Elesazaključena do leta 2022. Vklop v mednarodno
povezavo pri Elesu sicer pričakujejo do konca naslednjega leta,
do leta 2022 pa bodo zaključili še okoljsko urejanje.

Podrobneje smo dosedanje postopke pri
daljnovodu Cirkovce - Pince predstavili včeraj v
članku Končan najdaljši prostorski zaplet,
ELES začenja z gradnjo daljnovoda do
Madžarske.
"Žal imamo v Sloveniji velikanske težave s hitrostjo razvojnih
projektov in njihovega umeščanja v prostor, ne toliko s samo
gradnjo, pač pa nasploh z birokratsko navlako. Prav ta primer
nam mora biti dodatna spodbuda za to, da se nikoli več ne bo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zgodilo, da bi postopki trajali 20 let, preden začnemo graditi," je
dejal Janša.
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Foto: Iza Petek Funduk
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Janez Janša
Slovenski premier je poudaril, da je daljnovod izjemnega
pomena, saj kljub dejstvu, da električno energijo v sedanjih
časih jemljemo kot nekaj samoumevnega, ta tudi v 21. stoletju
ključno vpliva na obstoj civilizacije. Tako kot zdravje začnemo
ceniti, ko zbolimo, se tudi pomena elektrike običajno zavemo
šele takrat, ko je ni, je dejal predsednik vlade in spomnil, da na
srečo redukcij iz časov njegove mladosti ne poznamo več.
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Kot je dejal, projekt ni pomemben le za Slovenijo, pač pa za
širšo regijo, zato se je zahvalil vsem v madžarskih in hrvaških
institucijah, ki so prispevali k temu, da je danes končno prišlo
do začetka gradnje. Ob tem je spomnil tudi na izredno dobro
sodelovanje vseh treh držav v pomladanskem delu pandemije,
ko širše povezave niso najbolje delovale in si se lahko zanesel
predvsem nase in na sosede.
Orban je današnjemu dogodku pripisal celo zgodovinski pomen,
ne le zaradi energetskega povezovanja, pač pa zaradi
pomembnega trenutka med državama. Srednja Evropa po
njegovem pridobiva na pomembnosti, center razvoja pa se
premika proti vzhodu. "EU ni zgolj nemško-francoska stvar, pač
pa tudi povezave med temi državami, ki vse bolj pridobivajo

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

vrednost in zato postajajo prizorišče geopolitičnih iger in
interesov velikih," je dejal Orban.
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Foto: Iza Petek Funduk
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Viktor Orban
Toda vse to po njegovem ni težava, pač pa bolj signal, da regija
pridobiva vrednost. Pomembno področje je tudi energetska
politika in povezovanje na tem področju po besedah Orbana
pomeni krepitev položaja v regiji. Do še enega takšnega koraka
bo prišlo, ko se bosta državi dogovorili še o krepitvi plinovoda in
železniških povezavah, je dodal.
Hrvaški zunanji minister pa je povedal, da je gradnja
daljnovoda v interesu celotne EU, ki se trudi okrepiti
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infrastrukturne povezave v Srednji Evropi. V prihodnje bo po
njegovem potrebno narediti še dodatne korake za zagotovitev
dolgoročne zanesljivosti energetskih sistemov, saj bo vloga
sektorja zelo pomembna tudi za gospodarsko okrevanje EU.
Kot je izpostavil prvi mož Elesa Aleksander Mervar, bodo s
projektom vzpostavili prvo čezmejno povezavo s prenosnim
omrežjem Madžarske ter povečali zanesljivost delovanja
sistema. Projekt je vreden dobrih 150 milijonov evrov, od tega je
približno 50 milijonov evropskih sredstev, saj gre za interesni
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projekt več držav.

132

14.10.2020

Finance.si

Sreda, 15:10

Država: Slovenija

Kazalo

8/8

https://oe.finance.si/8966937/Jansa-Orban-in-Grlic...

Foto: Iza Petek Funduk

Aleksander Mervar
Janša in Orban po koncu slovesnosti izjav nista dajala, sta se pa
odpravila na delovno kosilo. Kot so sporočili iz vladnega urada
za komuniciranje, naj bi se v pogovorih dotaknila nekaterih
osrednjih dvostranskih tem, razmer glede pandemije ter
aktualnih zadev v EU.

Več iz teme:
Hrvaška >
ELES >

elektrika >
Janez Janša >

energetika >
Viktor Orban >

investicija >

Madžarska >

Aleksander Mervar >
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Gordan Grlić Radman >
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2TDK iz igre za gradnjo drugega tira izločil
Kitajce
Čas branja: 1 min

1
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Izločili so štiri kitajske ponudnike in dva konzorcija,
v katerih so tri turška podjetja in bosanski EuroAsfalt, med podjetji sta ostala konzorcija z Gorenjsko
gradbeno družbo in Kolektorjev CPG
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VASILIJ KRIVEC

134

14.10.2020

Finance.si

Sreda, 16:00

Država: Slovenija

Kazalo

2/4

https://gradbenistvo.finance.si/8966945/2TDK-iz-ig...

V prvi fazi javnega naročila za gradnjo drugega tira ponudniki
dokazujejo usposobljenost, v drugi fazi bo odločala le cena.
Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
infrastruktura >

drugi tir >

Gorenjska gradbena... >

gradbeništvo >

CP Novo mesto >

2TDK >
Strabag >

Euro-Asfalt >
Ed Züblin >

Kolektor >

Nadzorni svet družbe 2TDK se je na današnji seji seznanil z
odločitvijo o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi
javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge:
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Divača–Črni Kal in Črni Kal–Koper, ki jo je sprejela uprava
družbe 2TDK. Zanimivo je, da so izločili štiri kitajske
ponudnike, turški konzorcij in konzorcij turškega podjetja
z Euro-Asfaltom. Odločitev še ni pravnomočna, saj se lahko
izločeni ponudniki pritožijo v osmih delovnih dneh.
Uprava družbe 2TDK je sposobnost za oba odseka
priznala ponudnikom:
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konzorcij Gorenjska gradbena družba, d. d., Metrostav
a.s. in CGP, d. d.;
konzorcij STRABAG AG Spittal an der Drau, STRABAG
AG, Podružnica Ljubljana, Ed Züblin AG in GÜLERMAK
Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş.;
konzorcij Kolektor CPG, d. o. o., Yapı Merkezi İnşaat ve
Sanayi A. Ş. in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A. Ş.;
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Vsi kandidati, ki jim je priznana sposobnost, bodo povabljeni k
oddaji ponudb za drugo fazo postopka.
Izločili so podjetja:
konzorcij China Gezhouba Group Company Limited
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

In Ginex International, d. o. o.;
China State Construction Engineering Corporation Limited;
konzorcij IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret A. Ş. in EuroAsfalt, d. o. o.;
konzorcij YDA Insaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. in Unitek
İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş;
China Railway Group Limited;
China Communications Construction
Company Limited.
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Družba 2 TDK je pri odločitvi ravnala skladno z veljavno
zakonodajo, ki spodbuja in pospešuje hitrejši razvoj
gospodarstva in rast investicij po epidemiji CVID-19. Skladno z
omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz tretjih držav v
postopku javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen
večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum.

Več iz teme:
infrastruktura >

drugi tir >

Gorenjska gradbena... >

gradbeništvo >

CP Novo mesto >

2TDK >
Strabag >

Euro-Asfalt >
Ed Züblin >
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Kolektor >
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Kemis je ustavil dovoz nevarnih odpadkov na Vrhniko
Čas branja: 1 min

0
14.10.2020 18:00

V Kemisu so prevzeli odločbo inšpektorata za okolje, po kateri je del
Kemisovih objektov na Vrhniki nelegalna gradnja.
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BORUT HOČEVAR

Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
okolje >

odpadki >

Kemis >

Inšpektorat RS za... >

Boštjan Šimenc >
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Iz Kemisa so sporočili, da so danes prevzeli odločbo Inšpektorata RS za okolje
in prostor (IRSOP), s katero je inšpektorat odločil, da je del objekta A na Kemisovi
lokaciji na Vrhniki nelegalna gradnja. Kemis zato v tem delu objekta ne sme več
opravljati poslovne dejavnosti.
V Kemisu so zagotovili, da bodo spoštovali odločbo IRSOP. Dodali pa so, da so
ogorčeni nad ravnanjem inšpekcijskih služb, saj je gradbena inšpekcija IRSOP dve leti
spremljala sanacijo in na izvedbo ni imela nikakršnih pripomb.
S prenehanjem delovanja Kemisa bo Slovenija ostala brez pomembnega objekta za
ravnanje z odpadki, na kar opozarjajo tudi v zdravstvenih ustanovah, so nadaljevali v
Kemisovem sporočilu.
Kemis je ustavil dovoz novih nevarnih odpadkov na lokacijo na Vrhniki 14. oktobra. V
skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem pa bodo poskrbeli za trajno odstranitev vseh
nevarnih odpadkov, ki so na njegovem območju: "Kemis bo izvajal svojo dejavnost do
ostranitve vseh odpadkov, ki se trenutno nahajajo znotraj objekta."
Zagotovili so, da je objekt je eden od najbolje urejenih objektov za ravnanje z
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nevarnimi odpadki in eden od varnostno najbolje opremljenih objektov za ravnanje z
odpadki v Sloveniji in v širšem prostoru.
Letos so poskrbeli za varno odstranitev 16.585 ton odpadkov. Od tega je bilo 11.404
ton nevarnih in 5.181 ton nenevarnih odpadkov. Med nevarnimi odpadki je bilo
približno 130 ton sijalk, sto ton odpadnih baterij in akumulatorjev, 500 ton nevarnih
odpadkov iz gospodinjstev, sto ton odpadkov iz zdravstva, 35 ton nevarnih kemikalij,
tristo ton embalaže nevarnih snovi, dva tisoč ton odpadkov iz proizvodnje zdravil,
4.200 ton odpadkov iz proizvodnje in uporabe barv in lakov in 4.000 ton odpadkov iz
proizvodnje umetnih materialov.
V Sloveniji ni zadovoljivih alternativnih rešitev za ravnanje z nekaterimi nevarnimi
odpadki, ugotavljajo v Kemisu. Nekateri povzročitelji bodo zato ostali brez podjetja, ki
je skrbelo za odstranjevanje nevarnih odpadkov iz proizvodnje.
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Boštjan Šimenc, direktor Kemisa, je dodal, da se zapira dejavnost enega od najbolj
urejenih objektov za ravnanje z odpadki, kjer so v sanacijskem postopku uvedli
najboljšo razpoložljivo tehnologijo, zapiranja takšnega objekta pa posredno pospešuje
uporabo za okolje nevarnih rešitev, kot so črna odlagališča, izlivanje v kanalizacijo in
podobno.
Gradbena inšpekcija je dve leti spremljala sanacijo objekta in na izvedbo ni imela
pripomb. Kemis je v sanacijo vložil 6,5 milijona evrov, od tega več kot milijon v
nadgradnjo požarne varnosti. Z instalirano varnostno in tehnološko opremo
presegajo vse predpisane standarde in normative. Ravnanje zato ocenjujejo kot
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neprimerno in se bodo nanj pritožili.
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Janša in Orban na delovnem kosilu
KANAL A, 14.10.2020, SVET, 18:19
NUŠA LESAR (voditeljica)
V Spodnjem Podravju in Pomurju pa imajo danes razlog za veselje. No, verjetno jim je tudi precej odleglo. Po dvajsetletni
kalvariji s pridobivanjem dovoljenj in drugimi birokratskimi zapleti se je namreč končno začela gradnja daljnovoda
Cirkovce - Pince, ki bo pomenil prvo čezmejno povezavo s prenosnim omrežjem Madžarske. V Kidričevo na slovesno
otvoritev začetka gradnje je tako danes prispel kar sam madžarski premier Viktor Orban, ki se je s slovenskim kolegom
Janezom Janšo posebej sestal še na delovnem kosilu. Sicer pa se je dogodka udeležil tudi hrvaški zunanji minister
Gordan Grlić Radman.
JANEZ JANŠA (predsednik vlade)
Prej je gospod direktor povedal, da naj bi se izgradnja zaključila v dobrih dveh letih, se pravi cel projekt, priprava celega
projekta je trajala desetkrat dalj kot bo trajala izgradnja. Gre za izjemno pomemben pa hkrati tudi za izjemno zahteven
projekt, zato je razumljivo, da zaradi raznoraznih regulacij in pravil umeščanje v prostor, usklajevanja z lokalnimi
skupnostmi, usklajevanje različnih interesov pač traja dlje kot za kako občinsko cesto. Kljub temu je pa 20 let predolga
doba.
NUŠA LESAR (voditeljica)
Miha Orešnik, pozdravljen.
MIHA OREŠNIK (novinar)
Lep pozdrav.
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NUŠA LESAR (voditeljica)
Gre celo za najdaljši prostorski zaplet v zgodovini naše države. Zakaj se je vse skupaj tako zavlekla in kaj ta daljnovod
prinaša nam državljanom?
MIHA OREŠNIK (novinar)
Nuša, kot pravijo današnji glavni akterji, so ti učinki dvojni. Prvič, ta daljnovod prinaša večjo zanesljivost prenosnega
energetskega omrežja med državami. Omogočeno bo vključevanje obnovljivih virov energije v sistem in dobava elektrike
od severnih in vzhodnih držav. Kar pomeni, če povem po domače, da bo možnost, da se znajdemo v temi, manjša. Zdaj
vidite zemljevid trase daljnovoda in če podrobno pogledate, boste videli, da pri Hotizi nekaj 100 metrov poteka prek
hrvaškega ozemlja. Gre za območje ob Muri, za katerega je Slovenija računala, da bo po arbitraži pripadel nam, a se to
ni zgodilo. Zato je Eles potreboval tudi soglasje hrvaških kolegov. No, precej pa se je zapletalo tudi z državnim
prostorskim načrtom in okoljevarstvenim soglasjem. 130- milijonski daljnovod bo sicer potekal na 80 kilometrih prek
desetih občin. In zdaj še drugi učinek, na kar je opozoril zlasti Viktor Orban. Srednja Evropa po njegovem postaja
pomembna, središče razvoja pa se premika proti vzhodu. Kar pomeni, da to območje postaja tudi del geopolitičnih iger.
Verjame pa, da nas bodo takšni projekti še bolj povezali.
VIKTOR ORBAN (madžarski premier)
Sam zelo dobro poznam Slovence in lahko rečem, da je težko pridobiti njihovo zaupanje, ampak tudi mi Madžari smo
podobni. To nikakor ni dvodnevni projekt, pač pa gre za vzpostavitev zaupanja med dvema narodoma, kar je dolgoročni
projekt. In to bo omogočilo še tesnejše strateško povezovanje med obema državama.
MIHA OREŠNIK (novinar)
Madžarski premier pa še pravi, da bo naslednji korak povezovanje plinovodov in tudi boljša železniška povezava. Upamo
le, Nuša, da ne bomo spet na začetek gradnje čakali 20 let ali bog ne daj celo več.
NUŠA LESAR (voditeljica)
No ja, glede na izkušnje, ne vem če. Hvala lepa, Miha.
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Vprašanje predsedniku

uprave 2TDK Dušanu Zorku
Martin Tomažin je z odgo-

Gospod

vorom na moje pismo z naslovom

Vprašanje predsedniku uprave 2TDK
Dušanu Zorku

na podlagi
iz

razložil, da

korektno

dovoljenja

gradbenega

lahko gradijo le enotir-

leta 2016

no progo (Delo, 7. oktobra,
S pismom

stran 7).

najprej

bralca

stru za promet (Delo, 21.

mini-

septem-

bra, stran 7) in potem g. Dušanu
Zorku (Delo, 5. oktobra,

stran 7)

sem hotel vse odgovorne

-

mini-

strstvo za okolje, za infrastrukturo,
upravo 2TDK itd.

presodijo,

spodbuditi, naj

-

ali ne bi bilo gospodar-

neje in ceneje zgraditi kar dvotirno
Zakaj ceneje? Če ostanemo

progo.

pri sedanjih načrtih, bomo

leta

2026

dve

enotirni

imeli

progi. Ker

je obstoječa postala potencialno
nevarna okolju (požari, izlitja, ki
ogrožajo pitno vodo, nagib več kot
25 promilov), bo za njeno tekoče

vzdrževanje potrebnih več sredstev
kot za vzdrževanje nove (dvotirne)
Teh pravzaprav prvih
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proge.

20 let sploh ne

bo.

15 do

Ko se bo ob novi

enotirni progi dograjeval sosednji

tir, bo pred tem znova treba začeti
vse postopke

(razen morda odkupa

zemljišč), kot bi gradili novo progo.
Razpisi za izvajalca

del (zgled:

druga cev pod Karavankami)

bodo

trajali in trajali. Sama gradnja tira
bo ovirala promet po sosednjem

tiru, večkrat ga bo treba zapreti,

nastajale bodo zamude, stara proga
bo preobremenjena

večalo

itd. Vse

stroške in trajalo

to bo

v nedo-

gled.
Zato, g. Tomažin ali pa vi, g.
Hevka, predlagajta pristoj-

Pavel
nim

ministrstvom

spremembo

državnega prostorskega načrta,
naj legalizirajo dvotirno progo, in
če

bosta uspešna, vama Primorci

postavijo spomenik!
Peter

Grom,

Ljubljana
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Kitajci ven, Gorenjci noter
Drugi tir

Graditi smejo slovenska , turška, avstrijsko in češko podjetje

DKOM, kije septembra prižgala zeleno luč kitajski CCCC, pričakuje pritožbe

-

Ljubljana
trebovala
ga 2TDK,

Hevke,

ta

Le

teden dni je po-

nova uprava državnepod vodstvom Pavleda je premešala

kuriranja

karte

o sposobnosti

pri odločitvi

kon-

v drugi fazi naročila za

glavna gradbena dela pri projektu drugega tira. Bistvo od-

nove uprave je, daje iz
zbrisala vsa kitajska
podjetja.
ločitve

konkurence

Šuligoj

Boris
Nejc

Gole

Uprava,

od 7. oktobra vodi
je v nekaj dneh po

jo

ki

Hevka,

Pavle

prevzemu

poslov

preklicala

sedanje

odločitve

prejšnje

o izbiri
izvedbo

primernih

šnji

potrdil

še

nadzorni

Uprava

je

sposobnost

do-

uprave

kandidatov

za

del na novi progi
med Divačo in Koprom in izbrala
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glavnih

seji

družbe.

oba

odseka

Gorenjski

z

največjim

pod

za

podjetju

Cengiz.

»Družba

hitrejši
rast

razvoj
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v

lahko

in

postopku
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gospodarstva

subjekti

sodelujejo,

iz

ski

sporazum z EU,

Vse
javno

priznala

odločitve

Izvajalce projekta bi

sprožijo
vizijski

revizijo
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pri
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Državni

(DKOM).

re-

Mnogi

covida-19.
tretjih

cations

imajo

dr-

naročila
države

medtem ko

ga

nima.

družbe, ki so se prijavile na
naročilo (vseh 15), lahko v

Construclion

glede na to,
septembra
sodelovanja

Company,

da jim je DKOM še 2.
priznala
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v

drugi

fazi

javnega

šele

naročilo

DKOM

je

sposobnost

je prejšnja

drugi
Toda

tir še

uprava

2TDK

izvedbe

pro-

podjetje-

dvema

nova uprava

tajsko podjetje in

je odločila

dodala možnost

sodelovanja Gorenjskega
nega podjetja.

gradbe-

zatrdili,
upanje
pravi

je

viri, ki so blizu odloo tem projektu, so nam
da takšna odločitev vliva

za hitrejše premike pri prina začetek gradnje drugega

Če ne bo kakih večjih zaples pritožbami, bi DKOM lahko
najkasneje
v novembru odgovo-

tov

že 14. novembra 2019 in
v začetku maja letos odločila,

rila

podjetij

kandidatov

sposobnih

de-

sodelovati

to

na zahtevke za revizijo. Če bi
držalo, bi naročnik najkasneje

januarja

lahko

Šuligoj

Boris

javnega

naročila,

zahteval

finančne ponudbe

rih

omenjenih

bi imeli

v

objavil

drugo

katerem

bi

od šti-

kandidatov.

Ti

pa

od dva

do tri mesece časa
ponudb. V najboljšem

za oddajo
primeru bi torej izvajalce

projekta

drugega tira dobili spomladi 2021.
To je menda
še zadnji rok za pravočasno dokončanje

proge.

MarkoMark

že

Nival

gradi

most čez Glinščico
pa je 2TDK za prvi objekt
na trasi (premostitveni objekt čez
dolino Glinščice) podjetje MarkoSicer

Mark

Nival uvedel v delo že 7. septa pa je v dolini Glinščice

tembra,

Neuradni
čevalcem

Foto

najverjetneje

povsem drugače: izločila je eno ki-

družba 2TDK

da je od petnajstih
set

(ko

tira.

naročila.

Javno
objavila

naročila

štirim,

napovedala,
da bo
priznala sposobnost

2021.

jekta
osmih

javnega

za tri pa je naročniku naročila, naj jih pozove k dopolnitvi ponudbe. Na podlagi take

štiri kandidate.

prihodnjih

fazi

tri podjetja,

del

pričakujejo, da se bo pritožilo kitajsko podjetje China Communi-

javnega
če

ter

sklenjene
trgovinski sporazum
z
EU,« so sporočili iz 2TDK. Turčija
ima sklenjen dvostranski trgovinKitajska

karte.

turškemu

pri odločitvi
veljavno zako-

naložb po epidemiji

Gospodarski

drugi

portali.

morala povedati ceno izvedbe glavnih del). Na majsko odlomaja pritožila
čitev so se konec

drugega tira je izbrala

dobili spomladi

delovišča s štirimi predorskimi

ma.
je

2TDK

skladno z
ki spodbuja

ravnala
nodajo,

do

bodo

Pavleta

glavnih

Za izvedbo

češkim

dvema turškima družbama, Kolektorju CPG, ki prav tako nastopa
z dvema turškima družbama (Yapi

m

vodstvom

Hevke premešala

z

in Ozaltin),

poti

v

gradbincem Metrostavom in CGP,
avstrijskemu Strabagu, ki nastopa

Merkezi

metri dostopne

Nova uprava 2TDKje

svet

nove proge priznala
gradbeni družbi, ki na-

skupaj

stopa

Tukaj so zadnji

fazo

začel

gradnjo

pred

Zdaj
mesecem.
zidove in terase

natanko

gradijo
nad

enim

oporne

predorskimi

portali, utrjujejo brežino in se pripravljajo na gradnjo temeljev nosilnih

stebrov za dva mosta in eno
galerijo. Dela morajo dokončati do

leta 2021. Opravili naj bi jih
za 8,5 milijona evrov (večinoma
iz evropskih nepovratnih virov za

konca

pripravljalna

dela).
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Nova
medsosedska

energija
Slovenija-Madžarska Premiera obeh

držav sta položila temelj za daljnovod
Cirkovce-Pince
mesecu premora je

dobrem

Po

premier

včeraj slovenski

Janša spet

gostil svojega

džarskega

kolega Viktorja

bana.

80-kilometrskega

vega

voda, ki
mejno

ma-

vzpostavil

bo

čez-

prijateljskih odnosov

dr-

dru-

v krovni evropski

ži tudi članstvo

konservativni stranki, že doslej
ni

primanjkovalo

»energije«.

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

Načrtovani

vod Cirkovce-Pince,
stebrov

postavili

bodo

Velika

Polana

dava, bo stal več kot
evrov.

Od

občinah

bo

tega

in

daljnovod,

Len-

130 milijonov
50 milijo-

okoli

nov prispevala Evropska
so

Go-

Ljutomer, Beltinci,

rišnica, Ormož,
Črenšovci,

264

v
Markovci,

Videm,

Kidričevo,

daljno-

katerega

unija,

pri katerem

jejo tri države, uvrstili

na

jektov skupnega

saj

sodelu-

seznam

energetskih infrastrukturnih

pro-

interesa (PCI). Ko

bo končan, bo Slovenija

imela dve

čezmejni električni povezavi:

novi

Cirkovcami in madžarskim
Hevizom ter med Cirkovcami in
med

hrvaškim Žerjavencem.

Skoraj
vljali

ta

podjetja
pa je

desetletij

dve

pripra-

so

projekt, direktor

javnega

Eles

Mervar

poleti

za

Aleksander
agencijo

STA

pove-

dal, daje zadnjo trimesečno zamudo

zakrivila pandemija covida-19.

Nekaj

zapletov

trase pri

je

Hotizi, ki

sko-hrvaško mejo,
vili,

junija

pa

sta

bilo

tudi

zaradi

prečka slovena so jih odpraEles

milijonov evrov.

rajšnjim

in hrvaški

projekt,

vče-

sporočili

iz

urada

za

vladnega

sta

in

pred

že

so

srečanjem

slovenskega

edini

Budimpešta

Kakor

Ljubljana.

ni

energetski

načrtujeta

ga

včeraj

so

kamen,

premiera

se

pozabljena tudi

ni povsem

zamisel o

katerega

za

meddržavni

ki

ni

Nepozabljene tračnice?

komuniciranje,

izmenjavanja

dvosistemski

Daljnovod,

odločitev še

kateri pa

sprejeta, projekt podražila na 270

Gordan

Radman.

položili temeljni

sosedah, ki ju

jočih strank v obeh

minister

o

širitev,

Menda

voditeljema vlada-

žavnikoma in

o

Plinska zgodba

povezavo s prenosnim

omrežjem Madžarske, a med

poleg

Grlič

daljnoprvo

zunanji

hrvaški

Or-

za gradnjo no-

kamen

pogodbo

sodelovanju pri projektu. Zato se
je včeraj slovesnosti udeležil tudi

Kidričevem sta položila

V

temeljni

podpisala

Dalekovod

Janez

nju pri

madžarskem sodelovao

sagi

slovenski

povezova-

nju koprskega pristanišča z drugim
tirom.

železniškim

vložila

milijonov evrov,

200

da

tem,

O

Madžarska v graditev

se je

bi

kakih

Budim-

pešta začela z Ljubljano pogovarjati pred štirimi leti, ko je slovensko

vlado

vodil

še

Cerar,

Miro

načrte

»dotaknila tudi nekaj osrednjih
dvostranskih tem, razmer glede

Marjan Šarec oziroma njegova mi-

pandemije

nistrica

EU«,

in

če

a

spletišču

aktualnih

Necenzurirano,

slancem državnega

redu

je

bila

ki

je

čezmejnega

plinovoda,

plinovodno

madžarsko

Projekt

ki bo

skrivnost,

saj

načrtovali

ga

so

nikakršna

ni

dol-

leta, pred sedmimi leti pa sta se

ga

državi

tudi

njegovi

dogovorili o

dokončno

zgraditvi.

A

v zadnjih

le-

tih so

se apetiti pri uresničevanju

sprva

dokaj

povezavi

o

»skromnih«
slovenskega

povečali,

so tudi v slovenskih
začeli govoriti o širšem
povezovanju

mednarodnem

lija- Slovenija-Madžarska«
bi

bo

spletišču

včeraj

.

Ita-

Plino-

prvotnih izračunih stal

nekaj več kot
na

ozi-

»dvosmerni plinski poti

roma

z

skladišči

saj

Plinovodih

vod

načrtov

omrežja

plinskimi

madžarskimi

90

milijonov evrov,

Necenzurirano

ugotovili,

da

bi

la, da »niti centimeter Luke Koper

je

omrežje

pa

po-

zbora zagotovi-

PCI:

povezal s kompresorsko postajo v
Kidričevem.

Alenka
2018

ne bo pristal v tujih rokah«.

zgraditev okoli 70 kilometrov dolgega

novembra

prav

na evropskem seznamu

tako

še

pogovorov

tema,

naslednik

infrastrukturo

za

Bratušek, ki je

energetska

ena

v

njegov

zaustavil

je verjeti novičarskemu

dnevnem

na

zadev

je

pa

bil

Orban

ki

Slovenijo,

Takrat

tako

razočaran

je pripravila

nad

»proti

sodelovanju z Madžarsko nastrojen referendum«, kot nad svojim

Janšo

prijateljem
stranke«,
Ko

iz

stranko

teno
je

ki

in

je pri

marca

pobra-

»našo

Evropske

ljudske

sodelovala.

tem

vodenje

slovenske

vlade znova prevzel Janša, so se pojavile govorice, da Budimpešto sodelovanje
še

pri

gradnji

vedno zanima,

sklenila
koprskim

strateško

drugega

čeprav

je

tira

vmes

partnerstvo

konkurentom,

s

tržaškim

v sosednji Italiji. Julija letos, ko je madžarski premier

pristaniščem

obiskal Bled, se je zdelo, da so zamere pozabljene.

»Ton

-slovenskih odnosov je
pozitiven

kot kdaj

izjavil Orban.

madžarsko-

veliko

prej,«

je

bolj

takrat

Z. R.

so

takšna raz-

Blagovna menjava med državama je v
letu 2018, ko je bila Madžarska na šestem
mestu med slovenskimi zunanjetrgovinskimi

partnericami prvič presegla dve milijardi evrov.
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Premier

Janez Janša

je včeraj spet gostil

svojega

madžarskega

kolega

Viktorja Orbana,

njuno srečanje je bilo videti nadvse

sproščeno.
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Novi evropski Bauhaus
S
?

V
" T

"

/ i
A

\
'

Chicago,

Uršula
von der Leyen

Vendar želim, da bi bil to več kot
le okoljski ali gospodarski projekt.

predsednica

Evropski zeleni dogovor mora biti

evropske

tudi

komisije

projekt za Evropo.

in še posebno

-

nov kulturni

Vsako gibanje
ima svoj prepoznavni slog in

Tel Aviv, Ascona,
Kaliningrad. Paul

posebno vzdušje. Tudi ta sistemska
sprememba potrebuje lastno estetiko,

Novi evropski Bauhaus pa bi moral
sprožiti podobno dinamiko. Pokazati

bi moral, daje nujno lahko tudi lepo
ter da gresta slog in trajnostnost z
roko v roki. Opustiti moramo znane

poti in spremeniti perspektivo. Novi

ki bo združevala oblikovanje in

evropski Bauhaus bo ustvaril prostor

Klee, Kandinsky, Anni
Albers, Laszlo Moholy

trajnostnost.

za

Nagy, Iwao Yamawaki.

ki bo zasnovano
kot sodelovalni oblikovalski in
ustvarjalni prostor, v katerem

Dessau,

ki jo je leta 1919 v

»Šola Bauhaus«,

Weimarju ustanovil VValter Gropius s
prijatelji, je hitro postala mednarodno

Zato

bomo začeli gibanje »novi

evropski Bauhaus«,

to.

dveh letih bo v
različnih državah Unije zasnovanih
V prihodnjih

prvih pet projektov evropskega

Bauhausa. Vsi bodo zavezani
trajnostnosti, vendar z različnimi

arhitekturno,

bodo arhitekti, umetniki, študentje,
znanstveniki,
inženirji in oblikovalci

poudarki. Spekter glavnih tem

stoletje vpliva na ustvarjalno

sodelovali za uresničitev te vizije.
Postal bo gonilna sila za uresničitev

gradbenih materialov in energijske

umetnostno in
oblikovalsko gibanje. Že več kot

razmišljanje, pohištvo in mestne

evropskega zelenega dogovora na

krajine po vsem svetu. Z združevanjem
umetnosti in praktičnosti je izvirno

privlačen, inovativen in na človeka

avantgardni Bauhaus pripomogel

k oblikovanju družbenega in
družbo in

20.

osredotočen način. To bo gibanje,
ki bo temeljilo na trajnostnosti,
da bi evropski
zeleni dogovor približali ljudem ter da
dostopnosti in estetiki,

gospodarskega prehoda v industrijsko
stoletje.

let pozneje se spopadamo
z novimi svetovnimi izzivi, kot so
Sto

digitalizacija in demografska

Ljudje morajo evropski zeleni
dogovor čutiti, videti in doživeti, pa
to prek gradbene industrije,

ki uporablja

sredine stoletja povečalo na deset
milijard. Ta razvoj spremlja navidezno

les ali bambus, ali arhitekture, ki
prevzema skoraj naravne oblike in

neomejena gospodarska rast na

načela gradnje, ki od začetka upošteva
ekosisteme ter omogoča in načrtuje za

Osnova

sodobnih zgradb sta večinoma

in jeklo, pri proizvodnji
katerih se porabi zelo veliko energije,
s kemičnimi reakcijami pa se celo
cement

neposredno sprošča C0
2

.

Vsi znaki kažejo v isto smer:

in

nov načrt. Evropa lahko ima

mora imeti pri

in

tem vodilno vlogo,

naravne materiale, kot

sta

trajnostnost in ponovno uporabnost.
Novi evropski Bauhaus bi moral

izkoristiti tudi druge revolucionarne
megatrende našega stoletja.
Digitalizacija vse bolj spreminja naš

način razmišljanja in delovanja.
V prihodnosti

bodo hiše,

naselja

industrije izhodišče za evropsko in

ki bo kar najbolj

povečala gospodarske, ekološke in

družbene učinke, ki bodo presegali
posamezne projekte Bauhausa.
Želim si, da bi ta sprožil ustvarjalno

in interdisciplinarno gibanje,
ki bi razvijalo tako estetske kot
funkcionalne standarde skladno z
najsodobnejšo tehnologijo, okoljem

in podnebjem.

Če

bomo trajnostnost

znali združiti z dobrim oblikovanjem,
bo evropski zeleni dogovor dobil
zagon, tudi zunaj naših meja.
Spodbuditi bi moral razpravo o novih
načinih gradnje in oblikovalskih
zasnovah. Moral bi eksperimentirati

simulacije bodo omogočile boljše

in ponuditi praktične odgovore na
družbeno vprašanje, kakšno je za
Evropejce in Evropejke lahko videti

oblikovalske odločitve v smislu
učinkovite uporabe virov, ponovne
uporabe ali vpliva na okolje in lokalno

sodobno življenje v sožitju z naravo.
Tako bi pripomogli k lepšemu in bolj
humanemu 21. stoletju.

in

mesta z »digitalnimi dvojčki«

funkcionirali

potrebujemo ponoven razmislek

inovacij, vedno pa v povezavi s kulturo
in umetnostjo. Ti projekti bodo
kot ustvarjalni in eksperimentalni

svetovno mrežo,

število svetovnega prebivalstva do

Stavbe in infrastruktura so
odgovorne za najmanj 40 odstotkov
vseh emisij toplogrednih plinov.

ali z viri gospodarnih digitalnih

vsakdana.

naj bo

omejenih naravnih virov.

učinkovitosti do demografije, v
prihodnost usmerjene mobilnosti

laboratoriji ter stičišča evropske

eksplozija, zaradi katere naj bi se

račun naše blaginje, našega planeta in

bo širok, in sicer vse od naravnih

bi recikliranje, obnovljivi viri energije
in biotska raznovrstnost postali del

podnebne spremembe, onesnaževanje,

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

-

oblikovanje izboljšata vsakodnevno
življenje milijonov ljudi.

bolje. Računalniške

zato je evropski zeleni dogovor naša

podnebje. Cilj je doseči podnebno

prednostna naloga. Odpira številne

nevtralna mesta, v katerih bo mogoče
bolje živeti.

Prispevek je mnenje avtorja

Tako kot zgodovinsko gibanje
Bauhaus, ki seje iz Weimarja razširilo

Če

nove priložnosti

strategija za rast.

da bi

in je naša

nova

Njegov glavni cilj je,

do leta 2050 postala prva
podnebno nevtralna celina. Za to pa
bo treba storiti več kot le zmanjšati
Evropa

emisije. Potrebujemo gospodarski
model, ki bo planetu vračal, kar

in sicer prek krožnega
gospodarstva, ki ga poganja energija
iz obnovljivih virov.
mu jemlje,

po svetu, naj bi bil novi evropski
Bauhaus več kot le arhitekturna

ki uporablja nove tehnologije in
metode. Njen prelomni uspeh ne bi
bil mogoč brez povezave z umetnostjo
šola,

in kulturo ter družbenimi izzivi
tistega časa. Zgodovinski Bauhaus je
dokazal, da lahko industrija in dobro

in ne izraža nujno stališča uredništva.

bomo trajnostnost

znali združiti z
dobrim oblikovanjem ,
bo evropski zeleni

dogovor dobil zagon ,
tudi zunaj naših meja.
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Tomislav

Klokočovnik
snuje kliniko
v Ljubljani
Zdravstvo

Investitorje makedonski

Ezimit, kije kupil stolpič v Dunajskih
kristalih - Zagon klinike prihodnje leto

-

Ljubljana

Makedonski

torji nameravajo

v prvi

leta v

prihodnjega

gnati kardiološko
teri naj bi
znanih

Ljubljani

Klokočovnik,

projektu

najbolj

razkriti.

zapustil

kliniki

Klinika

DUTB.
Mihajlovič

Novica

dva stolpiča,

so nam potrdili v DUTB.
kupnine

ne razkrivajo,
podatkih

neuradnih

V tej

da

vinar.

ustanovi bodo

menda znaša 3,8
na

podporno

kirurgi iz Slovenije in
tujine.

Prva faza investicije vredna 18 milijonov evrov.

18

dejavnost, ki

jo je pridobil leta 2011.

milijo-

evrov.

Na kardiološki kliniki
bodo delovali vrhunski

slovenski bolnišnici

kardiovaskularno

čakalne

v Mariboru

center Cardial v

Kupnina za prostore

center zapustil.

klinični

Medicinsko-ter-

Ljubljani, so poročale Finance.

je delal 34 let. Klokočovnik je
nosilec koncesijske dejavnosti za
Operi-

ra krčne žile in vstavlja srčne

vrste za diagnostiko težav s srcem
s sedanjih nekaj mesecev na dve
tri ure. V

bo

V največji

črtujejo kardiološko kliniko, ki bo

do

Iz kliničnega

ologov mu je napisalo

da v Ljubljani na-

pomagala močno skrajšati

se je iztekla avgusta.

in medicinski

pismo, a je kljub temu napovedal,

Mitrovski

Ezimita v Makedoniji so

nam pojasnili,

o suspenzu, ki

Rožna

zdaj sta že

Do

malni center Fontana

je očitke zavrnil, šestnajst angi-

je lastnik makedonske skupine
Lastniki

Bogatin na Bledu,

ostajal zaposlen

na podlagi pogodbe

Laha.

kupili Diagnostični center Vila

mesta predstojnika. Klokočovnik

davka na

Ezimit in velik makedonski

UKC

v pismu zahtevali njegov odstop z

je v lasti družine

Mitrovski. Zorančo

a je tam

Kirurški sanatorij

dolina Igorja

srčnih kirurgov in trije kardiologi

po naših

vrednost.

Podjetje Ezimit

kupujeta

centra je odšel po tem, ko so osem

pa je znašala

3,8 milijona evrov brez
dodano

enega

Ezimit,

od njih je kupilo podjetje

nici Sava Re in Triglav. Ti skupaj

ni želel odgovarjati.

odpoved,

terjatev bank (DUTB) je pred
tedni prodala
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Nejc
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Premier Janša z madžarskim kolegom
Orbanom in hrvaškim ministrom
Radmanom otvoril začetek gradnje dolgo
pričakovanega infrastrukturnega projekta
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Foto: Vlada RS

“Če ne bi imeli velike skrbi zaradi covida, bi bil današnji dan in sploh ta teden v Sloveniji tudi v
razvojnem smislu tako sončen kot današnje vreme. Jutri bomo po dolgih letih in pripravah
končno zasadili prvo lopato na tretji razvojni osi in danes se začenja izgradnja tega daljnovoda,
katerega umeščanje v prostor in nasploh v sistem je trajalo 20 let,” je ob otvoritvi pričetka
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gradnje daljnovoda Cirkovce-Pince dejal premier Janez Janša in se pri tem hkrati zahvalil
kolegoma iz madžarske in hrvaške za izjemno dobro medsosedsko sodelovanje v času
pomladanskega vala epidemije koronavirusa.
Predsednik vlade Janez Janša se je danes udeležil otvoritve začetka izgradnje daljnovoda 2 x 400 kV
Cirkovce–Pince. Otvoritev je potekala v prireditvenem šotoru na trati ob dvorcu Sternthal v Kidričevem.
Predsednik vlade Janez Janša je ob tej priložnosti zbrane tudi nagovoril.

Oglejte si še: Premier Janša: Slovensko pravosodje ni procesiralo niti enega primera od več kot
700 množičnih morišč in niti ene od 700 ovadb za divje lastninjenje slovenskega gospodarstva!

Načrtovani električni daljnovod dvakrat po 400 kV Cirkovce–Pince, ki predstavlja del povezave
Slovenija–Madžarska–Hrvaška, je ena glavnih prioritet Vlade Republike Slovenije v razvoju slovenske
energetske infrastrukture. Daljnovod bo vzpostavil prvo meddržavno povezavo s prenosnim omrežjem
Madžarske, povečal zanesljivost delovanja elektroenergetskega sistema Slovenije, prenosnega
omrežja in uvozne prenosne zmogljivosti ter ob nepredvidenih dogodkih ali obratovalnih težavah
izboljšal zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji.
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V nadaljevanju objavljamo celoten nagovor predsednika vlade Janeza Janše:

Spoštovani gospe in gospodje,
spoštovani predsednik Vlade Republike Madžarske Viktor Orbán,
spoštovani zunanji minister Vlade Republike Hrvaške, minister Radman
spoštovani gospod župan,
spoštovani vsi, ki ste danes tukaj in imate zasluge, da se je po dolgi odisejadi lahko začelo z
izgradnjo tega izjemno pomembnega daljnovoda.
Če ne bi imeli velike skrbi zaradi COVIDa, bi bil današnji dan in sploh ta teden v Sloveniji tudi v
razvojnem smislu tako sončen kot današnje vreme. Jutri bomo po dolgih letih in pripravah končno
zasadili prvo lopato na tretji razvojni osi in danes se začenja izgradnja tega daljnovoda, katerega
umeščanje v prostor in nasploh v sistem je trajalo 20 let.
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Prej je gospod direktor povedal, da naj bi se izgradnja zaključila v dobrih dveh letih, torej je
priprava celega projekta trajala desetkrat dalj kot bo trajala izgradnja. Gre za izjemno pomemben
in hkrati izjemno zahteven projekt, zato je razumljivo, da zaradi raznoraznih regulacij, pravil
umeščanja v prostor, usklajevanja lokalnih skupnosti, usklajevanja različnih interesov traja dlje
kot za kakšno občinsko cesto, kljub temu pa je 20 let predolga doba. To omenjam, ker imamo v
Sloveniji žal velikanske probleme s hitrostjo razvojnih projektov in njihovega umeščanja v prostor,
ne toliko s samo izgradnjo, ampak nasploh z birokratsko navlako. Naj bo ta primerjava z
dvajsetimi leti nek opomin, da kar si je slovenska vlada zadala, se pravi očiščenje birokratske
navlake, nepotrebnih postopkov, skrajšanje postopkov, drugačnega pristopa vseh, ki so uradno
odgovorni za postopke v tem smislu, da iščejo rešitve, ne probleme, naj bo to dodatna spodbuda,
da se ne bo nikoli več zgodilo, da nekaj traja dvajset let, preden začnemo graditi.
Ta daljnovod je izjemnega pomena. Čeprav električno energijo jemljemo kot nekaj
samoumevnega, je električna energija tudi v 21. stoletju ključen označevalec in omogočevalec
civilizacije.
Zdravje začnemo ceniti takrat, ko zbolimo in kaj pomeni električna energija se običajno zavemo,
ko je ni. Na srečo za razliko od časov naše mladosti redukcij praktično ne poznamo več, kljub
temu, pa je za to, da bo oskrba z električno energijo nekaj trajnega in dejansko samo po sebi
umevnega tudi v kritičnih situacijah in bolj izjemnih časih, še vedno ena od prioritet. Če si želimo
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zamisliti železno dobo, si predstavljajmo, da nimamo električne energije in bomo tam.
Torej gre za projekt, ki smo ga čakali zelo dolgo, ki je izjemnega pomena, kot je gospod Mervar
poudaril, ne le za Slovenijo, ampak vso regijo, zato zahvala vsem tistim v institucijah Republike
Madžarske in Republike Hrvaške, ki ste prispevali k temu, da lahko danes začnemo z izgradnjo.
Ko se je ta projekt leta 2000 začel, je bilo nekaj napovedi, da glede na to, da je takrat Slovenija
kandidirala za Evropsko unijo, tudi Madžarska in Hrvaška sta bili kandidatki, Hrvaška nekoliko
kasneje, da moramo ta projekt dokončati, ko bomo skupaj vstopili v Evropsko unijo, ker samo
politična povezava, brez energetskih in infrastrukturnih povezav je mrtva črka na papirju. Z
Madžarsko smo šli skupaj v Evropsko unijo že čez štiri leta, tudi Hrvaška se je Evropski uniji
pridružila prej, preden smo to zgradili.
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Današnji dan je simbolnega pomena z vidika zavedanja, da zgolj nek formalen korak, fraze in
podpisovanje pogodb o takšnih in drugačnih povezavah niso dovolj, da morajo temu slediti
konkretna dejanja držav za to, da smo tudi dejansko povezani, energetsko, infrastrukturno, v
razvojnih projektih, pa tudi v časih preizkušnje.
Izkoriščam priložnost, da se zahvalim predsedniku madžarske vlade Viktorju Orbanu, prav tako
predstavniku hrvaške vlade ministru Grliću Radmanu za izjemno dobro medsosedsko
sodelovanje v času pomladanskega vala epidemije koronavirusa, kjer širše povezave enostavno
niso delovale in si se lahko zanesel predvsem nase in na svoje sosede. Zato je pomen
današnjega koraka še toliko večji.
Čestitke in zahvala še enkrat vsem, ki ste pripomogli k temu, da smo ga lahko naredili in se
veselim tistega dne leta 2021, ali 2022, ko bo električna energija dejansko stekla po tem
daljnovodu, upam, da se bomo takrat lahko zbrali v večjem številu, da ne bomo sedeli narazen,
da bo večer in da bo luč svetila. Hvala lepa in lep dan vsem.
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Sara Kovač
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Nadzorniki 2TDK o tem kdo so sposobni
izvajalci za graditev 2. tira
RADIO SLOVENIJA 1, 14.10.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:43
ANA ŠTRAVS (voditeljica)
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Nadzorni svet 2TDK danes odloča o tem kdo so sposobni izvajalci za graditev 2. tira Divača - Koper. Potem, ko je bila
minuli teden zamenjana uprava družbe 2TDK z Dušanom Zorkom na čelu, danes nadzorni svet obravnava predlog nove
uprave, saj so bili po pritožbah nekateri izvajalci pozvani k dopolnitvi dokazil o sposobnosti. Po današnji odločitvi se bo
začela druga faza postopka, ko bosta odločilna predvsem cena in spoštovanje smernic Evropske komisije, s čimer naj bi
iz igre izločili predvsem kitajske družbe. Obsežen projekt vreden milijardo 200 milijonov mora biti končan do leta 2025.
Če bi pogodbo z izvajalcem podpisali v nekaj mesecih bi še ujeli časovnico, vendar so v vsakem postopku še mogoče
pritožbe.
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Na odločbo gradbene inšpekcije se bodo
pritožili
RADIO SLOVENIJA 1, 14.10.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:17
ŠPELA BRATINA (voditeljica)
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Vrhniški Kemis bo z današnjim dnem prenehal dovažati nove odpadke na vrhniško lokacijo, v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem bo poskrbel za trajno odstranitev tistih odpadkov, ki so že na območju obrata. Kemis s tem spoštuje odločbo
inšpektorata za okolje prostor, ki ugotavlja, da je pomemben del Kemisovega obnovljenega projekta nezakonita gradnja.
V podjetju ob tem opozarjajo, da bo s prenehanjem delovanja Kemisa Slovenija ostala brez pomembnega objekta za
ravnanje z nevarnimi odpadki. Država pa zato nima zadovoljivih alternativnih rešitev. Kemis je od januarja do septembra
poskrbel za varno odstranitev več kot 16 500 ton odpadkov, od tega jih je bilo več kot 11 000 ton nevarnih. Na odločbo
gradbene inšpekcije se bodo pritožili.
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Industrija pred izzivi
RADIO SLOVENIJA 1, 14.10.2020, STUDIO OB 17-IH, 17:04
MAJA DERČAR (voditeljica)
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V pričakovanju, da se bodo javno oziroma družabno življenje in
nekatere storitve v drugem valu epidemije koronavirusa znova ustavljale, bomo pogledali, kako to obdobje prestaja
industrija oziroma nekatera podjetja. Slovenska industrija je na poti preobrazbe, na eni strani dolgoročne transformacije,
digitalizacije, zelenih vlaganj in sledenja čedalje večjim zahtevam kupcev, na drugi strani je udarila pandemija. Kako
močno, kaj nas čaka v poslovnem svetu, kaj počnejo v podjetjih, kako iziti zmagovito, kako velike in daljnosežne
spremembe načrtujejo v podjetjih, kakšna bo ali bi morala biti slovenska industrija prihodnosti? O tem z gosti iz
mednarodno orientiranih podjetij. Z mano v studiu je mag. Uroš Zupančič, vodja strateške nabave v novomeškem
podjetju Adria Mobil, ki je že nekaj časa v francoskih rokah, izdeluje pa vane in počitniške prikolice. Lepo pozdravljeni.
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Pozdravljeni.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Na zvezi torej na daljavo pa pozdravljam še tri ugledne goste. Z nami je dr. Jure Knez, ustanovitelj in partner v
trboveljskem podjetju Dewesoft, ki izdeluje vedno nove generacije merilnih in krmilnih instrumentov. Jure Knez je tudi
predsednik Kluba slovenskih podjetnikov SBC. Pozdravljeni.
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Lep pozdrav.
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MAJA DERČAR (voditeljica)
Denis Jahić je direktor in član uprave Aquafil SLO, nekdaj poznanega kot Julon, ki je že 24 let v italijanskih rokah in
proizvaja poliaimidne filamente in granulate, znan po reciklaži poliamida 6. Gospod Jahić, se slišimo? Mi ne Philomena in
hrano Late znan policija laži polja mi da 6 gospod Jakič se slišimo.
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Pozdravljeni. Se slišimo.
MAJA DERČAR (voditeljica)
In lep pozdrav tudi dr. Davidu Močniku, ki je vodja konstrukcije in razvoja v trebanjskem podjetju REM, ki proizvaja
modularne objekte, med njimi visoko energetsko učinkovite. Dr. Močnik, se slišiva?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Se slišimo. Lepo pozdravljeni.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Lep pozdrav vsem. Oddajo vodim Maja Derčar. Torej današnji podatek o številu novo okuženih je 707. Dr. Jereb ocenjuje
je, da je okužen vsak 150. Slovenec. Znova rekorden podatek, skrb vzbujajoč. Drugi val epidemije torej napreduje. Vlada
je pravkar začela zasedati na seji na Brdu pri Kranju, na dnevnem redu so novi ukrepi. Več o njih sicer v prihodnjih
informativnih oddajah, ko bodo tudi znani. Gospod Knez, kot predsednik kluba SBC, v katerem so podjetja tudi s
storitvenimi dejavnostmi, zanima me, ste zaskrbljeni bolj kot v primerjavi s prvim valom, se bojite zapiranja ali ne?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, definitivno obstaja razlika med prvim in drugim valom. Po koncu prvega vala smo nekako vsi pričakovali, da boja s
korono še nismo dobili, da prihaja še drugi val. Sedaj je pred vrati. Težava je v tem, da so podjetja svoje rezerve pač
porabljala in da je še vedno neznanka, do kdaj bo vse skupaj trajalo. Tako, da je izrednega pomena, da tukaj stojimo
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skupaj, da ohranjamo gospodarstvo v dobri kondiciji in da se dejansko trudimo za to, da še širitev virusa omejimo z
odgovornim ravnanjem.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Zdaj ali se predstavniki gospodarstva v tem trenutku pogovarjate z vlado, sprašujem pa zato, ker obstajajo neki pozivi
stanovskih organizacij, naj vlada, če bo že zapirala, naj se o tem prej posvetuje z lastniki dejavnosti, da bodo našli skupaj
boljše rešitve. Skratka se pogovarjate, ali v bistvu samo pričakujete sporočilo vlade danes?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, sam osebno sem tudi član strokovne skupine posvetovalne vlade in dejansko se o teh stvareh pogovarjamo. Tako, da
nekatere stvari gredo v pravo smer, so določene stvari, ki jih še v bistvu, ki še niso urejene. Tukaj bi izpostavil predvsem,
da obstajajo panoge, ki so zelo, zelo prizadete, ki ne po svoji krivdi, zaradi pač trenutne situacije stojijo in je za
pričakovati, da bodo stale še kar precej časa. Zato je na mizi predlog, ki v PKP 5 sicer ne bo vključen. Računamo pa, da
bo v prihodnje, da za te dejavnosti, da zagotovi vlada višja nadomestila, kot je predvideno v PKP 5.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Se pravi nadomestila za čakanje na delo?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Tako je, ja. V PKP 1 je bilo to nadomestilo višje, sedaj v PKP 5 je tudi podjetja krijejo del tega. Za tiste dejavnosti, ki so
pa zelo obremenjene, pa se mi zdi, da bi jim lahko pomagali in jih vzdrževali v dobri kondiciji, da bodo pač nadaljevala
svoje delo, ko bo to možno.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Zdaj gospod Knez, v tujini se pogovarjajo tudi o državni podpori bilancam podjetij, tistim, ki jim recimo prihodki upadejo
za več kot polovico, se pravi o direktnem kritju fiksnih stroškov s strani države, čeprav je to izjemno drago. Ali se o tem
pogovarjate tudi vi?

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

JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ne, jaz mislim, da je v naslednjem krogu, da se je potrebno nujno pogovoriti o pomoči tem podjetjem, tako kot sem že
dejal. Ampak se mi zdi, da moramo nekako vzdrževati nek balans med tem, med obremenjenostjo proračuna in pa na
drugi strani med pomoči podjetjem, tako da je zmerom stvar kompromisa. Jaz tudi mislim, da smo v dosedanjih
protikoronskih ukrepih ta balans dokaj dobro vzpostavili, na eni strani je vlada pripravila nekako predloge in ukrepe, ki so
pomagale podjetjem, kar kaže tudi, da brezposelnost ni tako zelo rasla kot je bilo za pričakovati. Na drugi strani pa so
tudi podjetja pokazala odgovornost v tem, da ker večina teh sredstev, ki so bila predvidena, ni bila izkoriščena, pri čemer
je pač potrebno poudariti, da ta PKP 2, da ti krediti še vedno ne delujejo tako kot bi morali, kar bi v drugem koraku bilo
nujno potrebno urediti ravno zaradi tega, ker te rezerve podjetjem kopnijo in bodo ti premostitveni krediti sedaj prav
gotovo zelo, zelo prav prišli.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ja, o tem zakaj jamstvena shema za nova posojila ne deluje, morda v nadaljevanju. Gospod Jahić iz Aquafil SLO, nekdaj
Julon. Kakšna je razlika v vašem podjetju, med ukrepi v prvem in drugem valu, če sploh kakšna, ker vi imate vendarle
proizvodnjo, ki se vam ne sme ustaviti in tudi v prvem valu je niste?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Tako je, mi proizvodnje nismo ustavljali, smo pa od samega začetka pojava virusa uvedli zelo stroge ukrepe. Tako, da že
od sredine marca merimo vsem temperaturo na vstopu v podjetje, delimo vsem zaposlenim maske, ki jih morajo nosit
neprestano dokler so v podjetju in teh ukrepov nismo spreminjali. Tudi proizvodnje nismo ustavljali. Trudimo se, da
preživimo to težko obdobje in smo tudi koristili vse možne ukrepe, ki so bili s strani vlade predpisani.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Se pravi čakanje na delo?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
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Čakanje na delo, skrajšan delovni čas.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Kaj pa te možnosti odloga davkov plačil pa možnosti odloga plačila obrokov bančnih posojil in te zadeve?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Tega pa zaenkrat še ne.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Morda še to, gospod Knez je omenil, da so podjetja porabila denarne rezerve, to gotovo velja za manjša, srednje velika.
Kako je to z nekim Aquafilom, ki je del mednarodnega koncerna?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Mi smo v leto 2020 zakorakali v zelo dobri kondiciji in smo naredili prva dva meseca dobro. Drugače pa do konca tega
leta pričakujemo 25-procenten upad prihodkov, kar je tudi za nas, ki smo veliko podjetje, zelo veliko. Kar se tiče pa teh
državnih ukrepov, so zelo dobrodošli. Zavedat se pa moramo, kot je že prej sogovornik povedal, potrebno najti neko
ravnotežje, ker vsa ta sredstva, to pomoč bo mogel nekdo plačat in že se ocenjuje, da bo letos v proračunu 4 milijarde
evrov manka, tako da moramo zelo, zelo pazit, kako s temi sredstvi ravnat.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ker v podjetjih se potemtakem bojite prihodnjega zvišanja davkov, kajne?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Ja, seveda, nekdo bo mogel te kredite, ki jih zdaj država jemlje, odplačat in to pričakujemo, da bodo potem nekako
prevalili na nas ponovno.
MAJA DERČAR (voditeljica)

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

Gospod Zupančič, vodja strateške nabave v Adria Mobilu, kako vi vidite to razliko med ukrepi v prvem in drugam valu v
vašem podjetju?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Jaz mislim, da smo prvi val vsi pričakali nepripravljeni. Mislim, da ga ni bilo junaka, ki bi bil pripravljen na tovrstne
situacije. Zdaj samo za Adria Mobil lahko povem, da smo meseca februarja dobaviteljem še pošiljali dopise, da
povečujemo proizvodnjo. Čez 14 dni smo jih potem spraševali o ukrepih, ki jih mislijo dobavitelji sprejet zaradi covida na
Kitajskem. Nihče ni pričakoval, da bo ta virus tako hitro prišel v Evropo. In v tem smislu drugi val, trenutno je sicer motnja,
ki jo pa veliko lažje obvladujem, vendar so riziki še vedno zelo veliki. Sama Adria Mobil je bila zaprta tri tedne, konec
marca in prvi teden aprila, vendar težav z denarnim tokom pa nismo imeli, v bistvu celo nasprotno, Adria Mobil je celo
izboljšala svoj denarni tok, ker se nam je povpraševanje po produktih naše branžne povečalo za 30 procentov.
MAJA DERČAR (voditeljica)
A pa lahko zadostite temu povpraševanju, so vse komponente na voljo in tako naprej?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Trenutno smo v fazi zaposlovanja sto dodatnih ljudi. S 1. oktobrom smo uvedli dvoizmensko delo na liniji van in s 1.
novembrom povečujemo tudi proizvodne kapacitete na liniji avtodomov in prikolic. Tako, da smo na nek način zmagovalci
korona krize. Ampak drugi val pa ja, ostaja predvsem z vidika oskrbnih verig eno veliko vprašanje.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Tudi k oskrbnim verigam bomo šli v nadaljevanju. Še David Močnik iz trebanjskega podjetja REM, torej modularne
objekte proizvajati v podjetju. Ste tudi pred eno veliko investicijo ali sredi nje. Kaj se dogaja v vašem podjetju, zdaj v tem
drugem valu epidemije, kako delate, kakšne ukrepe ste vzeli, imate še denarne rezerve, kako je s tem?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
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Jaz sam mislim, da ta drugi val vsi jemljemo prelahko. Spremenila se je neka miselnost med ljudmi, da ukrepi niso več
potrebni in nam virus ni nevaren, kar pa seveda ni res. Kar se pa tiče same pripravljenosti na drugi val, je v podjetju
razlika očitna. Če smo se pri prvem valu borili z zaščitno opremo, je imamo sedaj na voljo dovolj. Tudi ljudje smo bolje
psihično pripravljeni, ni takšnega pritiska na zapiranje podjetij, kot je bilo to v prvem valu. Pri nas dela od doma zaenkrat
ne prakticiramo, saj naše delo zelo temelji na timskem delu. Ker pa je to težje izvedljivo, smo pa uvedli tudi v režiji
dvoizmensko delo. Kar se tiče denarnih rezerv, vsako dobro vodeno podjetje mora imeti denarne rezerve za take
situacije in se tudi primerno odzvati v posamezni situaciji. Seveda pa ta sredstva niso neomejena. Menim pa, da to večjo
težavo predstavlja predvsem v manjših podjetjih. Mi zaenkrat s tem nimamo nekih težav. Tudi izkušenj z nekimi najemi
posojil v tem obdobju nimamo.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Zdaj vlada in državni zbor sta v prvem valu nato še štirikrat sprejela zakonodajne pakete za pomoč gospodarstvu. Ste
koristili kakšnega od ukrepov v podjetju REM?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Koristili nismo nobenega izmed državnih ukrepov in ga zaenkrat glede na trenutna naročila in poslovanje tudi nimamo
namena. Čakanje na delo je mogoče tak ukrep, ki bi mogoče prišel v poštev v bodoče, ampak zaenkrat ga nimamo
namena koristiti. Čakanje na dela sicer v določenih primerih, predvsem v storitvenih dejavnostih podpiram. Vendar se te
stvari izkoriščajo, za to bilo potrebno tudi okrepiti nadzor na tem področju.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Se pravi, gospod Močnik, čemu ali komu se lahko zahvalite, da ste tako dobro doslej prestali to krizo, sebi, svojemu
izdelku, poslovnim partnerjem, kupcem, komu?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Predvsem razvojni usmerjenosti podjetja, s katero smo dosegli neke kupce in ni bilo nekega padca naročil.

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

MAJA DERČAR (voditeljica)
Zdaj vprašanje, ki ga naslavljam na vse, slučajno ali v kakšnem od podjetij načrtujete odpuščanja? Veliko se govori o
odpuščanjih v zadnjih časih, predvsem v zelo prizadetih panogah.
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Pri nas v Dewesoftu seveda ne razmišljamo o tem, ampak razmišljamo o še nadaljnji okrepitvi razvojnih kapacitet, tako
da bomo lahko ponudili strankam nove izdelke, inovativne, ko bo te krize konec.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Pa imate zato kadrovske težave, ali je zdaj priložnost za najti najboljše kadre na trgu, je potem korona kriza tudi
priložnost, dr. Knez?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Zagotovo je priložnost oziroma bo mogoče še več je v prihodnosti. Se mi pa zdi, da vsa podjetja, ki so zavedna, ki imajo
rezerve, držijo razvojne oddelke kompaktne, ker pogovarjamo se o višanju dodane vrednosti in tako naprej in v bistvu
razvoj izdelkov z dodano vrednostjo potrebuje vrhunske kadre, ki jih je potrebno negovati.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Še kdo glede odpuščanja ali morebitnega zaposlovanja?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Ja, bom kar jaz, tudi v REM-u neka odpuščanja niso predvidena. Bom pa se navezal na predhodnika, glede na razvojne
aktivnosti. Mislim, da je ta korona kriza ravno priložnost, da okrepimo vlaganja v raziskave in razvoj in iz te krize pridemo
še močnejši.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Jahić?
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DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Kar se tiče AquafilSLO, mi imamo različne scenarije pripravljene. Zaenkrat še ni nobene odločitve. Lahko pa potrdim, da
tudi naši razvojni oddelki delajo s polno paro in se trudijo prilagodit spremenjenim navadam potrošnikov. Moramo vedeti,
da to delo od doma in vse te omejitve, ki so bile in ki še bodo, spreminjajo potrošniške navade in za industrije določene
se bodo morale pač spremenit in prilagoditi tem novim navadam.
MAJA DERČAR (voditeljica)
In o tem v nadaljevanju oddaje. Mogoče gospod Zupančič, na kratko, Adria Mobil odpušča ali ne?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ne, kot sem dejal, mi dodatno zaposlujemo 100 ljudi. Je pa res, da če se navežem tudi jaz na doktor Kneza, Adria Mobil
je tiste tri tedne, ko je bila zaprta, bila ravno v fazi razvoja oziroma zaključevanja nove sezone in smo praktično vse
aktivnosti preselili na digital in tudi prvič v naši branži izvedli konferenco prodajno na live streamu in s tem na nek način
pokazali industriji, da je možno tudi v lock downih delovat uspešno in z novimi prijemi in to se nam je več kot obrestovalo
tudi v nadaljevanju, ko so bili ti ukrepi sproščeni.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Zupančič, kar z vami bom nadaljevala. Namreč pred kratkim je potekal nabavni vrh na temo krajšanja oskrbnih
verig in deglobalizacije. Nabavniki ste poseben profil v verigi vsake industrije, saj skrbite za to, da podjetja kupijo
potrebne surovine in polizdelke in tako naprej in vaše zaznave naročil, zalog, repromateriala in tako naprej so prikazane v
dokaj preprostem in upoštevanja vrednemu indeksu, to je indeks nabavnih menedžerjev, tudi na radiu ga veliko
omenjamo. Banka Slovenije se nanj zanaša. Vi ga osebno izračunavate. Zato izkoriščam priložnost, da ga predstavite,
ker želimo vedeti kaj kaže v tem trenutku in v prihodnje, se pravi kaj je PMI indeks, kaj kaže trenutno?

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

UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ja, sama kratica PMI stoji za Purchasing Manager Index in gre za nabavni indeks, ki ga praktično izračunavajo vodje
nabav v posameznih državah. Gre za zelo kredibilen in relevanten in zanesljiv ter odličen indikator poteka prihodnjih
trendov oziroma konjunkturnih gibanj. Zdaj sam PMI oziroma vprašalnik je sestavljen iz devetih vprašanj, izmed teh je pet
pomembnih za sam izračun in sicer sprašujemo podjetja oziroma nabavnike po stanju novih naročil, stanju proizvodnje,
stanju zaposlenosti, dobavnih rokov in zalog repromateriala. Zdaj na vsako vprašanje podjetje odgovori zgolj samo in
samo z, ali je stanje slabše, enako ali boljše kot pretekli mesec. Zakaj je ta indeks tako pomemben? Zato, ker praktično v
realnem trenutku dobimo sliko, kam se gospodarstvo v tistem trenutku giblje, medtem ko določeni ostali makroekonomski
kazalci kot so BDP vedno kažejo sliko za tri mesece nazaj. Sama vrednost indeksa nad 50 točkami pomeni, da
gospodarstvo raste. Pod 50, da se gospodarstvo ohlaja. Zdaj pri nas se še vedno premalo govori o PMI-ju, ker potrebno
se je zavedat in razumet, da imamo s tem indeksom praktično vsi bodisi vodje podjetij ali ostali direktorji v podjetjih v
rokah dodatne informacije, ki nam lahko koristi pri strateških, taktičnih ali operativnih odločitvah. Gre za razumevanje
pomembnosti informacij, ki obstajajo in njihovem koriščenju. In danes po šestih letih, ko indekse zaračunavamo, nas v
združenju zelo veseli, da so ga na nabavnem vrhu, ki je potekal 10 dni nazaj približno, kazali praktično na svojih
prezentacijah skoraj vsi predavatelji, tako key speaker, ki je bil letos Jože P, Damjan, tako magistra...
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ki je vmes že dobil novo vlogo, ja. Kar nadaljujte.
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ja. Tako magistra Maja Bednaš iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, do dr. Dejan Paravan iz Gen-I-ja, agrarni
ekonomist, ki ga vsi poznamo, dr. Aleš kuhar in da ne naštevam vseh in ja, mesečno ga pošiljamo tudi na Banko
Slovenije in Delo.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ja, ta indeks kar precej zadnje čase omenjamo. Kaj pomeni, če je več kot 50, kaj pomeni, če je manj kot 50 in kaj
trenutno kaže slovenski indeks nabavnih menedžerjev?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
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Indeks 50, nad 50 pomeni, da ko gospodarstvo raste, je ekspanzija gospodarstva in pod 50, da se gospodarstvo ohlaja.
Zdaj trenutni trend zadnjih treh mesecev, tudi slovenskega je visoko nad 50 točkami, kar pomeni, da smo ponovno v
zagonu gospodarstva glede na pretekle mesece, kar pa ne pomeni, da smo že ujeli padce, ki so se nam zgodili meseca
marca, aprila in maja.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Kaj pa pričakujemo, da bo PMI pokazal prihodnji mesec?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Za slovenski PMI je zelo značilno, da zelo visoko korelira s PMI-jem Nemčije, Francije in Italije. Tako, da odvisno od
novih naročil, ki jih bodo slovenska podjetja dobila iz Nemčije...
MAJA DERČAR (voditeljica)
Okej. Pa bom tukaj izkoristila priložnost. Gospoda Močnik in Jahić, kaj kažejo trenutno razmere na trgih Italije, Nemčije,
naših v bistvu največjih trgovinskih partneric. Mogoče gospod Močnik naprej pa za njim gospod Jahić.
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Če smo pri prvem valu občutili, da so aktivnosti na naših trgih nekako zastali, zaenkrat tega nekako ni čutiti. Tudi naročila
prihajajo redno. Seveda pa obstaja bojazen, kako se bodo stvari razvijale v prihodnje. Tukaj predvsem mislim, ali se bodo
zapirale meje, kakšne omejitve bodo uvedle druge države, končno postavitev modularnih objektov in njihovo končno
montažo le izvajamo na terenu in kot izrazito izvozno usmerjeno podjetje nam lahko to v prihodnosti povzroča težave. V
splošnem pa glede na preteklo leto pričakujemo približno 8-procentni padec prihodkov, vendar je pri tem potrebno izhajati
tudi iz tega, da smo imeli v preteklem letu 20-odstotno rast, zato smo se že v začetku leta zavedali, da bo lanske
rezultate težko ponoviti.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ohranjate pa naročnike oziroma stike s poslovnimi partnerji?

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

DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Tako, v tem drugem valu sedaj ni čutiti neke bistvene razlike. Je pa bilo takrat v prvem valu, so določene prodajne
aktivnosti zamrle in je bil malo tisti manko, ampak ni bilo to kritično.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Jahić, kako je to pri AquafilSLO, ko gre za naročila za dobavo surovin in nato proizvodnjo in prodajo vašo na
tujih trgih? Gospod Jahić, se slišimo?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Ja, se slišimo. Mi nismo v našem podjetju tako zelo optimistični. Gre namreč za to, da delujemo v oblačilni industriji in
talnih oblog v avtomobilski industriji in nam je popolnoma jasno. Če bo ponovno prišlo do kakršnih koli zaprtij trgovin in
drugih aktivnosti, potem potrošniki ne bodo mogli kupovati. Vemo sami, kaj se je zgodilo marca, aprila in maja, trgovine
so bile zaprte, saloni avtomobilski so bili zaprti in se je veriga začela ustavljat. Jaz mislim, da se vlade po Evropi
zavedajo, da popolnega zaprtja po eni strani si ne moremo več privoščiti, po drugi strani je pa treba res zaščiti najbolj
šibke skupine starejših ljudi. Vidimo pa, kaj se zdaj dogaja. Tudi Italija enako kot pri nas, število okužb eksponentno
narašča in s tem, ko narašča strah ljudi, vse skupaj rezultira v zmanjšanju potrošništva. Tako, da jaz mislim, da nas
čakajo zelo, zelo negotovi in težki meseci do konca leta.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Zupančič, za Adria Mobil mogoče. Rekli ste, da imate malo minusa, ampak sicer pri naročilih in to 30 procentov
več kot sicer. Dobava surovin, izdelkov, nemotena, partnerji ostajajo ali ne?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ja, definitivno brez partnerjev oziroma dobaviteljev v naši verigi teh številk, o katerih govorimo, si ne bi upali zagotavljati.
Tako, da konstantno je dnevni kontakt z dobavitelji, napoved količin, fourcasting.
MAJA DERČAR (voditeljica)
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Skratka še večji napor kot običajno na tem področju.
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ja, ta korona je dvignila napore.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Jure Knez, vi imate poseben položaj, je pač podjetje iz področja merilne tehnike, ki je res specifično, nišno. Ali se soočate
s kakšnimi velikimi spremembami, ali pa morda manjšimi ovirami, ko gre za na eni strani dobavo tistega, kar potrebujete
in na to proizvodnjo in prodajo vaših artiklov na tujih trgih, ohranjate naročnike ali so ti mogoče malo zamaknili naročila,
kaj se dogaja?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, tako poseben naš položaj tudi ni. Prav tako se srečujemo s težavami v nabavi. Velika sreča je, da smo v bistvu
znotraj podjetja delamo kar veliko večino stvari sami. Pač to je bila neka politika, ki smo jo zavzeli leta nazaj. Na prodajni
strani pa smo seveda pač te naše stranke, moramo vedeti, da je to projektno delo, da nimamo stalnega odjema. Tako, da
tudi varčujejo na določenih področjih, tako geografskih kot aplikacijskih. Vidimo predvsem v avtomobilski industriji, da so
podjetja nekako v krču. Veliko več, ne vem procedur, podpisov je potrebno, da se nekdo odloči za nabavo nove merilne
opreme v našem primeru, tudi geografsko so dežele, ki delajo dobro, recimo pri nas je trenutno Amerika, Kitajska zelo
dobro deluje, Indija je popolnoma zaprta, Francija zelo trpi, Nemčija se počasi pobira. Tako, da je nekako sreča, da
delujemo na vseh teh trgih, da lahko nekako te stvari. Je pa na, kot so že prej sogovorniki dejali, je pa ogromno
negotovosti, tudi ko vprašamo naše prodajnike po prodajnih recimo napovedih, te variirajo za 100 procentov. Dejansko
tudi stranke ne vedo, kdaj bodo dobili odobrene projekte, tako da dejansko ne vemo, kako bomo zaključili leto, precej nas
pa skrbi naslednje leto.

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

MAJA DERČAR (voditeljica)
Ja in ničkaj rožnate napovedi niso potem niti za 2022 - 23, na kratko, sicer zdaj načenjam temo, ki je bila izpostavljena
tudi na nedavnem že omenjenem nabavnem vrhu in to je kot posledica epidemije krajšanje razdalj med kraji, kjer so
izdelki dobavljeni, proizvedeni in nato prodani. Dobavne verige se ponekod krajšajo, tudi zaradi Trumpove trgovinske
vojne, recimo v ZDA se industrija vrača domov, ta proces deglobalizacije, če ostanem pri vas gospod Knez ali ga
občutite?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, še večje pritiske na to, mi delamo vse stvari v Sloveniji, zaenkrat. Je pa vse več pritiskov, da bi to proizvodnjo, končno
proizvodnjo merilih inštrumentov selili v večje države, pa predvsem je to čutiti na Kitajskem kjer že v nekaj državnih
razpisih je pogoj, da je proizvodnja na Kitajskem, v Rusiji recimo je tudi to prisotno, v Ameriki prav tako, čeprav v
manjšemu obsegu. Tako, da jaz mislim, da je to zdaj nekako moderno, je vprašanje, če se bo to obdržalo na dolgi rok,
ker vemo, da se stvari bolj optimalne, če se nekako globalizirane in tako, da je tukaj se mi zdi da bo pršlo do nekega
nihanja, ki zna v po koronskem časa se to nekako iti nazaj v bolj ustaljene smernice. Tako, da 1 mi ne planiramo, da bi
izpostavili ne vem kako veliko proizvodnjo recimo na Kitajskem.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ali še kdo meni, da je lahko ta proces de globalizacije bolj trenuten, bolj odziv na korona virus, bolj hipen, kot pa, kot pa
nek dolgotrajen trend? Gospod Zupančič.
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Ja. Adria Mobil je sicer svojo dobaviteljsko bazo zelo tesno vezana predvsem na Evropo, Nemčijo, Italijo in pa Švedsko,
Nizozemsko, Belgijo. Tako, da prav samih izkušenj direktno s Kitajske nimamo, razen naših dobaviteljev, ki dobavljajo iz
Kitajske, predvsem kakšna elektronske komponente. Ja, veliko se govori o ponovnem vračanju dela industrije nazaj v
Evropo oziroma v matične države. Sam vidim izziv predvsem v transparentnosti informiranja med samimi deležniki in
pravočasnem odzivu na različne situacije. Danes je pač na prvem mestu obvladovanje tveganj povezanih z dobavami,
saj moramo kot odgovorni gospodarji še vedno slediti ekonomski upravičenosti. Tako, da dejansko si želimo lokalizaciji,
globalizacije pa nas je mogo katerih pogledih dejansko rešila še hujše gospodarske škode in šele danes dejansko vidimo,
da je svet odvisen in še kako je odvisen drug drugega oziroma kot je na nabavno vrhu dejal dr. Jože Damjan bo potrebno
najti neko novo ravnotežje med globalizacijo in lokalizacijo.
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MAJA DERČAR (voditeljica)
Še kdo na temo globalizacije, deglobalizacija morda na primer svojega podjetja? Sicer pa je epidemija udarila v času
gospodarske transformacije na prehodu in sicer na prehodu v zeleno, digitalizirano, avtomatizirano gospodarstvo. Neka
splošna ocena je, da je slovensko gospodarstvo nekoliko prespalo oziroma zamudilo dobre čase rasti od 2014 do danes,
ko bi lahko več vložilo v transformacijo. To lahko beremo recimo tudi v akcijskem načrtu za višjo rast produktivnosti, kjer
avtorji prav kritizirajo to pomanjkanje vlaganj v tem najboljšem času. Kaj ste v tem času delali v vaših podjetjih, gospod
Denis , nekaj ste že omenjali investicije?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Mi od 2010, ko smo začeli to vašo investicijo se pravi recikliranje odpadkov iz najlona 6 do danes si polovico surovin že
naredimo iz recikliranih materialov, ki so sicer derivati nafte. Mi investiramo veliko na področju recikliranja, stalno pa
apeliram in opozarjam, da bi investirali še več, če bi imele možnost, se pravi pridobitve najrazličnejših dovoljenj in
soglasjih v krajših včasih, če hočemo investira v recikliranje, v trajnostni razvoj moramo imeti tudi dober servis s strani
države. To je ključno pri razvoju naprej.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Se pravi katere agencije konkretno vas pri tem o ovirajo ali pa vam ne v rokih?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Hitrejše odziva. Gre vse od delovanja upravnih enot , v različnih soglasodajalcev pa potem na koncu tudi tudi Arso, ki ima
končno besedo. Te službe in agencije bi morale delati učinkovito, hitro in v tem trenutku si upam trdit, da so to glavni
oviralci hitrega razvoja na področju trajnostnega razvoja.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ali vas karkoli pod to vlado navdaja z upanjem, da se bo to spremenilo, glede na vse napovedi, tudi osebno s strani
predsednika vlade, bi ga držali za besedo?

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

DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Vidimo manjše pozitivne korake naprej. Si le želimo, da bo, da bo vsaj en del obljub izpolnjenih.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Močnik kaj ste vi v tem času delali v podjetju, ko gre za investicije, za širitve, za premike naprej?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
V tem času smo predvsem veliko vlagali v razvoj novih in izboljšanje izdelkov. Pozabili nismo niti na prehod na zeleno
gospodarstvo. Zelo konkreten korak v tej smeri smo naredili v prejšnjem leto. V ključen smo bili namreč v program
trajnostne strateške transformacije, ki potekal pod okriljem javne agencije Spirit. In v sklopu katerega smo v 5. mesec
pripravili trajnostno strategijo podjetja, v kateri smo opredelili aktivnosti za naslednja 4 leta. Tako smo za našo plus
modularna enoto, tako trenutno izvajamo LCA analizo, ki bo podlaga za nadaljnjo okoljsko optimizacijo in pa tudi
pridobitev okoljske deklaracije proizvoda. Hkrati pa tudi zaključujemo, kot je bi bilo omenjeno z gradnjo novih poslovno
proizvodnih prostorov, tukaj v lokalnem okolju v Trebnjem, ki nam bodo tudi omogočili prehod v digitalizirano in
avtomatizirano gospodarstvo. Naj še mogoče povem, da ta epidemija ni bistveno vplivala na potek gradnje tako, da
ocenjujemo, da bo kompletna investicija tudi s tehnološko opremo zaključena do konca naslednjega leta.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Pa imate vi tako kot je dejal gospod Jahič, mate vi podobne izkušnje, ko gre za upravne enote, soglasodajalce, Arso itd.?
Ste pa seveda malo drugačna industrija, mogoče prej dobite okoljska dovoljenja, si predstavljam ali kako?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Ja, postopki trajajo kar dolgo, ravno takrat, ko smo pričeli s to gradnjo se je spreminjal ta gradbeni zakon oziroma je
prenehal veljati zakon o graditvi objektov in bil sprejet gradbeni zakon in je bilo tisto malo daljše obdobje preden smo
sploh prejeli to gradbeno dovoljenje, da smo lahko sploh pričeli delat. Še prej smo moral izvesti arheološka izkopavanja.
Tako, da kar trajajo ti postopki.
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MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Knez, vi ste ves čas vlagali v vašem podjetju. To še vedno počnete, v kaj, kako ste izkoristili ta čas debelih krav,
ki ni bil prav dolg?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, če jaz primerjam recimo leta 2014, sem pogledal za nazaj smo naredili letno 10.000.000 EUR prometa s 40
zaposlenimi, sedaj smo pa v bistvu investiral v tem času in v infrastrukturo in v zaposlene in v prodajne kanale, pa da
imamo 16 firm po svetu, je zaposlenih skupno v Sloveniji 250 ljudi, skupina dela 40.000.000 EUR prometa. Skupno od
tega približno 27 v Sloveniji tako, da se mi zdi, da je bila tukaj konkretna rast. Ta čas, te rezerve bomo pa še naprej
uporabi tudi v Sloveniji in imamo namen investirati v nadaljnjo v infrastrukturo, imamo v naslednjem letu in na koncu
letošnjega leta imamo eno večjo investicijo v prostore v višini 3.000.000 EUR. Tako, da tako da skoz, se hecam, da skoz
poskušamo zapraviti denar , ki ga zaslužimo vsako leto pa nam vsako leto ne uspe, da je še zmer dobiček.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Zupančič Adria Mobil je v tem času ene od 2014 do danes nekje na polovici te časovne poti, zamenjala lastnika.
Torej kako pa je z investicijami v tem trenutku?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)

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

Je, vse večje investicije sicer potrjuje lastnik. Francoz, Trigano, če so le neupravičene in Adria Mobil ravno danes mislim,
septembra sedaj končuje z izgradnjo nove in začenjamo z proizvodnjo karoserijskih elementov. Razširi smo kapacitete za
100 %, v zadnjih letih smo ogromno vlagali v robotizacijo nanose večine tesnilo lepilnih mas in s tem zmanjšali zelo
hranljive organske snovi. Podjetje ima že leta in leta certifikat 14 001, zmanjšujemo količino porabljene embalaže. Bi se
tukaj navezal še eno vprašanje digitaliziranega in avtomatiziranega poslovanja, ki je v Adrii Mobil se izkazalo za enega
ključnih, saj smo se v preteklih letih povezali z dobavitelji preko tako imenovanih be to be povezav. Prišli na praktično
brezpapirno poslovanje tako znotraj podjetja kot z dobavitelji. Se pravi od e-naročil, do edobavnic, eračunov, predvsem s
slovenskimi podjetij, do izmenjave enačrtov z dobavitelji. In prav tako imamo celotno naročniške in poprodajne aktivnosti
podprte z e orodji in predvsem lock downu se je eoblika poslovanja izkazala za enega ključnih uspehu, ker enostavno
vseh sprememb, ki so zaradi korone sledile v planu in naročilih enostavno ne bi mogli obvladovat, če tega ne bi imeli
narejenega.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Sedaj neko splošno strinjanje je da nas iz krize in posledic različnih kriz lahko potegne le napredek na področju
inovativnosti, kompetenc, digitalizacije, industrije 4.0, okoljskih sprememb, novih poslovnih modelov. Omenjali ste ne
mislim, da vi gospod Knez, da so mnoge industrije v krutem ciklu nujnih sprememb in avtomobilska je med njimi. Zdaj
zanima me kakšni so trendi na področju vaš industrije oziroma vaše panoge? Katerim trendom oziroma katerim trendom
sledite tako kot je gospod Zupančič zdaj recimo omenjal digitalizacijo in ali pričakujete od države kakršno koli partnerstvo,
mogoče pa tudi ukrepe, ne vem, pri nižanju administrativnih in davčnih obremenitev? Ali bodisi pri povezavi z mrežami
javnih raziskovalnih institucij ali pri subvencioniranju? Gremo po vrsti gospod Jahić.
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Mi kot sem prej omenu smo vodilno svetovno podjetje na področju recikliranja in imamo izkušnje tudi v Združenih
državah, kjer je California zelo močno posegla v to recikliranje z močnimi subvencijami in jaz mislim, da zdaj v tek časih,
ko se govori o prehodu na zeleno gospodarstvo. Je absolutno potrebno uvesti določen sistem subvencij. Zakaj? Zato, ker
danes recikliranje zaradi izredno nizkih cen nafte se ne splača več nobenemu in mi po eni strani smo zelo prepoznavni
po svetu zaradi te naše blagovne znamke, recikliranega poliamida 6. ekonil in nas to nekako rešujemo v teh kriznih časih.
Po drugi strani pa zaradi izredno nizkih cen nafte postajamo na tem področju nekonkurenčni. Torej, če želimo postati
zeleno gospodarstvo moram tudi država in Evropska unija kot taka narediti korake v smeri nekih subvencij za recikliranje.
California je to rešila tako, da daje za vsak kilogram na recimo tepiha, ki ga nekdo vzame iz deponije in ga potem predela
v osnovne komponente, ki jih uspe vrniti v krog, v življenjski krog, določene denarna se pravi subvencije.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ja, gospod Močnik imam še pa pod vprašanje, pa gremo, gremo en krog gospod Močnik ali pričakujete od države
kakršnekoli ukrepe, partnerstvo in s katerim trendom sledite v vaši panogi.
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
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Tako, naprej bi se mogoče dotaknil teh trendov, pred kratkim smo izvedli eno tržnem naložil analizo, ki nakazuje na rast
zastopanosti modularne gradnje na ključnih trgih. Moramo pa na tem področju biti glede inovativnosti pred konkurenco.
Zato je naša vizija izrazito razvojno naravnana in bomo zato še nadalje povečevali vlaganja v raziskave in razvoj, ki že
sedaj niso majhno. Lansko leto smo v preiskave in razvoj namenili 2,3 % vseh prihodkov v podjetju, kar znaša približno
800.000 EUR. Na razvoju nas dela tudi do 20 zaposlenih, ki pa niso vedno polno obremenjeni z razvojnimi aktivnostmi.
Pričakujemo, da bo do letos vlaganja v raskav in razvoj dosegla skoraj da 1.000.000 EUR.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Kar nadaljujte, kakšni viziji sledite in pričakovanja mogoče od javnih partnerjev?
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Ja od države pričakujemo partnerstvo. Potrebno je skrajšanje birokratskih postopkov, kot je že bilo omenjeno. Tudi same
administracije je časi več in je bolj pomembna kot sama vsebina. Konkretno pričakujem pa tudi razbremenitev stroškov
dela, saj obdavčitev plač v Sloveniji med najvišjimi v evropski uniji, s čimer slovensko gospodarstvo izgubljena
konkurenčnosti.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Se pravi to vas še vedno moti, kljub temu, da sta 2 zaporedni vladi nekaj že ukrenili na tem področju kar se obdavčitve
dela tiče, zlasti tistih z višjo plačo.
DAVID MOČNIK (vodja konstrukcije in razvoja v REM)
Tako. Predvsem tukaj nam odhajajo kadri v tujino, izgubljamo znanje in tukaj bi bilo potrebno narediti še več.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Jure Knez, enako, podobno vprašanje. Kakšni viziji sledite in pričakovanja od vlade, države navsezadnje pa lahko tu
nastopi tudi kot predsednik Kluba slovenskih podjetnikov.

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

JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Tako je. Zdaj v bistvu kar se tiče podjetja jaz mislim, da je jasno, da moramo vlagati v nadaljni razvoj, da bomo ostali
konkurenčni, da moramo ponuditi nove inovativne izdelke, da v bistvu držimo dodano, visoko dodano vrednost, ki je
pogoj zato, da lahko vlagamo v razvoj. Na nivoju države je stvar podobna. Tudi država mora biti v narekovajih
konkurenčna, vsaj svojim sosedom pa tudi širše, glede na to, da so trgi globalni in je treba skrbeti zato, da smo agilni,
hitri, učinkoviti in poceni v bistvu tudi na tem, na tem, področju. Tako, da zdaj je pod vodstvom Ivana Simiča, ki je tudi
član SBC-ja, so bili pripravljeni predlogi za debirokratizacijo, ki so kar konkretni, zelo konkretni. Veliko njih ne zahteva
spremembe zakonodaje ampak samo postopkov, nekateri zahtevajo seveda spremembo zakonodaje. Ampak mislim, da
če bo večina teh predlogov sprejeta in veljavno prakso, da bodo tako kot je kot je gospod Jahić dejal, da bomo veliko bolj
sposobni nekako držati našo državo konkurenčno in izkoriščati poslovne priložnosti, ki v teh časih še posebej zelo hitro
pridejo, pa zelo hitro tudi grejo. Ena izmed takih bolj pomembnih stvari je ureditev trga dela. Še vedno se nadoločenih
področjih bolj splača ne delo kot delo in to je mislim, da eden izmed ključnih temeljev zato, da se bo, da bo, da bo
Slovenija pač perspektivna. So pa določene stvari, ki so trenutno zelo boleče za gospodarstvo, recimo predviden dvig
minimalne plače to je bil zakon je bil sprejet pred korona krizo in v času korona krize mislim, da nebi nihče niti pomislil na
kaj takega, da izgubljamo še več delovnih mest. Ampak je pač zakon, če je sprejet za več let in jaz mislim, da bi tuki
morali nujno ta ukrep zamrznit dokler ne pridejo boljši časi zato. Tu so recimo take stvari o katerih se mi zdi, da je zelo
vredno razmisliti , za blaginji vseh.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Nas samo podvprašanje še vam gospod Jahić. Glede dviga minimalne plače, je to velika obremenitev v teh časih za
podjetje?
DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Absolutno. Enako kot je reko prej gospod. Mislim, da bi morali to najmanj eno za leto zamrznit, da vidimo kako se bomo
podjetja, ki nas je kriza najbolj prizadela in nas bo še prizadela, ker moramo se zavedat, da 2. val šele prihaja, ne vemo
kje in kdaj se bo točno končalo in kako se bo končalo. Tako, da absolutno bi morali zamrznit in to se je tudi v okviru
našega združenja kemijske industrije in gospodarske zbornice borimo, se pravi zamrznit za minimalno eno leto, zaradi
izrednih razmer.
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MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Zupančič še pri vas v Adrii Mobilu, kakšni viziji sledite, kakšni so trendi na področju industrije, ki jim sledite in pa
priložnost, da tudi vi poveste kaj pričakujete od države?
UROŠ ZUPANČIČ (vodja nabave v Adria Mobil)
Adria Mobil je ravno letos nadgradila svojo oziroma prenovilo svojo vizijo, kjer smo si zapisali, da želimo ustvariti najbolj
zaželene, nepozabne in trajnostne blagovne znamke vozil in storitev za prosti čas. Jaz se bom tle navezal na en
slovenski rek, ki pravi sam si pomagaj in bog ti bo pomagal. Tukaj smo danes na kupu pač podjetja, ki zelo veliko
inovirao in mislim, da je inovativnost in sodelovanje pri razvojnih projektih, pa naj si bo to v evropskih projektih v sklop 2.
raziskovalnih institucij ali kjerkoli pač ključnega pomena v kolikor želimo podjetja biti prepoznavna po prebojnih in novih
idejah, ki na trgu še ne obstajajo. Sedaj to podjetju daje konkurenčno prednost pred ostalimi konkurenti in hkrati na nek
način diferenciacijo od konkurence. Zdaj kupci to ponavadi opazijo in cenijo, s tem pa seveda povezana velika dodana
vrednost produkta, ki je pač kupec pripravljen plačati. In te stvari praktično ustvarjajo blagovne znamke blagovne
znamke, ki jim kupci zaupajo in sledijo. V primeru Adrie Mobil lahko rečem, da smo v roku enega leta od lanskega
septembra prejel 3 priznanja za inovativnost. Zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, Evropsko priznanje za
inovativnost v Nemčiji, priznanje za najbolj inovativne izdelke in pa pri trajnosti smo bili prejemnik nacionalne nagrade
energy glob 2020. Tako, da jaz mislim, da v kolikor bodo podjetja vlagala v razvoj in svoje resurse usmerila tudi v to
področje, poleg vseh digitalnih rešitev je to ključ za uspeh. Šele potem lahko računamo na pomoč drugih.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ali kdo vidi priložnosti v tem kar v bistvu vlada in Evropska komisija snujeta, gre predvsem, imamo v mislih črpanje
evropskih sredstev v naslednjem štiriletnem obdobju iz naslova nekega novega evropskega sklada za okrevanje in
odpornost. Prav v teh dneh pošiljamo svoj načrt v Bruselj. Ali kdo računa tudi na Evropska sredstva od vas v podjetjih?
Slučajno? Bi se kdo, se prijavljate ali od kod boste v prihodnje jemali denar za vlaganje? Pa v delu je tudi kar nekaj 2.
državnih strategij oziroma dokumentov o tem kako naj kot država dvignemo dodano vrednost na zaposlenega. Zdaj, če
malo ne počrpamo Evropska sredstva za različne projekte ne bo slabo ampak obstaja še druga množica ukrepov. Bi kdo
to pokomentiral?
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DENIS JAHIĆ (direktor in član uprave AquafilSLO)
Lahko jaz povem dve besede. Ja, smo prebrali ta nacionalni načrt za okrevanje. V tem nacionalnem načrtu je predvidenih
5, 2 milijarde evrov od tega 1,6 milijarde nepovratnih sredstev. Največja bi rekel teža pa je. s sredstvom za zeleno
preobrazbo.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Ja, železnice, okoljski projekti itd. Ja povezavo nam nagaja. Gospod Knez bi vi nadaljevali.
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Ja, računamo tudi na to, vendar je treba počakat na konkretne razpisne pogoje ko pride do te faze.
MAJA DERČAR (voditeljica)
Gospod Jahič vmes smo vas malo izgubili. Ampak smo razumeli poanto, gospod Knez kot rečeno Evropska sredstva, je
prav, da smo zdaj kot Slovenija na to pozorni, da izberemo pravilne projekte? Kako naj kot država dvignemo dodano
vrednost?
JURE KNEZ (solastnik podjetja Dewesoft in predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov)
Jaz mislim, da je tukaj poglavitno sodelovanja vseh akterjev, kar se tiče evropskih sredstev jih bomo mi pač mi izkoristili v
primeru, če bodo pogoji ustrezni. Nismo odvisni od tega denarja, imamo dovolj lastnih sredstev. Predvsem pa se mi zdi
pomembno to, da se zdi kot da ti ključni akterji niso preveč povezani. Torej, če pogledamo politiko, gospodarstvo,
zaposlene, javnost dostikrat se zdi recimo tudi med delavci, pa delodajalci, da so na različnih bregovih. Ampak jaz
mislim, da je najbolj pomembno to, da se moramo zavedati, da smo vsi v istem čolnu, da vsi stremimo k istemu cilju in da
moramo skupno delati za blaginjo. Mi smo to nekako udejanjili s tem, da so zaposleni tudi solastniki v času krize smo se
mi zdi da ravno zaradi tega res, res, uspevamo in nikoli nismo imeli niti ene težave z zaposlenimi, da ne bi resnično dali
svojega srca zato , da bi delovali dobro tudi v teh težkih časih in če bi to na ravni države nekako tudi ponotranjili bi bilo po
moje to ena izmed temeljnih osnov za za to, da lahko v naslednjem obdobju delujemo bolje.

168

Radio Slovenija 1, Studio ob 17-ih - 17:04
Država: Slovenija

14.10.2020
Sreda

Kazalo
Trajanje: 55:00

12 / 12
MAJA DERČAR (voditeljica)

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

Tako s temi besedami, ki jih jemljemo kot zaključne moramo zaokrožiti to oddajo. Čas nas preganja. Spoštovani gostje
Uroš Zupančič, Jure Knez, David Močnik, Denis Jajić najlepša hvala za sodelovanje v tokratnem Studiu ob 17-ih. Torej
danes na gospodarsko temo, jutri pa presedlamo na infrastrukturo. Zasajena bo vsaj simbolično 1. lopata na 3. razvojni
osi, ki bo Koroško bolje povezala z drugimi deli države. Metka Pirc bo gostila državnega sekretarja za infrastrukturo,
člana uprave Darsa, župana Velenja in Prevalj ter predstavnika mladinske iniciative za cesto. Bodite z nami danes pa
hvala za pozornost drage poslušalke, Spoštovani poslušalci poslavljamo se tudi Maja Derčar, Erika Štular in Jon Čargan .
Srečno in ostanite zdravi.
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Celjsko, Koroška

Končno
prva lopata
Gradnja hitre ceste,
ki bo hrbtenica tretje

razvojne

osi,
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se uradno začne danes

Na

Koroškem se veselijo konca od-

rezanosti od sveta, v Premogovniku
Velenje obilice materiala za utrditev
pregrade med Velenjskim in Šoštanj-

skim

jezerom

..
STRAN1

12, 13
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GRADNJA HITRE CESTE

Odkopi bodo

reševali pregrado
Predvsem Šoštanjčani težko pričakujejo gradnjo ceste

skozi Gaberke, a ne toliko zaradi prometne povezave,
kot zavoljo varnosti
Rozmari Petek

Vtem

tednu so nekate-

ri zaskrbljeni
znova

s

Šoštanjčani

strahom

opazo-

območju ne zmanjšujemo. Manko

Idejni projekt je pripravil Rok Poles,

materiala trenutno nadomeščamo z

zdaj pa projekt za izvedbo pripra-

zemeljskimi izkopi hribine Ležna, ki

vlja Holding invest,” gradnjo, ki ob

je v neposredni bližini," so nam ne-

vstopu na gradbišče

ali se

vali pregrado, ki ločuje Velenjsko in
Družmirsko

pregrada zmanjšuje, kratko odgovorili v Premogovniku Velenje.
Mnogi so ob pogledu na pregrado

jo na

zato ugibali, ali bo

delu, ki je najbližji TEŠ, opisujejo
v elektrarni. Kot pojasnjujejo, je v

zerca,

ki

(Šoštanjsko)

jezero. Je-

so se pojavila na pregradi,

so se zavoljo minulih obilnih pada-

ta sploh vzdrža-

vin še razširila. Premogovnik Velenje, ki skrbi za trdnost nasipa, sicer
že leta zagotavlja, da je pregrada,

la do začetka gradnje

pod katero povrh vsega odkopavajo

uradno začne

premog,

še vedno dovolj močna, če-

iz leta v leto na videz ožja,
preplavila pa so jo že omenjena je-

osi.

te skrbi

Vsaj

tretje razvojne

ni več

prav

gradnja se

-

danes.

Zaščita ali turizem?
Že nekaj

časa

pa

svojo pregrado gra-

prav.

še bolj

tisoč do milijon kubičnih metrov
materiala; med vgradnim materialom
700

je tudi pepel iz šoštanjske termoelek-

-

revitaliza-

kov in sekundarnega nasipa, ki bo
opremljen z

zapornico in prelivi

vati pred morebitnim popuščanjem
osrednje pregrade med jezeroma.

ščito

kot

pa

pojasnjujejo

menijo

želeli zavaro-

z njo

TEŠ,

A

na občini, dela po-

uvod k obljubljeni ureditvi

trarne (TEŠ), že dlje časa pa računajo
na dodaten material,

naj

ki bo nastal ob

teku ekološka sanacija

kot dodatna varnost pred potencialnim poplavnim valom iz smeri
Gaberk. Ukrep služi predvsem za za-

rekreacijsko-turističnega parka, ki

začetku gradnje tretje razvojne osi.

ob Družmirskem jezeru, ravno na

"V okviru sanacije manjšega dela

jim dodatni material prišel še kako

Doslej so mesečno tam odložili od

občini.

Nekoliko drugače gradbena dela

jezera je v planu tudi izvedba otočdijo tudi v Šoštanju. Na prvi pogled
je videti, kot da bi se Šoštanjčani,

zerca. Ob tem sicer ne skrivajo, da bi

s kakšno gradbiščno tablo, opisuje-

cija plitvine Družmirskega jezera.

ravno je
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ni zabeležena

dolgo nazaj na naše vprašanje,

bi bil

namenjen

čim

širšemu

mesta Šoštanj pred poplavnim

valom in za vzdrževanje akumulacije," pojasnjujejo.

Dodatna zaščita mesta, čeprav
je na občini ne poimenujejo ravno

krogu uporabnikov, tako mladim

tako, je dobrodošla. Ob morebitnem

kot

popuščanju

starejšim,

domačinom

in turi-

Trenutno potekata

Ugrezanje preveliko

nasipa,

ki ločuje

jezeri,

bi se namreč gladina vode v Druž-

stom.

ja zaščitnega

nasipa

stabilizaci-

proti mestu ter

mirskem
in

jezeru nevarno povečala

zalila del

Šoštanja,

gladina Velenj-

Pred letom dni je na občinski seji
Drago Potočnik iz Premogovnika Velenje svetnikom priznal, da

ureditev prehoda od Račjega otoka

skega jezera pa bi se temu primerno

do poligona ribičev s tremi pretoč-

znižala ter tako konkretno oddaljila

nimi kanali,

od priljubljene

so ugreznine vedno večje od količi-

kjer pričakujejo, da bodo v tem letu

ne Velenjske plaže.

končani

Gradnja hitre

ne materiala,

ki je

na voljo za njiho-

vo zapolnitev. "Stanje
je trenutno

zi rešujemo

žal takšno

ni najboljše,
in ga

a

vsesko-

s tehničnimi ukrepi," je

takrat dejal Potočnik. "Dela
naciji ugreznin

se izvajajo

rudarskim projektom,

pri sa-

skladno z

širine na

tem

opisujejo

še peščena

na

pešpot

dovozna pot

jezera, nova

občini,

in

okoli
večje

parkirišče. "Prvo in del druge faze
projekta uredi TEŠ

občino.
ga

Po

v dogovoru

z

pridobitvi gradbene-

in

vsako leto

nagraje-

ceste se je začela
pravočasno

dovoljenja bo tretjo fazo finan-

cirala Občina

Šoštanj

iz

proračuna.
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Pregrada z

jezerci

med

Velenjskim

in Šoštanjskim
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foto:

Pregrada

na Družmirskem jezeru, ki jo gradi TEŠ Foto:

jezerom

Bralec

Večera

Bralec Večera
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MLADI IN ZAPOSLOVANJE

nimi transferji in minimalno plačo
je premajhna, da bi ljudi motivirala

Digitalno vešči

za delo," je apelirala na vladajoče, naj
to

spremenijo. "A ne tako, da bi zni-

ževali socialne transferje."

bodo imeli delo

Govorniki so omenili,

da so v

Sloveniji še vedno pereč, kronični
problem davki, obremenitve plač in
predolgo izobraževanje. Zato

smo

priča prikritemu, prekarnemu zaposlovanje mladih, ki so prisiljeni v

Petra Kovačec, Marko Gorjak in Luka Lubi
na konferenci Epeke o tem, kako najti zaposlitev

odpiranje espejev, in begu v tujino.

Luka Lubi iz občinskega urada za
kulturo in mladino je pojasnil, da

in kateri poklici bodo iskani čez deset let

je

Nina Ambrož

bilanca

pozitivna,

odseljevanje

in

priseljevanje mladih v Maribor sta

izenačena. Vidi pa težavo v participaciji mladih. "Delo zagotavlja vstosporočilo regijske

Fair Employment včeraj v Mariboru

pnico za kreiranje sveta," je poudaril.

konference o mladih in
trgu dela je mogoče strni-

potekala razprava, ki sta jo popestri-

Ne

žek. "Dela

pri iskanju zaposli-

la glasbenika Emkej in Vid Turica.
Organizirala jo je Epeka, maribor-

Lubija, ker prihajajo roboti, umetna
inteligenca. Svet se digitalizira. Vir-

Glavno
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ti v en stavek

-

gre

zgolj za zaposlitev in zaslupa

bo vedno manj," skrbi

tve sta ključna primerna izobrazba

sko združenje za umetnost, kultur-

in organizirano, vztrajno mreženje

ne

oziroma aktivni stik z lokalnim okoljem, različnimi (mladinskimi) or-

tehnologijo.
se pri Epeki

Marko Gorjak, direktor Orod-

ganizacijami in delodajalci. O tem

ukvarja z romsko problematiko, je

jarstva Gorjak in podpredsednik

je v okviru projekta Z mladinskim

povedala, da se romske skupine sre-

delom proti brezposelnosti mladih

čujejo s stigmo. "Razlika med social-

obrtno-podjetniške zbornice Maribor, je izpostavil, da je pomembno

-

in izobraževalne

programe

ter

tualno ni več le poslovanje, takšni
postajajo tudi karierni sejmi.

Petra Kovačec,

ki

"Delo zagotavlja
vstopnico
za kreiranje sveta"

usmerjanje,

za katere poklice naj se

odločijo mladi. V kontekstu robotizirane

industrije

5.0,

ki

postaja

re-

alnost, zdaj aktualna, deficitarna
gradbeništvo in kovinarstvo najbrž
ne bosta več

področji. "Čez

strateško pomembni
deset let

povpraše-

vanje po kadrih ne bo manjše, bodo
pa v

Luka Lubi,

Marko Gorjak in Petra Kovačec v razpravi

Koroški cesti

v Mariboru Foto:

Nina AMBROŽ

o mladih

na trgu dela na

ospredju druge kompetence,” je

prepričan Gorjak. "Računalniško pi-

smeni bodo bolj iskani.”
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TRETJA RAZVOJNA OS

Simboličen start
Pri Gaberkah danes prva lopata in upanje,
da bi na hitri cesti med Velenjem in Slovenj Gradcem

prvi avtomobili zapeljali v petih ali šestih letih
Aktualni infrastrukturni minister

Kako poteka načrtovanje na odseku

osi se

Jernej Vrtovec si želi, da bi večkrat

Slovenj

A

napovedani datumi zaključka gra-

odprtih ostaja še kar nekaj

dnje, za katere se trudita z okoljskim

razgrnjen v maju

ministrom Andrejem Vizjakom,

leta 2028, ko je bila izdelana študija posodobitve cestnih povezav na

Tomaž Rane

Gradnja

tretje razvojne

danes tudi uradno

začne.

dilem.

leta
Zakaj nujno potrebujemo

Sodobna cestna

potreb-

in

razvoj

prebivalstva in gospodarstva regij,

kot so Koroška in savinjsko-šaleška
regija na severnem ter Bela krajina

Na kak

način bo

potekala

gradnja?

Državni prostorski načrt (DPN) je bil
2022, a ustavljen do

prave DPN

na osem sklopov.

Za spremenjeno traso se trenutno

se od leta 2028 nadaljuje.

Kje se lahko

še

zaplete?

nimi strokovnimi podlagami.

dela je

nju gradbenih dovoljenj.

pri pridobivaIzkušnje

Odsek Velenje jug-Slovenj
Gradec naj bi stal 674

Slovenj Gradca do Šentruperta, dol-

kažejo, da lahko to traja tudi leto dni

žina južnega dela

(pritožbe okoljevarstvenikov in še

milijonov evrov, odsek med

koga ...), izbor izvajalca pa celo več,

Šentrupertom in Velenjem

hod-Maline

pa

je

Novo

17,9

mesto

za-

kilometra.

velik denar in se izvajalci
radi pritožujejo. Zaradi konfiguracije
saj

so bili sprejeti prostorski

Kdaj

načrti za

gre za

je zahtevnejši

tretjo os?

del med Velenjem

jug

Zamišljena je bila že pred desetletji,

in Slovenj Gradcem.

državni prostorski načrt za odsek
Velenje jug-Slovenj Gradec je bil v

Kdo je izbrani izvajalec

vladi končno sprejet 29. avgusta
2023, ko je bila predsednica vlade

Jenina?

Pogodbeni izvajalec za Gaberke del

Alenka Bratušek, za cesto od pri-

je konzorcij Kolektor CPG,

ključka Šentrupert na avtocesti do

(vodilni partner), sodelujeta CGP,

priključka Velenje jug pa

d.d., Novo mesto in VOC Celje, d.0.0.
Vrednost del je 8,4 milijona evrov,
dela morajo končati v 14 mesecih.

arja

2017,

Miro

12.

janu-

ko je bil predsednik vlade

Cerar.

Kolikšna

je zamuda

pri

začetku

izgra-

berke

in

kaj

vsebuje

za odsek

naslednji

Ga-

odsek

d. o. o.

Odsek Jenina, kjer izbira še ni opravljena, pa je vreden 30 milijonov
evrov brez DDV.

dnje po sprejetju v vladi?

Gre za

hitro cesto,

delu

priključno cesto, viadukta Jenina

sedem let, en

in Visočnik (oba iz dveh objektov),

mesec in r6 dni po sprejetju prvega

most Jenina, podporni zid, prestavi-

lopata

Prva

odseka bo
DPN v

na

severnem

zasajena

vladi.

bi lahko

Koroško

bila

gradnja med Velenjem in

končana?

jug pa 354 milijonov.

8 zunajnivojskih priključkov,
5 dvocevnih in 1 enocevni

predor, 3 galerije, 4 pokriti
vkopi, 26 viaduktov,

15 podvozov in 1 podhod,
11 nadvozov, 8 mostov.
V Podgorju pri Slovenj

Gradcu bo obojestransko
počivališče s sanitarijami,
bifejem in rekreacijskimi
površinami.
Podgora v Savinjski dolini

tve vodov. Dars predvidoma v roku

bo počivališče z bencinskim

meseca načrtuje objavo jav-

servisom, trgovino, bifejem

enega

Kdaj

iz-

deluje idejni projekt z vsemi potrebZapleta se lahko

kilometra in poteka od

in Otiški Vrh-Holmec. Postopek pri-

Gradnjo vodi Dars, razdeljena pa je

na južnem delu. Dolžina severnega
3r,5

od

meje?

odsekih Slovenj Gradec-Dravograd

tretjo os?

povezava je

na za enakopraven položaj
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ali 2026, vzdržali.

2025

Gradca do avstrijske

nega

naročila še za sklopa

jezero in Konovo.

Škalsko

in sanitarijami.
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Povezava za razvoj, proti begu možganov

"Brisati moramo sive lise, ki ob slabi

"Simbolična

lopata ni samo-

"Vsekakor se kot ambasador podpo-

dostopnosti nimajo enakovrednih

umeven dogodek, v iniciativi smo

re gradnje dolgo pričakovane prome-

pogojev. Kako pomembno je to, se

morali delovati kar

dni, da smo

tnice končno veselim 'prve šavfle' in

je pokazalo

zapiraš posamezne dele države ali

doživeli ta trenutek, zlasti pa bomo
veseli, ko se bo po tretji razvojni

vidim, da se je splačalo vztrajati. To
je težko pričakovan dogodek, kljub

občine, se zaradi izseljevanja

v času pandemije. Ko

2186

in inte-

osi dejansko peljal prvi avtomobil.

temu da ne bo zasajena na Koroškem,

lektualnega, dejavnostnega ter mo-

Vedno bo v nas ostala neka grenko-

pa upam,

tivacijskega praznjenja določenih

ba, da je bila ta cesta prepozno zgra-

tudi to.

da se bo slej ko prej zgodilo
že zdaj vsaj trasa usmer-

Bo pa

območij ti deli v resnici ne morejo

jena za nekatere generacije mladih

jena proti Koroški. Hitro cesto potre-

enakovredno obravnavati kot ostali.

Korošcev. Zaključek med Velenjem

bujemo, da bomo dobili lažji dostop

in Slovenj Gradcem pričakujem, kot

do Slovenije, čeprav nam je okno v

deklarirani evropski solidarnosti države začnejo egostično obna-

napovedujejo pristojni, v petih ali
šestih letih, seveda pa še ostajajo

Evropo

skrbeti za veliko

odprta mnoga vprašanja umestitve

cesta zgrajena, bodo veliko pridobili

v prostor in gradnje vse do mejne-

prehoda Holmec. Zaključka gra-

dnevni vozači v Ljubljano, pa pamet
bo ostala na Koroškem, kar je dobro

Širše

šati.

se je pokazalo tudi, da se kljub

Zato moraš

stopnjo

samobitnosti države, kon-

sistenten pa moraš

državnih

biti tudi

znotraj

ga

preko Avstrije bistveno bližje

kot marsikomu preko Trojan.

Ko

bo

Odročni predeli, kot

dnje za odsek med Šentrupertom

za koroško gospodarstvo. Lažje bodo

sta Koroška in Bela krajina, začnejo

in Velenjem si še ne upajo napove-

odprli kaj novega. Beg možganov se

uhajati in se raje povezujejo

dati,

meja.

s centri

preko meje. Stvar nacionalne varno-

sti
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prva

presojo

delu potrebujejo

še

nam že dolgo dogaja, čeprav

ni

samo

vplivov na okolje, gradbeno

cesta tisto, kar zadrži mlade. Vse se

dovoljenje, potekajo pa odkupi ze-

suče okoli Ljubljane, stari pokrajini

matico in

mljišč in projektiranje. Je pa ta da-

pa

državno telo in dele, ki so zaradi
slabše dostopnosti neprekrvavljeni."

našnji

je,

da te predele bolj povežemo z
med seboj ter zaokrožimo

saj na tem

simbolični začetek

za vse naprej."

Slovenija želi popraviti
kar bi morala zagotoviti
Foto:

Andrej

vstopnica

hitra cesta

upam,

tivo

ni namenjena,

tako da

da bodo mladi videli perspek-

tudi doma."

krivice s tistim,

že

zdavnaj.

PETELINŠEK
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JUG
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DALJNOVOD CIRKOVCE-PINCE

Orban: Srednja
Evropa pridobiva

pomen
Boris Jaušovec

Madžarski premierje menil, da bi po povezavi elektro
omrežij Slovenije in Madžarske morala priti na vrsto
še plinska povezava, saj take povezave krepijo pozicijo
srednje Evrope v geopolitičnih igrah velikih

Pred

dvorcem Sternthal v Ki-

dričevem so slovenski

pre-

mier Janez Janša, madžarski

premier Viktor Orban in še hrvaški
zunanji

minister

Gordan Grlič

daman slovesno zaznamovali
tek gradnje
daljnovoda

80
2

Ra-

zače-

kilometrov dolgega

x 400 -kilovatne moči
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Cirkovce-Pince čez deset slovenskih
občin do slovensko-madžarske meje.
Gradnja bo stala 150 milijonov evrov,

od teh

je zanj EU prispevala 50

mi-

lijonov nepovratnih evrov. Vklop

mednarodno

povezavo

v

načrtujejo

do konca naslednjega leta, leto navrh

je predolga

kimi

imamo v

razvojnimi

- niti

projekti

ne pri

vi,

o kateri upam, da se naši državi

dogovorita, in pri železniški pove-

zavi.

Pogoj pa je medsebojno zaupa-

gradnji, pač nasploh z birokratsko

nje.”

navlako.

si je naša vlada zadala
nalogo, da to navlako počisti." Nada-

državljani navajeni na cenejše ener-

šele ko

odkar je premier v tretje, najcenejša

Zato

ljeval je: "Zdravja se zavemo,

zbolimo, elektrike se spomnimo, ko
je zmanjka. Na srečo njenih redukcij iz naše mladosti ne poznamo več."

Predsednik vlade je govor sklenil z
zahvalo vsem v madžarskih in hrvaških institucijah, ki so prispevali k
začetku gradnje projekta, pomembtudi za širšo regijo.
Orban je govor začel

Orban

je

omenil, da so

poetično,

češ, kako

je med počitnicami bral

knjige, ki

so napovedovale izteka-

plin pa drugi najcenejši. Janši
še zahvalil, ker se je od njegove
vlade spomladi učil zoperstavljanja
v EU,

se je

pandemiji.

-

Hrvaški zunanji minister daljnovod bo prek dveh razdelilnih
transformatorskih postaj
povedal, da

povezan

omrežjem

-

je

je gradnja v interesu

celotne EU, ki se trudi okrepiti infrastrukturne povezave v srednji

dejal, da bodo tako vzpostavili prvo

joče se desetletje in

čezmejno povezavo s prenosnim

ta, pandemije in begunske krize

plinskega terminala na otoku Krku,

omrežjem Madžarske ter povečali

niso predvidele:

ki bo začel delovati prihodnje leto."

zanesljivost slovenskega sistema.

pa

bo zagotovo

Trumpa,

brexi-

njegovi

gente. Elektrika je na Madžarskem,

s hrvaškim elektro

nega

bodo zaključili okoljsko urejanje. Direktor Elesa Aleksander Mervar, ki
je svečano odkril gradbeno tablo, je

doba. Kaže, da

Sloveniji velikanske probleme z veli-

"Današnji dogodek

Evropi: "Sem sodi tudi izgradnja

v knjigah,

Janša in Orban izjav nista dajala,

slovesnosti, na

ki bodo opisovale prihodnje dese-

ampak sta se odpravila na delovno

kateri je visokim gostom s prek-

tletje. Srednja Evropa namreč pri-

kosilo, hrvaški gost

murskimi narodnimi postregel duet

dobiva

domov.

Mystic, je bil prvi govornik

delež. Srednja

Na opoldanski

Janša:

pomen.

zapisan

Vsak bi tu rad imel
Evropa

in

poveza-

"Po dolgi odisejadi končno začnemo

ve med njenimi državami zato

graditi ta izredno pomembni dalj-

stajajo prizorišče geopolitičnih iger

novod, kot

lopato za avtocesto na tretji razvoj-

ni osi. Izgradnja daljnovoda bo vzela

vezovanje naših elektroenergetskih

desetkrat manj časa, kot

sistemov pa krepi našo pozicijo.
Tako bo tudi pri plinovodni poveza-

la

priprava

ga

prvo

je terja-

na gradnjo. Dvajset let

je odbrzel

Dvajset let priprav

po-

velikih, od Rusije in Turčije, do Kitajske in ZDA. To je dober znak, po-

bomo jutri zasadili

pa

na gradnjo je bila

predolga doba ,
je menil Janša

177
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Janez Janša in Viktor Orban se

razumeta. Foto: Sašo BIZJAK

dobro
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DALJNOVOD

CIRKOVCE-PINCE

Začetek konca sage
dnje za tri mesece premaknila še epi-

Gradnjo daljnovoda Cirkov-

ce-Pince, največjega investicijskega projekta Elesa, zaz-

demija! Prva meddržavna pogodba je
predvidevala, da bo daljnovod

val leta 2007,

namujejo izjemno dolgotrajni
upravni postopki: skoraj petnajstletno umeščanje v pros-

dejansko

hitrostjo

kratsko navlako.

včeraj

končno

začel

Cirkovce-Pince.

daljnovod

graditi
Gradnja

150 milijonov evrov vrednega in 80
kilometrov dolgega daljnovoda, ki bo
prvič povezal Slovenijo, Madžarsko in
Hrvaško, je največji investicijski pro :
te družbe. S 50 milijoni evrov ga sofinancira tudi EU.

in

projektov

razvojnih

njihovega umeščanja v prostor, ne to-

liko

je

to

konec prihodnjega leta. »Žal
imame v Sloveniji velikanske težave s

okoljevarstvenega soglasja.

Eles

delobo

se

zgodilo

tor in petletno pridobivanje

/ Anja Hreščak

pa

s

samo

gradnjo, pač
Ta

pa

z

biro-

primer mora biti

ISO mio. €
JE VREDNA GRADNJA
daljnovoda Cirkovce-Pince,
od

tefea

bo 50 milijonov evrov

prispevala

EU.
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jekt v zgodovini
Daljnovod

bo povečal

zanesljivost

prenosnega omrežja in uvoza elektrike, je spomnil generalni diAleksander
Mervar.
rektor Elesa

dodatna spodbuda za to, da se nikoli
več ne bo zgodilo, da bi neki postopek trajal 20 let, preden začnemo

je umeščen tudi na

graditi,« je na slovesnosti ob začetku

sistema,

Projekt

seznam

prioritetnih vladnih projektov.

gradnje dejal predsednik vlade Janez

Bolj kot po svoji investicijski vrednosti in pomenu je projekt znan po
tem, da ga je spremljal eden najdalj-

gradnjo trajala

ših postopkov umeščanja v prostor v
zgodovini. Daljnovod so začeli načrtovati v letih od 1988 do 1990.

Šele

le-

Janša. Dodal je, da bo priprava
sama

na

kar desetkrat dlje kot

gradnja.

Madžarski premier Viktor Orban,
ki se je prav tako udeležil slovesnosti
ob. začetku gradnje, je ocenil, da je

1998 so se začeli pogovori z Madžarsko, dve leti zatem pa še postop-

dogodek zgodovinski predvsem zara-

prostor. Nekaj let
tem tudi zapletlo

energetskem področju, ki prispeva h

ta

ki

umeščanja

pozneje

zaradi
kjer

se

v

je pri

umeščanja

trase

pri

Hotizi,

daljnovod prečka Hrvaško.

Šele

junija letos je Eles pogodbo o sodelovanju podpisal

kovodom.

Kar

tudi s hrvaškim Dalepet let, začenši leta

di

meddržavnega

krepitvi regije.
pridobiva

povezovanja

Srednja Evropa

pomembnost, center

na

tako
raz-

voja pa se premika proti vzhodu. »EU
ni zgolj nemško-francoska stvar, pač

pa tudi stvar povezav med temi državami, ki

vse bolj

2013, je Eles pridobival okoljevarstve-

geopolitičnih

iger

no soglasje. Nazadnje je začetek gra-

kih,« je rekel. x

postajajo prizorišče

in

interesov veli-
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V Kemis ne bodo več vozili

nevarnih odpadkov
Vrhniški

Kemis

je včeraj

sporočil,

da

bo upošteval odločbo inšpektorata za
okolje in prostor, s katero

slednji ugo-

tavlja, da je pomemben del objekta A
na

lokaciji

Kemisa

nelegalna gradnja,

zaradi česar v tem delu objekta Kemis
ne sme več opravljati poslovne dejavOd včeraj tako na Vrhniko ne
bodo več dovažali novih nevarnih odpadkov. Zaradi odgovornosti do okolja
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nosti.

in

lokalne

skupnosti

ter

v

skladu

z

okoljevarstvenim dovoljenjem bodo v
podjetju

poskrbeli

stranitev vseh
se

tudi za trajno od-

nevarnih odpadkov, ki

trenutno tam

še nahajajo.
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• Slovesna otvoritev novega zdravstvenega doma

lucija

Zdravstvo s sodobnejšo vsebino
Napovedano slovesno otvoritev Zdravstvenega

površin

doma Piran v Luciji je odnesel covid-19, saj se v

mest.

predstavnik podjetja Lumar IG, ki je stavbo

pridobila

zgradilo, prerezali trak in posadili

evrov

V

hraste kot simbol zelene prihodnosti, za katero so
se zavzemali.
župan

Piranski
Zadkovič

je

vzem brisov po 'drive

Oenio

otvoritev

Direktor
IG

varčen

podčrtal,

stveni

kljub

zdrav-

Sloveniji”

dom v

ponosno
dim

moderen

neprijaznim
uspeli

videnem

zgraditi

času.

Zdravstvenega

novi

sob za

treh

paciente

v pred-

grajen s sončno elektrarno,

bo

pa

postal

Dokončan

izolirnih

2700
700

dratnih metrov večji

od

omo-

predavanja

na

pros-

vsaka ambulanta svoj

tem.

prostor,

zdravja

Ob stavbo

V znesku

prihodnost,

od-

Zadkovič,

•

AP

tam je še Center za

je stala 5,253 milijona evrov.
so

ureditev

5000

ICjpRtita

jyf

z

veliko

direktor

prerezali trak

ZD

Piran

�

Matjaž Krajnc

in uradno odprli

so posadili tri črne istrske hraste ter poudarili skrb za zeleno

v katero sodi tudi

skoraj nič-energijski

zdravstveni

dom.

m

�

Oenio

ki

domu

danjega, njegova gradnja pa

HB|BBB

slovesno

amfiteater,

zdravstvenem

ur-

'

župan

nanji

goča

velikim

kvadratnih metrov zunanjih

IG, so

iz Eko sklada.

kva-

tudi

Lumar

za

zdravje. Ob domu je še zu-

nek-

urgentna

Piranski

po-

kva-

nadstreškom

možen

finančno

s

ministrstva

zdravstveni

dom je s površino
dratnih metrov za

prido-

z

je

zrasla

je

gentnim centrom

vozila

močjo

dodal Marko Lukič.

z okužbami

za

je

energetsko po-

polnoma samozadosten,”

Piran

in sodobno opremljenim

lahko

še

je

zdravstveni dom v Sloveniji.

lucijski prostori v

bitev: “Poleg

se

najbolj energetsko učinkovit

ter

Direktor

covid časih izjemna

do
pa

milijona

ki

spremeni v predavalnico in

trenutno

“Če bo dom v prihodnje nad-

doma

občina

telovadnico,

Lumar

Lukič

da je to

ministr-

1,028

krepitev

napove-

so

Matjaž Krajnc je izpostavil,

da so

in' sis-

ga

da

dodal,

podjetja

Marko

“najlepši, najbolj energetsko
in

ima

temu.”

po-

da gre za

spremi z besedami,

evrov,

200.000

tri črne istrske

parkirnih

170

zdravje namenilo

stvo za

državi slabša epidemiološka slika. So pa piranski
župan, direktor zdravstvenega doma in
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in

Projektu bo

in Marko

Lukič,

̙�B[BBfll|
m

̘ಉ�

̘८

direktor podjetja

lucijske prostore.
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2TDK iz igre za gradnjo
drugega tira izločil Kitajce
'

družbe 2TDKje sposob-

Uprava

I VASILIJ KRIVEC
vasilij.krivec@finance.si
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2TDK se je na včerajšnji
seji

seznanil z odločitvi-

mited;

in

CGP, d. d.;

ttal an der Drau,

nosti za sodelovanje

AG, Podružnica Ljubljana,

STRABAG

Ed

drugi fazi javnih naro-

Ziiblin

AG in GULERMAK Agir

čil za gradnjo objektov

Sanayi

insaat ve

drugega tira železniške
proge Divača-Črni Kal

in

konzorcij Kolektor CPG,

d.

o. o., Yapi Merkezi insaat ve Sa-

§. in Ozaltin

na mA.

sprejela uprava družbe

retVeSanayiA. S.;
Cengiz

in

Sa-

Euro-

insaat

insaat

konzorcij YDA Insaat Sanayi
ve Ticaret A. §. in Unitek insaat

Sanayi ve Ticaret A. §;

China Railway

Group

Li-

mited;

Taahhiit A.

Črni Kal-Koper, ki jo je

2TDK. Zanimivo je, da so

Ď
insaat

konzorcij IC i
nayi Ve Ticaret A. S.
-Asfalt, d. o. o.;

konzorcij STRABAG AG Spi-

jo o priznanju sposob-

v

Construction

nudnikom:
na družba, d. d., Metrostav a.s.

družbe

State

Engineering Corporation Li-

konzorcij Gorenjska gradbe-

Nadzorni svet

China

nost za oba odseka priznala po-

Tica-

China Communications

Con-

struction Company Limited.
Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno z veljav-

Sanayi ve Ti-

no zakonodajo,

ki spodbuja

in

pospešuje hitrejši razvoj go-

izločili štiri kitajske ponudnike, turški konzor-

caretA.

ki jim je pri-

spodarstva in rast investicij po

cij in konzorcij turške-

znana sposobnost, bodo pova-

epidemiji COVID-19. Skladno z

ga podjetja z Euro-As-

bljeni k oddaji ponudb za dru-

omenjeno zakonodajo gospo-

go fazo postopka.
Izločili so podjetja:

darski subjekti

faltom.

Odločitev

pravnomočna,

še ni

saj se lah-

ko izločeni ponudniki

S.

Vsi kandidati,

konzorcij

China Gezhouba
Limited In Gi-

pritožijo v osmih delov-

Group Company

nih dneh.

nex International,

iz tretjih

držav

v postopku javnega naročila so-

d. o. o.;

delujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostran-

ski trgovinski sporazum.
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V Kidričevem se je danes začela gradnja
zgodovinskega energetskega projekta
PLANET TV, 14.10.2020, DANES, 18.22
VALENTINA PLASKAN (voditeljica)
Po dveh desetletjih pa se je v Kidričevem danes začela gradnja zgodovinskega energetskega projekta, gradnja
daljnovoda Cirkovce - Pince, ki pomeni prvo meddržavno povezavo z madžarskim električnim omrežjem. S tem pa naj bi
se povečala tudi zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema. Pomemben trenutek za madžarsko slovensko sodelovanje, pa sta po kar 20 letih od prvih načrtov srečanjem in delovnim kosilom počastila tudi premier
Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban.
JANEZ JANŠA (predsednik vlade RS)

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

Ta daljnovod je izjemnega pomena zaradi tega, ker kljub temu, da električno energijo danes v teh modernih časih
jemljemo kot nekaj samoumevnega, je to je električna energija tudi v 21. stoletju ključen označevalec in omogočevalec
civilizacije. Zdravje začnemo ceniti takrat ko zbolimo, in kaj pomeni električna energija, običajno se tega zavemo šele
takrat ko je ni.
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NOVA GORICA

Nova poslovna cona Meblo vzhod

Občina ima vsa soglasja,
okoljske presoje ne bo
Na novogoriški mestni občini se
nadejajo, da bodo decembra dobili grad-

strukture, znaša 4,7 hektarja. Na njih je

vzhod, enega ključnih projektov v občini.

Sledila bi oddaja javnega naročila

trebami

beno dovoljenje za poslovno cono

Meblo
in če

pritožb ne bi bilo, bi v maju prihodnje
leto lahko v omenjeni poslovni coni za-

čeli z deli,
Projekt

sta

ki

naj

bi trajala 12 mesecev.

pospešila

Ministrstvo

za

Slovenije za okolje (ARSO), ki sta konec
avgusta

občini sporočila, da odstopata
kar pomeni, da ima

od okoljskih zahtev,

občina sedaj vsa soglasja, ki so potrebna
za ureditev cone. Občino je namreč januarja, še pred menjavo vlade, presene-

tila zahteva agencije
vplivov

poslovne

ARSO

cone

na

kazalo je že, da bodo na ta
žena

o

presoji

okolje

račun

in

ogro-

kohezijska sredstva za projekt.

bodočih

in zmožnostmi

Na javno povabilo so se

stitorjev.

sicer prijavili

le

ki

kategoriji mikro,

Vse

bodo

vršin.

se

Skupna površina parcel, na katerih

načrtuje gradnja komunalne infra-

med

Mipa

in

Merkurja ter med Kromberško vpadnico
in gozdom Panovec. Na tem območju
mestna občina načrtuje izvedbo celotne

gospodarske komunalne infrastrukture: prometno omrežje, vodovod-

metnega omrežja, električno omrežje,
plinovodno in telekomunikacijsko omrežje. 80 odstotkov sredstev, to je 2,5 mi-

komisija,

malih

kriteriji

objavljeni. »Zadeva je še v prizaradi stroškov izgradnje infrastrukture, na podlagi tega se bomo potem odločili, na kakšen način bomo
pristopili k dodelitvi oz. prodaji in subše

lijona evrov občina pridobiva iz kohezijskih sredstev,
že

v nakup zemljišča pa je
vložila skoraj dva milijona evrov.
Da gre za razmeroma majhno co-

vencioniranju komunalnega prispevka,«

no

glede na potrebe gospodarstva ter

pravi Kogovšek. Dodal

da

gre

je

še,

da se za

za

neke

premestitev

vrste

poslovno cono Meblo vzhod zanimajo
podjetja iz različnih spektrov gospo-

vzpostavitve naslednje

darstva, med podpisniki pisma o nameri

župan Klemen Miklavič. Na dolgi

vrednost na zaposlenega.

podjetji pa je več kot pa je na voljo po-

nahaja

javne

pravi

podjetja,
Če

z občino,« pravi novogoriški pod-

Kogovšek. Zanimanja med

se

conama

formalno popolne prijave bo
ocenjevalna

podjetij, ki so že podpisali pismo o naSašo

ki

no omrežje, kanalizacijsko omrežje,
omrežje javne razsvetljave kot del pro-

so

župan

zgrajenima

inve-

tisti gospodarski subjekti,

»Zanimanje za poslovno cono je
veliko, dnevno na občino prihajajo klici
meri

zemljišče,

dvema

in

ustrezajo

ocenila

stavbno

lahko

srednjih podjetij.

okolje in prostor ter Agencija Republike

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

gradnja K + P

+ 1, cona je zasnovana tako, da so možne združitve ali
delitve gradbenih parcel skladno s pomožna

bodo

ki

imajo
nadaljnji

visoko dodano

idealnih časovnicah, bi se gradnja
lahko pričela v maju prihodnje leto in
čez

dvanajst

pa se

cone

Meblo Zahod,

do

t. j. poslo-

pa

poudarja

rok

načrtuje povezava širšega območja

spodnje Vipavske doline do Ajdovščine
postopki tekli

po

zaključila

vne

cone,

mesecev.

močje predstavlja v naravi

Ob-

nepozidano

v

enovito

somestno

območje

Gorice,

Šempetra, Nove Gorice in Ajdovščine,

povezane z železnico.
Katja Munih

Območje

poslovne cone
med nekdanjim
Mipom
Merkurjem

in

fOTOMONG

184

15.10.2020

Svet24

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

1/2

Površina: 745 cm2

aGLERKM
SOCIALNA POMOČ

u

SOCIALNA POLITIKA Cigler Kralj želi ohranitev
socialne pomoči pogojevati s sprejemom dela, ki

je kar dve izobrazbeni stopnji nižje. Po trenutnih
pravilih morate sprejeti delo, ki je eno izobrazbeno
stopnjo nižje.

Rebalans
za

sprejeti

proračuna

socialno pomoč

pnji

ve namenja 14 milijonov evrov

s

več

pravičnosti

od prej predvidenega.

minister

Ci-

če

ni

dal, da bodo morali

z

prejemni-

denarne

V. uda

Rc-oubuke

Slove?''"

je

nekoga,

ni

dobro,

pomoč

se

ki

kot

občutek
na

preživlja

delom svojih rok. Urediti bo

treba

pomoči

v družbi

nekdo izkorišča

račun

napove-

drugače

da »za

pojasnilom,

gler Kralj pa je včeraj napove-

socialne

svoje

pospremil

di

ki

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

Kralj

Cigler

delo, družino in socialne zade-

Janez

do dve sto-

je

njihova izobraz-

kot

ba.

in varstveni doda-

tek ministrstvu za

Resorni

ki

delo,

nižje

med

razmerje

plačami

m

O

Pripravljamo
spremembo, da

•' “'p-

AH L

bodo morali

L V

brezposelni
prejemniki

?

socialne pomoči

m

§

\

r

sprejeti delo,
ki bo lahko tudi

do dve stopnji
mzie

kot

nnhova
'

„

.

#11
,f

IZObraZDa,

j
.

.

ll

napovedane

Za

spremembe smo

izvedeti z družbenih
i:i

’

n rn rc ri

j

185

15.10.2020

Svet24

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 10

2/2

Površina: 745 cm2

Iig.ju

in

ljudje

smo

delo.«

dodatna

poja-

za

se obrnili

zaposlovanje RS,

njeni.

»Po

na

kjer

zdaj

za

Zavod

člen)

je brezposelna

za vse in
DSP)

po treh

zavodu

oseba

mesecih

dolžna

zaposli-

največ eno

in

tev, ki

sezna-

raven

nižji

veljavnem

Zako-

sto

raven njene dosežene

nu o urejanju trga dela (ZUTD,

1 3.

in

brazbe

glede na

izobrazbi

oziroma

glede

vrizo-

na delov-

OSNOVNOŠOLSKA

strokovni sodelavci za

IZOBRAZBA

zdravstveno

(1. IN 2.

J.]|'| |

na

prijave

sprejeti

ustreza vrsti

j

(velja

z zakonski-

še

i im. tl

prejemnike

ne samo za

niso

spremembami

mi

da

motivirani za

prošnjo

S

snila

tako,

transferji

socialnimi

bodo

t i| y

I

nego

STOPNJA):
delavci za preprosta dela v

VISOKOŠOLSKA

predelovalnih

(6. STOPNJA):

dejavnostih

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

gospodinjski pomočniki ipd.

komercialni zastopniki

za

čino

vzgojitelji in pomočniki

12 mesecih

delavci za preprosta dela pri

vzgojiteljev predšolskih

nizkih gradnjah

ekonomisti
dela

natakarji
izvajalci

poslovni

otrok

ipd.

TEŽAVE S STAROSTJO
INVALIDNOSTJO

VISOKOŠOLSKA

Na

(7. STOPNJA):
predmetni učitelji v osnovni

(3. IN 4. STOPNJA):

šoli

prodajalci

zaradi

delavci za preprosta dela v

zdravniki specialisti

predelovalnih

medicine

pouka
splošne

Pojasnjujejo,
objavijo

precej

delovnih

mest,

se

d. n.

pravni strokovnjaki,

natakarji

ekonomisti

struktura

tajniki

-

skladiščniki in

nabavo

uradniki za

d. n.

in prodajo

ra

išče

vozniki osebnih vozil, taksijev

VISOKOŠOLSKA

(proizvodni

(8. STOPNJA):

lavci

strokovnjaki
izvajanje

SREDNJA STROKOVNA,

(5. STOPNJA):

SPLOŠNA
tajniki

komercialni zastopniki
ipd.

vzgojiteljev predšolskih

zavodih

fiziki in astronomi

otrok

filozofi, zgodovinarji
politologi

za

rali

sprejeti,

Cigler

vztrajal

povedi

boste
bo

če

njiho-

preveri-

Sami

dela

kakšna

na

pri

se-

iskal-

mo-

minister
svoji

socialne

s

na-

pogo-

začetka

po-

sprejemom

delovnega

mesta

del

dve

izobrazbeni

de-

stopnji

nižje.

(Luka Tetičkovič,

foto: arhiv

Svet24)

pre-

Urediti bo treba razmerje
med plačami in socialnimi

transferji tako, da bodo
ljudje motivirani za delo.

ekonomisti

vzgojitelji in pomočniki

natakarji

in ukrepov

biologi, botaniki, zoologi ipd.

sodelavci na visokošolskih

za

delavci

te,

iščejo

glede

izobrazbo.

moči

drugi

in

vo

tudi

nam
jih

ki

zaposlitve

cem

■

so

poklicev,

jevanja

različna

pogostarost,

tudi

so

in nadzor politik,

programov

visokošolski učitelji in

prodajalci

prodajo

za oblikovanje,

kate-

najmanj

»od

in

frizerji

dan

kadra

zahtevnih

lahkih dostavnih vozil

za

znam

ni

prostih

za

da brez-

invalidnost ...«

mest.

da vsak

težava

Posredovali

opredelju-

izobrazbe

delovnih

primernih

učitelji razrednega

dejavnostih,

katere

težko

IN

brezposelnih,

število

jejo

POKLICNA IZOBRAZBA

zavodu

Običajno

ne ustrezajo

poselni
jem,

inženirji strojništva

ipd.

so pojasnili.

najspe-

na različnih

je težava v tem,

sekretarji

suhomontažne

gradnje, štukaterji

brezposel-

stankom
nosti,«

cialistov
področjih.

pred na-

do

zahtevnih

bolj

ve-

v zadnjih

časa

prodajo ipd.

ustanovah

dela)

prosta

je

ga

oseba opravljala

v uradih, hotelih in drugih

drugi delavci za preprosta

:

ki

mesto,

no

tajniki

čistilci, strežniki in

in

Janez Cigler Kralj, minister za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti
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Orbanove plinske igre s Slovenijo
Bo Slovenija za 270 milijonov evrov zgradila plinovod, ki bo
koristil le Viktorju Orbanu in ruskemu Gazpromu?
Avtor: Primož Cirman / Vesna Vuković

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Zadnjo besedo pri gradnji novega plinovoda bo imel slovenski predsednik vlade, ki je tesen Orbanov
politični zaveznik. Danes se bosta srečala v Kidričevem, kamor bo prišel tudi hrvaški zunanji minister
Gordan Grlić Radman.
STA

Slovenijo bo danes spet obiskal predsednik madžarske vlade Viktor Orban. S
slovenskim kolegom Janezom Janšo se bosta srečala v Kidričevem in položila
temeljni kamen za gradnjo novega daljnovoda do Madžarske. Toda na dnevnem redu
njunega delovnega srečanja bo zelo verjetno še ena energetska tema.
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To je gradnja novega, približno 70 kilometrov dolgega čezmejnega plinovoda, ki je
precej bolj kot za Slovenijo pomemben za Madžarsko. Orban si namreč želi, da bi
lahko Madžarska kupovala plin iz Italije, tam pa po potrebi prodajala plin, ki bi ga pred
tem zakupila pri ruskem Gazpromu ali drugih dobaviteljih. Za to bi morala Slovenija
zgraditi plinovod z veliko večjo zmogljivostjo od prvotno načrtovane. Projekt bi jo stal
kar 270 milijonov evrov, kar je enako ceni nove hidroelektrane na spodnji Savi z vso
pripadajočo infrastrukturo.

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

Pri tem obstaja tveganje, da bi pomemben del investicije z dražjimi položnicami plačali
slovenski odjemalci plina. Temu nasprotujejo na javni agenciji za energijo, regulatorju
domačega energetskega trga, ki ga zdaj želi Janševa vlada ukiniti. Medtem ko
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec priznava, da glede plinovoda obstajajo
določena odprta vprašanja z Madžari, bo imel očitno zadnjo besedo slovenski
predsednik vlade, sicer tesen Orbanov politični zaveznik.

Kaj o širitvi plinovoda meni ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec? "Projekt mora na
slovensko-madžarski meji v osnovi izpolnjevati parametre, ki veljajo na slovensko-italijanski meji, da bo
lahko izpolnil svoj osnovni namen: prenos plina med trgi vzhodne Evrope in zahodne Evrope,"
odgovarjajo.
STA

Razbohotenje cene in velikosti plinovoda
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Načrti za čezmejni plinovod, ki bi madžarsko plinovodno omrežje povezal s
kompresorsko postajo v Kidričevem, so stari že več let. Da ga bosta zgradili, sta se
Slovenija in Madžarska dokončno dogovorili leta 2013. Projekt je že isto leto prišel na
listo evropskih projektov skupnega interesa (PCI). S tem je dobil prednostno
obravnavo pri ﬁnančni podpori, še pred izvedbo okoljske presoje pa tudi status
projekta v javnem interesu.
Po tedanjih načrtih bi šlo za plinovod z relativno skromno zmogljivostjo 50.000
standardnih kubičnih metrov na uro (Sm3/h), ki bi slovensko omrežje povezal s
skladišči plina na Madžarskem. Toda v zadnjih letih sta se razbohotila tako zmogljivost
kot cena projekta.

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

Že leta 2018 so v državni družbi Plinovodi, ki jo vodi Marjan Eberlinc, začeli govoriti o
tako imenovani "dvosmerni plinski poti Italija – Slovenija – Madžarska". Ni šlo več le
za čezmejni plinovod, ampak za nekakšno plinsko hitro cesto, namenjeno
povezovanju plinskih trgov in trgovanju. Temu primerno sta se povečala načrtovana
zmogljivost čezmejnega plinovoda do Madžarske – na 190.000 Sm3/h – in cena. Novi
plinovod, ki so ga že umeščali v prostor, bi skupaj z dograditvami na ostalih delih
omrežja stal 91 milijonov evrov.

Marjan Eberlinc, direktor družbe Plinovodi

STA
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A tudi to povečanje za madžarsko stran ni bilo dovolj. Iz Budimpešte so tako že lani
začeli pritiskati, da bi se pretok novega plinovoda še podvojil – na 362.000 Sm3/h, kar
je sedemkrat več od prvotne številke. Zakaj? "Izkazan je bil interes oziroma večje
nezavezujoče povpraševanje po pretoku zemeljskega plina Madžarske preko
Slovenije v Italijo," so nam pojasnili na agenciji za energijo.
To bi celotno investicijo podražilo na 270 milijonov evrov. Zaradi razširitve plinovoda
med Kidričevim in madžarsko mejo bi namreč morali plinovod z enakim premerom
zgraditi tudi na zahodu Slovenije, med Vodicami pri Ljubljani in Šempetrom pri Novi
Gorici. Povečan tlak bi zahteval namestitev dodatnih kompresorskih enot. Plinska hitra
cesta bi postala avtocesta.

Putinova senca nad Orbanovimi interesi
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Madžari ne skrivajo, kaj je njihov interes. Zunanji minister Peter Szijjarto, ki ga je
občina Lendava prejšnji teden predlagala za častnega občana, je ministru Vrtovca ob
julijskem srečanju v Budimpešti odkrito dejal, da želi Madžarska kupovati plin iz Italije.
Opozoril ga je, da "konkurenčnost srednje Evrope temelji na krepitvi prometnih in
energetskih povezav".
Toda v ozadju so precej večje geostrateške igre. Orban namreč Madžarsko vidi kot
novo evropsko vozlišče za zemeljski plin, ki bi lahko deloma prevzelo vlogo
avstrijskega Baumgartna. Daleč največ plina Madžarska uvozi iz Rusije. Tesni
Orbanovi politični in poslovni stiki s Kremljem so Madžarski omogočili visoke popuste
na plin, ki ga kupuje pri ruskem energetskem velikanu Gazpromu. Gre za vzajemno
odvisnost. Medtem ko si vladajoča stranka Fidesz s poceni plinom kupuje socialni mir
pri volivcih, si ruski predsednik Vladimir Putin prek energetike krepi vpliv v eni od
držav EU.
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Trasa novega plinovoda iz dokumenta, ki ga je leta 2018 pripravila družba Plinovodi. Na mejni merilnoregulacijski postaji v Pincah predvideva pretok v višini 230.000 Sm3/h.
Plinovodi

Še pred slabimi desetimi leti si je Rusija prizadevala za gradnjo plinovoda Južni tok, s
katerim bi plin v srednjo Evropo pošiljala prek Črnega morja, Bolgarije, Srbije,
Madžarske, Slovenije in Italije. Projekt je po ruski okupaciji Krima leta 2014 in
evropskih sankcijah proti Rusiji dokončno ostal na hladnem. Toda z novim, razširjenim
plinovodom bi ga Madžarska in Slovenija v tem delu Evrope oživeli. Rusija bi namreč
prek naše vzhodne sosede dobila nov kanal za dobavo plina do Italije. S tem bi segla
v interesno polje Američanov, ki si želijo energetsko odvisnost evropskih držav od
ruskega plina, tudi Slovenije, zmanjšati s terminalom za utekočinjeni naravni plin
(LNG) na hrvaškem otoku Krk. To je ob nedavnem obisku v Ljubljani jasno povedal
tudi ameriški državni sekretar Mike Pompeo.

Komu je v interesu plinovod, ki koristi le Madžarom?
Ključno vprašanje je, zakaj bi Slovenija toliko denarja porabila za plinovod, ki ga v
takšnem obsegu zagotovo ne potrebuje. Vsaj tako so prepričani na agenciji za
energijo. "Projekt povezave Madžarska – Slovenija v višini zmogljivosti 190.000
Sm3/h smo vedno podpirali. Naše stališče je, da glede na trenutno stanje, časovnico
ter prihodnjo vlogo zemeljskega plina na energetskem trgu zadošča projekt, kot je
uvrščen na PCI listo, a tudi za realizacijo takšnega projekta si morata operaterja
prizadevati za pridobitev brezplačno prevzetih evropskih sredstev, sicer bo že ta
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projekt obremenil tudi obstoječe odjemalce," poudarjajo na agenciji, ki jo vodi Duška
Godina.

Ruski predsednik Vladimir Putin si prek energetike krepi vpliv v eni od držav EU.

Reuters

Kdo bi poravnal skoraj dvestomilijonsko razliko v ceni med ožjim in širšim
plinovodom? Bodo to slovenski odjemalci zemeljskega plina? "Agencija si prizadeva,
da naložbo pokrijejo tisti uporabniki omrežja, ki predvideno naložbo tudi uporabljajo.
Nikakor ne želimo, da bi nove naložbe pomenile dodatno breme za obstoječe
uporabnike omrežja. Zato morajo večje naložbe izpolnjevati ﬁnančne in ekonomske
kazalnike," odgovarjajo na agenciji za energijo, ki bi jo vlada po predlogu ministra za
gospodarstvo Zdravka Počivalška ukinila. Priključila bi jo eni od dveh novih "super
agencij", ki bi bili neposredno podrejeni vladi.
Za zdaj sta se oba operaterja, družba Plinovodi in madžarski FGSZ, odločila za
kompromis. V javno obravnavo sta dala več možnih variant plinovoda, ki predvidevajo
zmogljivosti od 50.000 do 362.000 Sm3/h. "Med obema operaterjema je bilo v
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zadnjem obdobju veliko intenzivnega usklajevanja glede želene dimenzije oziroma
zmogljivosti plinovodnih cevi v okviru tega projekta," so pojasnili na ministrstvu za
infrastrukturo.
Morda bodo že danes izvedeli, kako debela bo cev.

PREISKOVALNE ZGODBE

Komentarji:

1

Značke:
viktor-orban
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plinovodi

janez-janša

gazprom

Deli:
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V igri za gradnjo drugega tira ostajajo štirje ponudniki
14.10.2020 17:01

Ljubljana, 14. oktobra (STA) - V izboru za glavna dela na drugem tiru med Divačo in
Koprom ostajajo še štirje glavni ponudniki, med katerimi pa ni kitajskih gradbincev.
Z odločitvijo uprave o priznanju sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi javnega
naročila se je na današnji seji seznanil nadzorni svet projektnega podjetja, je
povedal novi generalni direktor Pavle Hevka.
2TDK je sposobnost za oba odseka priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s
češkim Metrostavom in CGP, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal s nemškim podjetjem
Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, prav tako v igri ostajata ponudbi Kolektorja CPG v
sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškega gradbinca Cengiz.
"Čakamo na pravnomočnost. Če ne bo pritožb, nadaljujemo z drugo fazo, v kateri
pridobimo cene in začnemo z gradnjo. Tega si najbolj želimo," je v današnji izjavi za javnost
poudaril Hevka. Je pa dodal, da pritožbe pričakujejo, z njimi pa se bo ukvarjala državna
revizijska komisija. Brez pritožb bi bila sicer odločitev pravnomočna v osmih delovnih dneh.
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Hevka je pojasnil, da je uprava odločitev, ki jo je danes soglasno podprl nadzorni svet,
sprejela po preučitvi vse dokumentacije in veljavne zakonodaje. Pri tem je izpostavil
predvsem tretji protikoronski paket, ki je bil sprejet maja.
"Družba 2TDK je pri odločitvi ravnala skladno s veljavno zakonodajo, ki spodbuja in
pospešuje hitrejši razvoj gospodarstva in rast investicij po epidemiji covida-19. Skladno z
omenjeno zakonodajo gospodarski subjekti iz tretjih držav v postopku javnega naročila
sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum," so v
sporočilu za javnost zapisali v projektnem podjetju.
Hevka je pojasnil, da Turčija ima podpisan dvostranski dogovor s Slovenijo, zato turška
podjetja lahko sodelujejo v nadaljnji fazi projekta, "Kitajci pa ga žal nimajo". Kot je še dodal,
je rok, da bi bil drugi tir dokončan leta 2025 in leto pozneje predan v uporabo, v tem
trenutku še ulovljiv.
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Za pravosodno ministrstvo izrazito naložbeno obdobje
14.10.2020 17:01

Ljubljana, 14. oktobra (STA) - Ministrstvo za pravosodje bo po predlogu sprememb
proračuna v letu 2021 dobilo 97,5 milijona evrov oz. 4,5 milijona več, kot je bilo
predvideno. V letu 2022 bo dobilo 120 milijonov evrov, kar je še dodatnih 22,5
milijona evrov več kot v letu 2021. Za ministrstvo se tako začenja izrazito naložbeno
obdobje, je na odboru DZ povedal Matic Zupan.
Odbor DZ za pravosodje je namreč danes kot zainteresirano delovno telo obravnaval
predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog proračuna za leto 2022.
Po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Zupana bo največ
dodatnega denarja, ki ga dobiva ministrstvo, porabljenega za projekte, med katerimi
izstopata predvsem obnova ženskega zapora na Igu in gradnja novega moškega zapora v
Dobrunjah pri Ljubljani, ki naj bi skupaj stala 108 milijonov evrov.
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Za ženski zapor na Igu so tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, v začetku
prihodnjega leta pa bodo začeli pripravo javnega naročila za izvajalca. Za zapor v
Dobrunjah naj bi vlogo za gradbeno dovoljenje oddali čez mesec dni, javno naročilo za
izvajalca pa objavili prav tako v prihodnjem letu, je povedal.
V prihodnjem letu bodo na ministrstvu šest milijonov evrov namenili za obnovo in
energetsko sanacijo sodnih stavb v Brežicah, Ljutomeru in na Jesenicah. Nadaljevati
nameravajo prenovo avtomobilskega parka sodišč in tožilstev ter projekt nove sodne
stavbe. Za slednjo sta prihodnje leto načrtovana priprava projektne naloge in
arhitekturnega natečaja, v letu 2022 pa začetek pridobivanja projektne dokumentacije.
V prihodnjih dveh letih na ministrstvu načrtujejo razvoj novega informacijskega sistema za
podporo v elektronskem poslovanju tožilstva in državnega odvetništva ter razvoj novega
informacijskega sistema za podporo vodenja evidenc pravnomočno obsojenih oseb.
V poslanski razpravi je Željka Ciglerja (Levica) zanimalo, kako je s kadrovsko
izpopolnjenostjo Uprave RS za probacijo, Tino Heferle (LMŠ) pa, zakaj ta dobiva manj
denarja. Zupan je zagotovil, da sredstev za omenjeno upravo ne zmanjšujejo, pač pa jih
povečujejo z zdajšnjih 1,9 na 2,3 milijona evrov. Uprava je po njegovih besedah z 61
zaposlenimi že kadrovsko izpopolnjena, si bodo pa prizadevali, da bi načrt zaposlovanja še
nekoliko povečali.
Poslanca SDS Dejana Kaloha je zanimalo, kako daleč je projekt varne hiše za otroke. Po
Zupanovih besedah je bil zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku, ki predvideva njeno
ustanovitev, v javni obravnavi, če bo sprejet še letos, pa naj bi hiša zaživela prihodnjo
jesen. Lokacijo zanjo imajo že zagotovljeno.
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Blaž Pavlin (NSi) pa je pozdravil predvsem bistveno povečanje sredstev za Komisijo za
preprečevanje korupcije. To ji bo namreč zagotovilo večjo samostojnost in neodvisnost ter
omogočilo nove potrebne zaposlitve, vsako leto po pet dodatnih, je povedal.
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Bruselj razgrnil strategijo za bolj energetsko
učinkovite stavbe
14.10.2020 16:04

Bruselj, 14. oktobra (STA) - Evropska komisija je danes razgrnila strategijo za bolj
energetsko učinkovite stavbe, ki vključuje vizijo novega evropskega bauhausa.
Stavbe predstavljajo 40 odstotkov potrošnje energije in 36 odstotkov izpustov
toplogrednih plinov v EU, a le en odstotek se jih vsako leto trajnostno obnovi. Cilj je,
da se do leta 2030 ta odstotek podvoji.
Strategija za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bo pomagala zmanjšati izpuste in
energetsko revščino, prinesla bo gospodarske, okoljske in socialne koristi, je ob
predstavitvi nove pobude poudarila predsednica komisije Ursula von der Leyen.
Komisija želi s strategijo najmanj podvojiti stopnjo obnavljanja stavb v prihodnjih desetih
letih s ciljem izboljšanja njihove energetske učinkovitosti. Do leta 2030 bi lahko obnovili 35
milijonov stavb in ustvarili 160.000 dodatnih zelenih delovnih mest v gradbeništvu, navajajo
v Bruslju.
Pomemben cilj nove strategije je zmanjšati energetsko revščino. Skoraj 34 milijonov
Evropejcev si ne more privoščiti ogrevanja domov, zato lahko obnova stavb prispeva tudi k
reševanju tega problema, saj pomeni dolgoročno zmanjšanje računov za porabo energije.
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V Bruslju ob tem izpostavljajo, da je za dosego cilja zmanjšanja izpustov za najmanj 55
odstotkov do leta 2030 treba izpuste, ki jih proizvajajo stavbe, zmanjšati za 60 odstotkov,
njihovo porabo energije pa za 14 odstotkov.
Evropa je že izboljšala energetsko učinkovitost svojih novih stavb. Te trošijo le polovico
energije, potrebne za stavbe, ki so jih zgradili pred več kot 20 leti. A 85 odstotkov stavb v
EU je bilo zgrajenih pred več kot 20 leti.
V evropski organizaciji za varstvo potrošnikov Beuc so strategijo pozdravili kot dobro
novico za potrošnike. Komisija je po njihovem prepričanju pravilno opredelila glavne ovire
za obnovo stavb: neosveščenost potrošnikov, nezadostne možnosti financiranja,
regulacijske ovire ter pomanjkanje neodvisnega nasveta in izurjenih ponudnikov storitev.
"Zdrav dom otipljivo vpliva na kakovost življenja in pandemija je pokazala, kako pomembno
je to za okrevanje od bolezni dihal, kakršen je covid-19. Zato pozdravljamo prizadevanja za
pospešitev obnavljanja stavb in spoprijemanja z energetsko revščino, saj gresta oba
procesa z roko v roki," so izpostavili v Beuc.
Novi evropski bauhaus - estetika evropskega zelenega dogovora
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Vizija evropskega zelenega dogovora sicer seže po besedah von der Leynove še dlje od
strategije za obnovo stavb, saj gre za sistemsko spremembo, za kar je potrebne veliko
inovativnosti in ustvarjalnosti. "Zato danes predstavljamo novi evropski bauhaus," je
oznanila predsednica.
Gibanje novi evropski bauhaus naj bi bilo po njenih navedbah most med svetom znanosti in
tehnologije ter svetom umetnosti in kulture. Gre za estetiko evropskega zelenega
dogovora, ki združuje dober dizajn s trajnostjo.
"Pri novem bauhausu gre za približevanje evropskega zelenega dogovora mislim in
domovom ljudi ter za zagotavljanje oprijemljivosti udobja in privlačnosti trajnostnega
bivanja," je še poudarila predsednica.
Novi evropski bauhaus naj bi bil po njenih besedah forum za razpravo, laboratorij za
eksperimente, pospeševalnik novih rešitev, vozlišče globalnih mrež in strokovnjakov ter
zbirališče državljanov, ki jih ta tema zanima.
Razgrnili naj bi ga v treh korakih: prva faza bo osredotočena na dizajn, raziskovanje zamisli
in oblikovanje gibanja, druga faza na pet projektov novega evropskega bauhausa v
različnih članicah unije, tretja pa na širjenje ideje.
Novi evropski bauhaus je del širše vizije - oblikovanja jutrišnjega sveta, ki bo bolj zelen,
lepši in bolj človeški, je še izpostavila von der Leynova.
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Predsednica je to novo pobudo, ki jemlje navdih pri revolucionarni in napredni nemški šoli
oblikovanja bauhaus, ki jo je leta 1919 ustanovil arhitekt Walter Gropius, napovedala v
letošnjem govoru o stanju v uniji.
Izvršni podpredsednik za zeleni dogovor Frans Timmermans je pobudo odločno pozdravil,
saj da je bil bauhaus pomembno gibanje demokratizacije ter ustvarjanja lepih in obenem
praktičnih stvari, ki niso dostopne le bogatim. Izpostavil je tudi politično razsežnost tega
gibanja, ki je bilo tarča kritik nacistov, in poudaril, da mu je tudi zaradi tega ta pobuda všeč.

199

