Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 15. 12. 2020
Število objav: 29
Internet: 20
Televizija: 2
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 29
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Povzetek

Naslov

Na referendumu v Rogaški Slatini potrdili postavitev stolpa Kristal

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

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

Naslov

Čez Dragonjo kmalu nov, varnejši most na hrvaško stran

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

Nuša Stegnar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturnem ministrstvu pojasnjujejo, da gre za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o upravljanju,
vzdrževanju, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah mostov v obmejnem pasu med državama, ki sta ga slovenska
vlada in Odbor za zunanje zadeve DZ potrdila že leta 2015. "V postopku pogajanj med slovensko...

Naslov

Podhod Ajdovščina se bo začel v filmsko središče leviti čez tri leta

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, ki je ocenjen na 7,2 milijona evrov, je zdaj v fazi podpisovanja
pogodb s projektanti. Načrt je, da se bo gradnja začela leta 2023. K. T. Na natečaju za izbiro najprimernejše rešitve za
minipleks mestnega kina v podhodu Ajdovščina so bili izbrani arhitekti Tomaž...

Naslov

Matija Bevk: "Džamija je pomembna tako za Ljubljano kot za slovensko družbo"

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

Katja Štok

Teme

Gradbeništvo, graditev

...želi bivati ločeno od njega), njegove površine so v javni uporabi (in ne le za vernike islamske skupnosti), z razvojem
okolice (v drugi fazi sledi še gradnja muzeja in manjšega bazena v kleti) pa želi oživiti in razviti ta pozabljeni del mesta
v neposredni bližini centra. " Seveda je projektiranje džamije ali...

Naslov

Drugi tir: Kolektor CGP naj bi zahteval podpis še tretjega aneksa, vrednega milijon evrov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

Vesna Zadravec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...podpis še tretjega aneksa, vrednega kar milijon evrov. Volume 90% Konec leta 2017 je država s Kolektorjem CPG in
Euro asfaltom podpisala pogodbo za gradnjo 18 kilometrov dostopnih cest za tako imenovani drugi tir med Koprom in
Divačo. Vrednost osnovne pogodbe znaša 12 milijonov evrov. Februarja letos je padel...
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Naslov

Referedum v Rogaški Slatini presenetljivo dobro obiskan, občani podprli gradnjo stolpa

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

STA , B. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razkuževanje rok, vsak volilec pa je za glasovanje dobil svoj kemični svinčnik. Pobudnica referenduma Eva Žgajner
je po koncu glasovanja dejala, da potrditev gradnje stolpa zanjo ne pomeni poraza. Njen cilj je namreč bil, da se občina
ne odloči samovoljno pač pa da vpraša ljudi, kaj si mislijo o postavitvi stolpa. "Žal...

Naslov

Ob prelomu leta: Tehnologija 5G še naprej sproža polemike (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tehnologije in politike Dušan Caf meni, da Biden glede Huaweija in kitajskih tehnoloških podjetij nima veliko izbire.
"Za ZDA je preveč tvegano, da bi pri gradnji njihove strateške in kritične komunikacijske infrastrukture sodelovala
kitajska tehnološka podjetja," je navedel za STA. V ZDA so spoznali, da niti ameriška...

Naslov

Začetek gradnje minipleksa v podhodu Ajdovščina predviden leta 2023

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pojasnili za STA, je trenutno v podpisovanju pogodba s projektanti. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 7,2
milijona evrov, predvidevajo, da se bo gradnja pričela leta 2023. Na Oddelku za razvojne projekte in investicije mestne
uprave Mol so pojasnili, da je odločitev o izbiri v postopku javnega naročila...

Naslov

Napoved - Slovenija, 15. 12. (torek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2021; prijava na sta.si/qTE8rQ 18.00 virtualna Akademija strojništva 2020 v organizaciji Zveze strojnih inženirjev
Slovenije, na kateri bodo med drugim podelili nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva in nagrado za
življenjsko delo na področju strojništva; prek spletne strani www.zveza-zsis.si in Youtube kanala...

Naslov

DZ začenja vsebinski del izredne seje, v ospredju demografski sklad

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...oseb, ki med drugim vzpostavlja med žičničarji dolgo želeno pravno podlago za državno ali občinsko sofinanciranje
stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav. Ugotovil bo tudi, da predlog novele zakona o poštnih
storitvah, ki ga je ob podpori SLS in z več kot 7000 podpisi volivcev v DZ vložil...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 15. 12. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2021; prijava na sta.si/qTE8rQ 18.00 virtualna Akademija strojništva 2020 v organizaciji Zveze strojnih inženirjev
Slovenije, na kateri bodo med drugim podelili nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva in nagrado za
življenjsko delo na področju strojništva; prek spletne strani www.zveza-zsis.si in Youtube kanala...

Naslov

Vrtovec bo podpisal memorandum za projekt ljubljanskega potniškega centra

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo z ostalimi deležniki v Vili Podrožnik danes podpisal memorandum o
soglasju v zvezi z gradnjo ljubljanskega potniškega centra. Ta naj bi se začela leta 2022, projekt v javno-zasebnem
sodelovanju pa je vreden približno 350 milijonov evrov. Vrtovec...

Naslov

Ptujski proračun 2021: Investicijska naravnanost tudi za lažji izhod iz krize

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 12. 2020

Avtor

Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...HOJKA BERLIČ V proračunu ostajata urgentni center in arheološko razstavišče V prihodnjem letu občina med
drugim začenja tudi s pripravo dokumentacije za gradnjo neprofitnih stanovanj in nove mrliške vežice na ptujskem
pokopališču, lotiti se nameravajo urejanje centralne kuhinje za Vrtec Ptuj in urejanja enote Narcisa,...

Naslov

Deponijo morajo izprazniti

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zbiralcev odpadkov«. Kot smo že pisali, je območje, na katerem leži deponija, dolgoročno v prvi vrsti namenjeno
stanovanjski pozidavi, a bo pred morebitno gradnjo treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Na tem območju
bo sicer dovoljeno graditi vrstne, verižne in atrijske hiše, visoke od sedem do enajst...

Naslov

Petrol bo blizu Knina zagnal svoj prvi vetrni park

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...devetimi vetrnicami, ki bodo na letni ravni proizvedle približno 96 GWh elektrike. Vetrni park naj bi predvidoma
zagnali aprila 2021. Petrol je pogodbo za gradnjo vetrne elektrarne zmogljivosti 30 MW z družbo Nordex podpisal
konec lanskega leta. Gradbena dela so stekla spomladi, trenutno pa montirajo turbine, ki...
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Internet
Zaporedna št.
16

Naslov

Mat v dveh milijonih potez

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Uroš Škerl Kramberger

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...prejšnje največje krize našega časa potegnil tedanji premier Borut Pahor. »Gadafi bo v gradnjo športnega centra
Stožice investiral trideset milijonov dolarjev, propadajoča slovenska gradbena podjetja pa bodo dobila koncesije za
gradnjo libijskih avtocest,« se velike domislice spomni kolega Ervin Hladnik - Milharčič. »Svet...

Televizija

Naslov

Tretji aneks za gradnjo cest

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 14. 12. 2020

Avtor

Vesna Zadravec

Teme

Gradbeništvo, graditev
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19:13

Trajanje: 2 min

...ZADRAVEC (novinarka) Konec leta 2017 je država s Kolektorjem CPG in Euroasfaltom podpisala pogodbo za
gradnjo 18 kilometrov dostopnih cest za 2. tir, vredno skoraj 12.000.000 evrov. Februarja letos pade prvi aneks. Za
gradnjo začasne obvoznice mimo vasi Beka država odšteje pol milijona evrov. Gradbenike avgusta preseneti...

Naslov

Kaj bo jutri v Ljubljani počel najbogatejši Madžar?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jutri Sandor Csanyi, največji lastnik OTP banke, ki bo prek projektne družbe Medota Invest glavni investitor v gradnjo
ljubljanskega potniškega centra. Predviden je še zadnji podpis dogovora z državo o gradnji osrednje nove železniške in
avtobusne postaje v prestolnici, smo izvedeli neuradno. Gradnja centra bo predvidoma...

Naslov

Kdo je letos kupoval zemljišča na dražbah in kako visoko so šle cene

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 12. 2020

Avtor

Aleš Perčič, Uroš Božin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ankaranu Veliko zanimanja je bilo tudi za okoli 1.700 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Barjanski cesti, ki je bilo
v lasti propadlega podjetja GPL inženiring. Zemljišče je bilo na prvi dražbi naprodaj po izklicni ceni 174 tisoč evrov,
prodano pa podjetju Talli za 330 tisoč evrov. Novega lastnika sta dobili...

Naslov

Kaj bo jutri v Ljubljani počel najbogatejši Madžar? In kaj v sredo eden najbogateljših
Čehov?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 14. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jutri Sandor Csanyi, največji lastnik OTP banke, ki bo prek projektne družbe Medota Invest glavni investitor v gradnjo
ljubljanskega potniškega centra. Predviden je še zadnji podpis dogovora z državo o gradnji osrednje nove železniške in
avtobusne postaje v prestolnici, smo izvedeli neuradno. Gradnja centra bo predvidoma...
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Naslov

Zakaj je slovenska politika na robu živčnega zloma?

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio City; 14. 12. 2020

Avtor

Marcel Jr. Štefančič

Teme

Gradbeništvo, graditev

21:05

Trajanje: 12 min

...pristanišča. Tako da jaz tukaj ne vidim nobenega posebnega problema. Samo sem razočaran in užaljen in žalosten
zaradi tega, ker recimo primerjam hitrost gradnje nekih zelo pomembnih infrastrukturnih objektov v času Avstrije in
danes. Saj praktično mi imamo še infrastrukturo železniško in tako naprej od tistih časov....

Naslov

Kje je južna obvoznica Maribora danes

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pogledi; 15. 12. 2020

Avtor

Samo Peter Medved

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 1.224 cm
2

...arhitekta Stojana Skalickega in odgovorim, kje smo danes z južno mariborsko obvoznico. Z izgradnjo Koroškega
mostu leta 1996 je Maribor postavil temelj za gradnjo mariborske zahodne obvoznice. Vodenje investicije v obvoznico
je po letu 1994 prevzel Dars v sklopu sprejetega avtocestnega programa in jo do leta 2005...

Naslov

Težave zaradi gradnje

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 15. 12. 2020

Avtor

R. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 185 cm2

...VELENJE Težave zaradi gradnje Gradnja za Velenjčane sicer težko pričakovane tretje razvojne osi skozi Gaberke
prinaša tudi nekaj nevšečnosti. Ena je popolna zapora ceste na odseku Plešivec-Gaberke-Škale....

Naslov

Za proračun zdaj zelena luč

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 15. 12. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 325 cm2

...dan pred odločanjem pa so prisluhnili predstavitvi najpomembnejših projektov. Predstavili so jim jih občinska uprava,
projektanti in gradbeni odbor za gradnjo športnega parka. Poleg športnega parka so prednostni projekti še: obnova
občinske stavbe in turistične poslovalnice na Goričici, rekonstrukcija Šolske...

Naslov

Ob kanalizaciji še pločnik

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 15. 12. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 270 cm2

...Ob kanalizaciji še pločnik Občina Kamnik je pohitela z gradnjo pločnika v Srednji vasi, ki je bil načrtovan šele v
prihodnjem letu, saj so želeli izkoristiti sočasno gradnjo Direkcije RS za infrastrukturo, ki na istem odseku gradi
meteorno kanalizacijo. Jasna Paladin Srednja...
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Naslov

Proračun skozi prvo branje

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 15. 12. 2020

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 201 cm2

...ter projekti, ki se bodo prihodnje leto začeli izvajati ter projekti, ki se bodo nadaljevali tudi po letu 2021. Večina
sredstev je namenjena obnovi in gradnji prometne in vodne infrastrukture ter kanalizacije. Za komunalno dejavnost
tako namenjajo 6,7 milijona evrov, pri čemer je glavnina, 5,3 milijona, namenjena...

Naslov

Proračun za lepšo prihodnost

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 15. 12. 2020

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 142 cm2

...Tako bodo tudi v prihodnjem letu nadaljevali nekatere velike investicije, ki so jih začeli že letos, med drugim tudi
največjo, 3,4 milijona evrov vredno gradnjo Medgeneracijskega centra Vezenine Bled, zaključek katere je predviden v
februarju 2022. V maju prihodnje leto naj bi končali sanacijo kanalizacije Mala...

Naslov

"Naravnih ujm bo vse več, jih pa lahko še omejimo"

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 13. 12. 2020

Avtor

Aljoša Fonda

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 994 cm2

...tudi v ZDA, kljub Trumpovim zadržkom, ki so propagandne narave. Green economy se v ZDA vseeno uveljavlja, saj
se gradnja sončne ali vetrne elektrarne tudi z ekonomskega vidika bolj splača kakor gradnja premogovne
termoelektrarne. Glavni problem so rastoča gospodarstva: Kitajska, Indija, Brazilija itd. Tam je potreben...

Naslov

Ytong zidaki za prenovo ali gradnjo hiše

Medij

Varcevanje-energije.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Če se odločate za klasično gradnjo hiše, boste zagotovo prišli do točke, ko se boste odločali med klasično opeko ali
porobetonom. Čeprav je za večino ljudi opeka prva asociacija pri klasični...
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https://www.24ur.com/novice/slovenija/na-referendu...

SLOVENIJA

Na referendumu
Kristal

v

Rogaški Slatini potrdili postavitev stolpa

Rogaška Slatina, 14.12.2020, 6:19 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

KOMENTARJI

STA / N.P.

0

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

Na referendumu, ki je v nedeljo potekal v Rogaški Slatini in na katerem so volivci
odločali o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju
starega mizarstva, so potrdili postavitev stolpa. Od oddanih 3854 glasovnic je bilo
neuradno proti postavitvi stolpa 1697 občanov, postavitev stolpa pa je podprlo 2143
volivcev.

Volilna udeležba na referendumu v Rogaški Slatini je bila 40,61-odstotna, glasovanje pa je potekalo
na 14 voliščih. Referendumsko vprašanje se je glasilo: " Ali ste za to, da se uveljavi odlok o
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano
območje starega mizarstva ?"
Referendum je sicer potekal ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov, uspešen pa bi bil, če bi
proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer bi moralo proti
glasovati vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov od skupno 9379 volivcev.
PREBERI ŠE

Župan: Stolp Kristal bo letno ustvaril vsaj 300.000 evrov prihodkov

Kot je povedala pobudnica referenduma Eva Žgajner zanjo neuspešen referendum ne pomeni
poraza, saj je bil njen cilj, da občina vpraša ljudi, kaj si mislijo o postavitvi stolpa. " Žal mi je, da se je
to zgodilo med epidemijo, ker je ta bistveno vplivala na volilno udeležbo. Edino pravilno ravnanje
bi bilo, da občina projekt naredi sprejemljiv za vse, kar pomeni, da spremeni lokacijo stolpa ," je še
dejala Žgajnerjeva.
,

Gradnji stolpa je nasprotovala zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih
analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino
razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom,
kot sta muzej Anin dvor in pivnica.
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Načrti za razgledni stolp Kristal v Rogaški Slatini. FOTO: Občina Rogaška Slatina

Medtem pa je rogaškoslatinski župan Branko Kidri č izrazil veselje, da so ljudje podprli gradnjo
najvišjega stolpa v državi in prepoznali pomembnost vlaganj v razvoj občine tudi v prihodnosti.
" Vesel sem, da se bo občina še naprej razvijala v dobrobit vseh občanov. Ljudje pa se zavedajo,
kako pomemben je razvoj in da občina potrebuje priložnosti, ki jih s seboj prinaša ta projekt, " pravi
Kidrič.
Na rogaškoslatinski občini pa se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov,
zavzemajo, ker Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po
oceni občine pomenil velik razvojni potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev,
bodo obiskali še druge znamenitosti občine in širše okolice. Izračunali so, da bo na letni ravni
prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in da bodo po odbitju stroškov vsako
leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

ki
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Čez Dragonjo kmalu nov, varnejši most na hrvaško stran
Ljubljana, 14.12.2020, 9:00 Posodobljeno pred 25 minutami
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

KOMENTARJI

Nuša Stegnar

0

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

Kot kaže, bo dotrajani most čez Dragonjo kmalu le dobil svojega naslednika.
Izvedbene aktivnosti za izgradnjo novega mostu naj bi se začele že v začetku
naslednjega leta, izvajalca pa bodo iskali z mednarodnim javnim razpisom. Stroške
bosta Hrvaška in Slovenija delili.

si

Vlada je 9. decembra na 43. redni seji sprejela poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev
sporazuma med Vlado RS in Vlado RH o izgradnji cestnega mostu pri mejnem prehodu Dragonja. Ali
to pomeni, da bomo na enem najbolj obremenjenih mejnih prehodov s Hrvaško kmalu dobili nov
most, ki bo razbremenil poletne gneče? Na infrastrukturnem ministrstvu pojasnjujejo, da gre za
sklenitev sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o upravljanju, vzdrževanju, rekonstrukcijah in
nadomestnih gradnjah mostov v obmejnem pasu med državama, ki sta ga slovenska vlada in
Odbor za zunanje zadeve DZ potrdila že leta 2015.
"V postopku pogajanj med slovensko in hrvaško stranjo se je uskladilo besedilo sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem
mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja. Z
dokončno sklenitvijo sporazuma bo omogočena obnova oziroma izgradnja novega cestnega mostu
ter s tem varno odvijanje cestnega prometa na širšem območju obeh držav," so sporočili.
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FOTO: POP TV

okviru večkratnih dvostranskih srečanj s predstavniki hrvaških pristojnih institucij so namreč
ugotovili, da obstoječi most ne ustreza tehničnim in infrastrukturnim pogojem, zato so sprejeli
odločitev, da je treba zagotoviti varnejšo uporabo premostitvenega objekta oziroma omogočiti
varnejši in hitrejši prehod državne meje potnikom, še posebej prebivalcem obmejnih območij. "V
okviru sporazuma so opredeljeni projektni, premoženjskopravni in tehnični pogoji, ki so potrebni
za gradnjo cestnega mostu ter dostopne ceste in pripadajoče infrastrukture," so pojasnili na
pristojnem ministrstvu.

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

V

Izvajalca za gradnjo mostu bodo izbirali z mednarodnim javnim razpisom, objavo razpisa pa bodo
izvedli v skladu s predhodnim dogovorom med organoma, pristojnima za izvajanje sporazuma. Nad
deli v času gradnje mostu pa bodo bdeli inšpektorji, skupni predstavniki pristojnih služb obeh
držav, ki jih bosta določila organa, pristojna za izvajanje sporazuma.
Kar zadeva stroške gradnje mostu, sta se državi sporazumeli o razdelitvi stroškov za projektantska,
pripravljalna in izvajalska dela, in sicer tako, da stroške za projektno dokumentacijo za gradnjo
mostu krije slovenska stran, stroške, ki se nanašajo na pridobivanje dovoljenj, pa krije vsaka država
zase. Stroške gradnje mostu in ureditve vodnega korita na območju mostu krijeta obe državi v
enakih deležih, stroške gradnje in prilagoditve dostopnih cest do mostu na območju posamezne
države pa krije vsaka pogodbenica sama. Sicer pa natančna vrednost izgradnje mostu v tem
trenutku še ni znana, saj bodo točno ceno pridobili v okviru postopka javnega razpisa za izvedbo
del, vsaka pogodbenica pa bo od tega krila polovico skupne vrednosti.
Na pristojnem ministrstvu še pojasnjujejo, da bodo operativne podrobnosti glede izgradnje,
upravljanja in vzdrževanja mostu uredili s posebnim sporazumom na ravni upravljavcev cest (na
slovenski strani je to Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo), ki se trenutno usklajuje s
hrvaško stranjo. "Izvedbene aktivnosti se bodo pričele v začetku naslednjega leta, natančna
11
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časovnica pa bo na operativni ravni usklajena oziroma opredeljena z obema upravljavcema, saj bo
pri tem med drugim treba upoštevati tudi značilnosti prometnih tokov na tem območju," so še
pojasnili.

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

Spomnimo, da sta državi sicer že maja 2018 skupaj sanirali omenjeni most, in sicer sta izvedli
preplastitev mostu v vrednosti okoli 10.000 evrov. Takrat so sicer napovedali, da bodo jeseni istega
leta začeli z izgradnjo novega mostu, a se to ni zgodilo. Bomo torej kmalu le dočakali nov, varnejši
most čez reko Dragonjo?
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Podhod Ajdovščina se bo začel
tri leta
Projekt

je

ocenjen na vče kot

7

v

filmsko središče leviti čez

milijonov evrov

K. T. | 14. december 2020 ob 18:01
Ljubljana MMC RTV SLO, STA
-

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

Projekt minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina, ki je ocenjen na 7,2
milijona evrov, je zdaj v fazi podpisovanja pogodb s projektanti. Načrt je, da se bo
gradnja začela leta 2023.

Tako naj

bi bil

videti nov minipleks. Foto: MOL

Na natečaju za izbiro najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina v podhodu
Ajdovščina so bili izbrani arhitekti Tomaž Ebenšpanger, Peter, Boštjan in Aleš
Gabrijelčič, absolventa arhitekture Anja Mencinger in Nik Solina ter študent Lovre
Mohorič.
Kot so pojasnili na oddelku za razvojne projekte in investicije mestne uprave Mol, je
odločitev o izbiri v postopku javnega naročila postala pravnomočna 28. novembra,
pogodba je bila 1. decembra poslana projektantom in je še v podpisovanju. Vrednost
omenjene pogodbe je 313.200 brez davka, predmet pogodbe pa je izdelava projektne
dokumentacije.
gradnjo minipleksa mestnega kina v središču prestolnice želijo mestne oblasti povečati
število projekcij, število predvajanih filmov in število gledalcev. Kot poudarjajo, bo
izgradnja minipleksa mestnega kina prispevala k oživitvi podhoda Ajdovščina, rezultati
Z
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obiska programov

prizorišče

v

v

Kinodvoru pa kažejo, da

je

novo, večje

in

sodobnejše filmsko

mestu potrebno.

Znano je, kakšen bo novi mestni kino
podhodu Ajdovščina

Minipleks z eno veliko in več manjšimi
dvoranami bo obsegal osrednji paviljon
med Argentinskim parkom in Slovensko
cesto, ki bo namenjen prodaji vstopnic in
baru, ki se bo v lepem vremenu razširil
tudi na prosto proti parku. Skozi veliko
polkrožno odprtino v paviljonu, v kateri
so markantne krožne stopnice, se
notranji prostor paviljona prelije v
prostorno preddverje, ki oblikuje osrednji
prostor mestnega kina.

v
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Spodnja avla postane del mestnega
pritličja prek neposredne vizualne povezave v odprt in osvetljen prostor osrednje avle,
ob kateri sta razporejena sklopa velike in malih dvoran ter večnamenska dvorana, ki je
rešena tako, da se lahko v njej nemoteno odvijajo razne spremljajoče dejavnosti
mestnega kina, ob večjih prireditvah pa se večnamenski prostor enostavno razširi v
preddverje. V sklopu projekta bodo urejeni tudi tehnični prostori za ogrevanje,
ohlajevanje in prezračevanje kina.
Načrt vključuje izgradnjo štirih dvoran, s projektom pa bodo zagotovili prostorske
pogoje, v katerih lahko zaživi koncept mestnega kina kot ustvarjalnega kulturnega
središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega
občinstva, so zapisali. "Verjamemo, da bomo poleg podhoda - z minipleksom dobili
kulturno in družabno središče v centru mesta ter tudi na ta način zagotavljali široko
dostopnost do kakovostnih filmskih vsebin," so sklenili.
-
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Matija Bevk: "Džamija je pomembna tako za
Ljubljano kot za slovensko družbo"
Intervju
Bevkom

o

nastanku Islamskega versko-kulturnega centra

v

Ljubljani

z

arhitektom Matijo

"V biroju smo videli džamijo predvsem kot projekt, ki je zelo pomemben tako za Ljubljano kot za
slovensko družbo," pravi arhitekt Matija Bevk. Biro Bevk-Perović je po 100 letih zasnoval prvo
džamijo v Sloveniji, ki je prejela Plečnikovo nagrado.
Sorodne novice
Prva bajramska
molitev v ljubljanski
džamiji prilagojena
razmeram pandemije
Avtorji Islamskega
versko-kulturnega
centra ovenčani s
Plečnikovo nagrado

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

Islamski versko-kulturni center v Ljubljani tvorijo trije objekti: džamija, večnamenska dvorana s
šolskimi prostori in knjižnico ter stanovanjski objekt za goste in muftijevo družino. Foto: BoBo/MMC RTV
SLO

Seveda ni čisto prva, če upoštevamo džamijo v Logu pod Mangartom in še na Rombonu, za
katerima je stoletni čas izbrisal sledi, je pa prva sodobna. Islamski versko-kulturni center,
eden večjih gradbenih projektov v samostojni Sloveniji, katerega del je tudi džamija, je
devet let po razpisu letos med epidemijo odprl svoja vrata, a na uradno odprtje še čaka.
Polemik glede džamije je bilo v slovenski družbi veliko, arhitekturnih sprememb in
prilagoditev tudi.
Gre za velik pogum in vizionarstvo slovenske islamske skupnosti, da
svojo prihodnost vidi kot prihodnost, vezano na sodobnost, " meni
arhitekt Matija Bevk iz biroja Bevk-Perović, ki je leta 2011 zmagal
na mednarodnem natečaju za arhitekturno zasnovo Islamskega
centra "Določena skupina ljudi je s tem dobila enakopravno
identiteto," doda. Na popisu prebivalstva iz leta 2002 se je v Sloveniji
za muslimane izreklo 2,4 odstotka vseh prebivalcev, med njimi je
večina bošnjaškega rodu.
"

20 v letu 2020

uredništvu MMC-ja smo pripravili izbor
20 najodmevnejših zgodb leta 2020 v
Sloveniji in po svetu, ki vam jih bomo vsak
dan do konca tega tako posebnega leta
predstavljali na našem portalu rtvslo.si.
Vse zgodbe so zbrane tukaj
V

.

.

Kompleks centra je sodoben, džamija kot objekt pa tehnološko
med najnaprednejšimi na svetu. S svojo pojavnostjo ne želi ostati
tujek, obstranska entiteta ob robu Bežigrada in Spodnje Šiške, ne želi razdvajati.
Nasprotno, s sodobnim arhitekturnim pristopom in vizualnim dojemanjem želi delovati kot
del slovenske družbe in jo, če mu bo to dopuščala, s svojo drugačnostjo kulturno dopolniti
ali oplemeniti. Kako, se sprašujete.

Arhitekti Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christopher Riss so pri zasnovi džamije v obliki
pravilne kocke, obrnjene proti Meki, sicer upoštevali prav vse elemente, ki jih ta verski
objekt zahteva, a jih reinterpretirali tako, da so prilagojeni okolju, v katero je umeščena.
Celoten kompleks treh objektov (poleg džamije še stanovanjski objekt ter knjižnica z
učilnicami in telovadnico) je zasnovan tako, da se odpira proti mestu (ne želi bivati ločeno
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od njega), njegove površine so v javni uporabi (in ne le za vernike islamske skupnosti),

z

razvojem okolice (v drugi fazi sledi še gradnja muzeja in manjšega bazena v kleti) pa želi
oživiti in razviti ta pozabljeni del mesta v neposredni bližini centra. " Seveda je projektiranje
džamije ali sakralnega objekta velika odgovornost, tudi breme ... a tudi velika čast in posebna
priložnost, " prizna arhitekt.
Islamski versko-kulturni center je letos prejel najvišjo arhitekturno Plečnikovo nagrado –
ravno slovenski arhitekt Jože Plečnik je bil v marsikaterem pogledu referenca projektu, pri
čemer je komisija v obrazložitvi napisala, da je projekt " ustvaril urbanistični, arhitekturni in
izvedbeni presežek, ne le v nacionalnem, temveč tudi v evropskem okviru ". Center je med
drugim nominiran tudi za prestižno mednarodno arhitekturno nagrado Mies van der Rohe.
Več kot dovolj razlogov za pogovor, tokrat z arhitektom Matijo Bevkom:

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

Vse tri objekte povezuje trg, prav tako pa so povezani pod zemljo, ker sta še športna dvorana
restavracija z javnim vrtom. Foto: Schreyer David

Tloris. Foto: Schreyer
David

in

Kljub zadržkom in tudi nasprotovanju postavitve džamije oziroma Islamsko
verskega-kulturnega centra v Ljubljani se zdi, da so objekt Ljubljančani sprejeli in ga
opazujejo z velikim zanimanjem. Kakšne odzive ste dobili v biroju, morda tudi kakšna
jezna elektronska sporočila?
Moram reči, da sta res prišli dve ali tri jezna elektronska sporočila, ko smo dobili oziroma
ko je objekt prejel Plečnikovo nagrado. Zelo nerazumljiv je očitek, " da se Plečnik obrača v
grobu " in podobno, saj se mi zdi, da je ravno Plečnik tisti, ki bi razumel sakralno arhitekturo
in ne bi bil obremenjen s politiko. V biroju smo videli džamijo predvsem kot projekt, ki je
zelo pomemben tako za Ljubljano kot za slovensko družbo in ki je omogočil, da določena
skupina ljudi dobi enakopravno identiteto. Projekt smo videli kot odpiranje slovenske
družbe, da postane strpnejša, bolj demokratična in bolj sodobna.

Podatki o projektu

Ime: Islamski versko-kulturni center
Avtorji: Bevk-Perović arhitekti; Matija
Bevk, Vasa J. Perović, Christophe Riss, Ida
Sedušak, Tina Marn, Andrej Ukmar, Irene
Salord, Rok Gerbec, Blaz Goričan, Urban
Petranovič, Davorin Počivašek, Maša
Kovač
Površina: 14.079 m2
Razpis: 2011
Leto izvedbe: 2020

Ste pa projekt prijavili na prestižni arhitekturni natečaj za
sodobno arhitekturo Mies van der Rohe?
Mi ga nismo prijavili, moram reči, da ne vem, kdo ga je V vsaki
državi je odbor, ki te stvari izbira. Me pa to zelo veseli, saj gre za
priznanje nečesa, kar si delal, v tem primeru skoraj devet let. Poleg
tega je prav, da so takšni projekti opaženi in da s tem na določen
način dobijo priznanje in priložnost, da se vidi njihov pomen v
splošni kulturi.
.

Lahko zdaj na projekt že gledate z neko distanco, v smislu
primerjave s podobnimi objekti v svetu?
Na arhitekturo je vedno treba gledati s časovno razdaljo. Ne
verjamem v arhitekturo na prvi pogled, saj je ta lahko všečna in zelo
odmevna, a šele čas pokaže, ali objekt tudi dejansko deluje, pa naj
je to knjižnica, stanovanjski blok ali državna institucija. Slovenija je
ena izmed zadnjih evropskih držav, tudi na Balkanu, kjer se je zgradila džamija.
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Nasproti džamije

je

objekt

s

knjižnico

in

šolsko učilnico. Foto: Schreyer David

mnogih evropskih državah gradijo džamije ves čas, a pri tem pogosto ne uporabljajo
sodobnih pristopov, temveč povzemajo elemente iz določenega okolja, s katerim se
pripadniki islamske veroizpovedi čutijo povezane, zato se pogosto zgodi, da niso primerne
okolju, v katerih so postavljene. Sodobnejši objekt je, recimo, na Reki, vendar pa je v
slovenskem primeru to še nekaj več kot sama džamija, saj govorimo o Islamskem
kulturnem centru, ki ima dvorano, manjši poslovni objekt, izobraževalni objekt, razstavni
prostor, telovadnico, restavracijo, nekaj stanovanj, tudi park in trg.
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Res pa je, da smo imeli v Sloveniji
džamijo v Logu pod Mangartom, ki je
bila porušena, pa baje tudi na
Rombonu, severno od Bovca. A ostaniva
pri tej v Ljubljani. To je ena
najsodobnejših džamij v Evropi, je t. i.
pametna džamija. Na Odprtih hišah,
kjer je bil omogočen ogled objekta, je
generalni tajnik Islamske skupnosti v
Sloveniji Nevzet Porić zelo ponosno
poudaril, da lahko z aplikacijo na
prenosnem telefonu uravnava svetlobo
Džamija v Logu pod Mangartom, ki je danes
in temperaturo v njej, kar da ni
porušena. Foto: Hrani Društvo soška fronta
običajna praksa v tovrstnih objektih po
svetu.
Vse, kar delamo danes, je pametno, tudi pametne hiše … Tudi, ko se usedeš v avtomobil in
pričakuješ, da ima vso sodobno elektroniko, je kljub vsemu pomembno, da te avtomobil
tudi nekam pripelje. Vendar pa so nas bolj kot to zanimali drugi vidiki: kaj se z džamijo
lahko doseže, kakšen odnos bo imela z mestom, kakšen bo njen interier, kakšen odnos bo
imela do neposredne okolice? Kaj bo pomenila za družbo širše?
Zanimiv je podatek, da večino džamij projektirajo arhitekti iz islamskega okolja,
vidva pa sta ljubljansko-beograjski tandem. Sta čutila večje breme ob sami prijavi na
razpis ali med izvedbo projekta?
Seveda je projektiranje džamije ali sakralnega objekta velika odgovornost, tudi breme. Vsak
projekt je težek, če ga jemlješ resno, tudi projektiranje individualne hiše, saj projektiraš zelo
zasebni prostor. Projektiranje sakralnega objekta pa je velika čast in posebna priložnost, saj
je takšnih priložnosti zelo malo.
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Nista pa imela nobenega svetovalca pri
projektu. Je to res?
Najboljšega svetovalca sva imela v Islamski
skupnosti v Sloveniji. Z gospodom
muftijem Nedžadom Grabusom in
gospodom Nevzetom Porićem smo z leti
razvili zelo poseben in intenziven odnos,
veliko rešitev smo premleli in jih
spremenili. Nekega posebnega svetovalca
pa nismo imeli. Menim, da je bila že
osnovna projektna naloga, ki so jo
pripravili v Islamski skupnosti, dovolj
Stanovanjski objekt ob džamiji, usmerjen proti
dobra. Zato smo se ukvarjali predvsem z
centru Ljubljane. Foto: Arhiv Bevk-Perović
vprašanjem, kakšna je islamska
arhitektura po svetu in v Evropi? Kot sem že dejal, menim, da je v Evropi res malo dobrih
primerov. Neko razumevanje okolja, v katerem projektiraš, je zelo pomemben vidik. In nas
je zanimalo ravno to vprašanje. Kako lahko vzpostaviš sakralno arhitekturo v kulturi, ki ni
njena izvorna kultura? Tako, da poskusiš razumeti njeno vlogo v prostoru, v katerega jo boš
umestil, da jo z odločitvami v arhitekturi približaš družbi in ji obenem daš jasno identiteto.

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

Sta bila pri projektu obremenjena s trenutnim političnim položajem in pojavom
evropske nastrojenosti proti prebežnikom, t. i. islamizaciji in ne nazadnje tudi
terorističnim napadom, ki so se zgodili v Evropi?
Obremenjevanje s tem nima smisla. Obremenjevanje s političnimi vprašanji, ki so pogosto
medijsko poudarjeni na določen način, ne koristijo. Še vedno verjamemo v pomembnost
zgradnje slovenske džamije, pa ne le za muslimane v Sloveniji, ampak za celotno slovensko
družbo. Teroristični napadi se bodo še dogajali iz najrazličnejših razlogov, tako iz
islamskega radikalizma kot tudi iz drugih radikalizmov.

Arhitekti so se pri podobi minareta zgledovali tudi po industrijski preteklosti okolice, v kateri danes
stoji Islamski center, saj je v neposredni bližini Pivovarna Union z visokim dimnikom, prav tako pa je
nedaleč stran tudi Plečnikova cerkev v Šiški, ki leži skorajda v isti osi kot džamija. Foto: Schreyer David

Vseskozi poudarjate, da ste želeli objekt povezati z mestom, a tudi z mikrookolico,
ujeto ob železniško progo in s tem do zdaj nekoliko zapostavljenim delom Ljubljane
med Bežigradom in Spodnjo Šiško. Kot vem, ste sledili konceptu mahal ...
… vidim, da ste se dobro pripravili. Zanimiv je pozitivni urbani vidik džamije: seveda lahko
nanjo gledamo kot na tujek lahko pa pogledamo, kaj dobrega je zgodovinsko prinašala
mestom po svetu, seveda tudi na Balkanu, npr. v Sarajevu. Dejansko obstaja fenomen, da
so se okoli džamije zgradila območja in urbani programi. Mesta kot urbana celota,
organizem. To je bila tudi ena izmed stvari, ki nas je na začetku zanimala. Džamija se je
postavljala v zapostavljenem delu Ljubljane, morda se danes ne zdi tako, a pred desetimi
leti so bile tam barake, to je bil težko dostopen del mesta ob železniški progi. Ko si odstranil
prazen prostor, je bila to priložnost, da se s projektom vzpostavi novi prostor kot tudi
odnos z mestom.
,
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Levo džamija, naravnost stanovanjski objekt in na desno šolski objekt. Vse tri objekte poleg belega
betona povezuje tudi železna mrežasto vzorčasta fasada. Minaret je postavljen med džamijo in
stanovanjskim objektom in na fotografiji s te strani ni viden. Foto: Schreyer David

Danes se džamija vidi z več strani, kot neka bela celota. Ko prideš blizu, pa vidiš, da je več
objektov, ki so razmaknjeni in med seboj vzpostavljajo interni prostor. A to ni zgolj interni
prostor džamije, je tudi prostor mesta. Zelo pogosto se namreč zgodi, da so džamije
introvertiran prostor, v katerega drugi uporabniki mesta načeloma nimajo dostopa. Nam
se je zdelo zelo zelo pomembno, da džamija kot kompleks vzpostavi odprtost, da je na neki
način roka, ki se odpira proti mestu. In da je ta odprti prostor seveda malo bolj intimen in
zaseben, a še vedno del mesta. Čeprav so objekti razmaknjeni in vsak deluje samostojno,
med seboj sodelujejo: manjši stanovanjski objekt, izobraževalni objekt, upravni objekt, in
džamija z abdesthano – tradicionalno umivalnico.

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

Kot zanimivost lahko povem, da je za kompleksom načrtovan še manjši objekt, Muzej
islamske kulture. To je fleksibilna stavba, majhen stolpič z med seboj razporejenimi
prostori za razstave, kongrese, predavanja, različne dogodke, na vrhu je majhna kavarna,
poleg, v kleti, pa je še manjši bazen. To je programska dopolnitev, kot ste omenili, po
principu mahale, da se dograjuje soseska.
Omenili ste, da deluje objekt kot bela celota. Zakaj ste se odločili za beli beton, in ne
marmor?
Bela barva je že na prvi pogled logična za islamsko arhitekturo ali za arhitekturo, ki vsebuje
islamski program, za džamijo. A bela barva je še marsikaj drugega, je barva sodobne
arhitekture, ki se je začela pojavljati z nastopom moderne v 20. letih. Za nas pa je bila bela
barva tudi nekakšen vizualni instrument, princip ustvarjanja identitete, saj dejansko te
barve v okolici ni, zato s tem vzpostavi tudi jasen položaj v mestu. Referenc je lahko še
mnogo mnogo več. A nam se je zdelo pomembno, da vse te objekte, pa tudi bazo, na
katerem stojijo, združimo v en kompleks, da je videti kot celota, ko se ji približaš, pa se
objekti razmaknejo.
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Pod ploščadjo nepravilne oblike oziroma trgom so še garažna hiša, predavalnica, telovadnica in
restavracija, ki se odpira na javno dostopni vrt v kaskadah. Telovadnica ima na steni televizijo, saj se
lahko po potrebi spremeni v dodatno molilnico. Foto: BoBo

jo

In zakaj beton?
(dolgi premislek)
Je bil odločilen finančni dejavnik?
V smislu arhitekturne artikulacije ne, je

pa tudi bil pomemben dejavnik, saj je npr. marmor
seveda dražji kot beton. Nam je bilo pomembno, da se uporabijo enostavni materiali. In tu
je mogočih znova več pogledov: od tega, kako je Plečnik uporabljal zelo enostavne
materiale, tudi beton, pa les in opeko, ter iz tega znal narediti arhitekturno ambientalno
bogate objekte in kompleksne arhitekturne artikulacije Če se ozremo proti bosanski
arhitekturi, vidimo, da uporabljajo zelo enostavne materiale, dosti je bele barve in lesa.
Marmor sam po sebi ne pomeni, da je arhitektura dobra. Pomeni le, da si uporabil drag
material. Pa tudi, zdelo se nam je da z našim prostorom nima veliko skupnega. Mnogo več
referenc smo z uporabo teh osnovnih elementov betona, lesa, jekla, stekla videli v
arhitekturi 60. let v Sloveniji, v bosanski arhitekturi, na Plečniku.
.

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

,

Zanima me, ali boste podobno odgovorili tudi zdajle, namreč, vaši stanovski kolegi ob
omembi biroja Bevk-Perović kot iz topa izstrelijo: beton, izčiščenost. Katera je
estetika betona ali pa njegova pragmatičnost, ki vaju tako navdušuje?
Če smo realni, se je beton zelo veliko uporabljal v sodobni arhitekturi v Sloveniji. Ravnikar,
Jugovec, Sever itn. Arhitektura v 60. letih je za nas referenca, za katero menim, da je ena
najbolj kakovostnih v zgodovini slovenske arhitekture. Uporabljal ga je Plečnik. Beton je
tudi sinonim za moderno arhitekturo od Le Corbusierja dalje in zelo veliko se uporablja na
splošno v sodobni arhitekturi trenutno delujočih arhitektov v Švici, Nemčiji na Japonskem.

Notranjost objekta, v katerem so knjižnica in šolske učilnice na desni strani. Na
mrežasta kovinska fasada ter pogled na trg in džamijo. Foto: Schreyer David

levi

strani sta
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To je material, ki ima neko izraznost, ki je na neki način povezan tudi s prepričanjem, da je
današnja arhitektura, vsaj po našem mnenju, mnogokrat preveč zamaskirana z oblogami, z
izolacijo, s prevlekami. Če daš stavbi obleko, ki je izrazito modna, je verjetno, da čez pol leta
ne bo več v trendu in ne bo delovala, v tem smislu nam beton kot osnovna konstrukcija, ki
pomeni tudi konstrukcijo hiše, pomaga pri artikulaciji objektov. Gre tudi za to, da
verjamemo, da od neke vidne roke delavca, ki dela objekt, ni treba nujno bežati, ampak je
lahko tudi to izraznost arhitekture.
Verjetno pa so vam znane raziskave, da je beton velik onesnaževalec okolja?
Seveda premišljujemo o vsem tem, a izbrati moraš med trajnostjo, uporabnostjo,
financami. In beton ima mnogo izmed teh elementov. Danes se samodejno razume, da je
lesena gradnja ekološko boljša, ampak, ali je res, bo pokazalo daljše časovno obdobje, tudi
v smislu vzdrževanja. Govorimo o arhitekturi, ki naj se ne bi obnavljala vsakih pet ali deset
let. Če pogledate džamijo, je bil les uporabljen v izdatnih količinah, in menim, da je celotna
zasnova precej ekološka, energetsko varčna.

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

Ko govoriva o lesu, ali je res, da ste pri džamiji prepletali tako slovenske kot
bosansko-turške elemente? Slovenski element naj bi bila ravno uporaba lesa v
notranjosti objektov.
Še enkrat se bom vrnil k razlagi, da smo poskusili izbrati enostavne in domače materiale,
beton kot konstruktivni material, ki ima izraznost, les kot material, ki je zelo taktilen in je
blizu Sloveniji, pa tudi Bosni in Hercegovini, predvsem iz želje, da ne bi uporabljali dragih
materialov. Uporabili nismo niti enega kamna, kar je še kar velik dosežek, saj ne verjamem,
da z njim dobiš apriori neko arhitekturno kakovost. Les je združljiv na ravni slovenske,
bosanske in tudi sodobne arhitekture.

Tekstilna modra kupola
Schreyer David

je

simbolno vstavljena

v

notranjost džamije,

in

ne na njeno streho. Foto:

Navdih za kupolo v džamiji pa je bila Hagija Sofija iz Carigrada. Kako sta prišla na
idejo, da jo umestita v objekt, in ne na streho?
Bila je eden od navdihov. Tako kupola kot minaret sta simbola islamske arhitekture, od
katere nismo bežali. Z muftijem smo veliko razpravljali o tem, da morajo biti ti simboli
predstavljeni, ampak na kakšen način, je pa drugo vprašanje. Odločili smo se da je kupola
v notranjosti skrita in ponujena kot zadnje presenečenje, ko stopiš v džamijo Izvedena je
kot zelo lahek element, ki simbolizira nebo, ima referenco v Modri džamiji, a tudi v lahkih
konstrukcijah šotorov, ki so jih nekoč verniki nosili s seboj …
,

.

… mislite na potovalne mošeje iz Perzije v 15. stoletju?
To so potovalne mošeje, ki so predstavljale neko mobilnost, da
greš.

je

vera lahko povsod, kamor
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Všeč mi je vaša interpretacija, da je kupola v notranjosti džamije kot simbol vere, ki
jo vsak nosi v sebi.
Tako. Tudi, da je vera nekaj zelo nematerialnega, da je fragilna, zato zahteva človeka
samega, da vzpostavi odnos z njo, simbol na zunaj je morda manj pomemben.
Pomembnejši je ta notranji odnos. Od tu tudi izhaja lahkost zasnove džamije, o kateri še
nisva govorila, da je džamija namenoma v spodnjem delu zelo zaprta, vanjo se vstopi skozi
serijo velikih lesenih vrat. Spodaj si zaščiten z obodnim bretonskim zidom, nad tabo se
raztezata transparenta struktura konstrukcije stekla, jekla, ki nosi tudi streho, in kupola, ki
visi lahkotno, skoraj kot šotor, nad tabo. Obstaja prisotnost zunanjosti, svetlobe, kot stalna,
spreminjajoča se prisotnost v džamiji. V tem smislu so se kupola in zasnova džamije, njena
konstrukcija in svetloba, združili v enotno zasnovo, izkušnjo, ki jo človek doživi, ko vstopi
vanjo.

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

Tekstil kupole je iz negorljivega
materiala, ki ima prav poseben barvni
odtenek modre, kajne?
Izbrali smo barvo, ki je morda najbližja
nebu, čisto modro barvo, ki je bila
postavljena kot jasen kontrast proti beli
notranjosti in molilni preprogi z ritmičnim
zaporedjem v sivih tonih. Kot zanimivost,
če se navežem na vaše vprašanje o
svetovalcih; začetna ideja preproge je bila,
da bi bili na tleh narisani prostori za
molilne preproge, ki bi jih vsak vernik
prinesel s seboj. Ideja je bila, da bi bil na
tleh teraco z označenimi molilnimi mesti.
Ker pa ni tako, saj ljudje pričakujejo, da je v
džamiji preproga, smo razvili drugo idejo:
iz velike površine preproge z izrisanimi
črtami, prostori za molitev, ki sodeluje z
drugimi elementi v prostoru, s kupolo pa
hkrati deluje tudi kot akustični element.

Zgornja molilnica
Schreyer David

je

namenjena ženskam. Foto:

Tradicija je zanimiva tudi v kontekstu
zunanje podobe džamije, kovinska fasada okrašena z vzorcem. Tega ste vzeli iz
tradicionalne bosanske hiše Svrzina kuća, v kateri je moški in ženski del pregrajen z
leseno ograjo, ki ima ravno takšen vzorec, le da ste ga vi povečali?
No, to je en pogled, ki ni neresničen. Obstajajo reference na tradicionalno bosansko
arhitekturo, saj seveda obstajajo paravani iz prepletenega lesa kot zastori med ženskim in
moškim delom, a reference so še drugje, tudi v sodobni arhitekturi in sodobni umetnosti.
Eden od vzgibov je gotovo, da se poskuša uporabiti, predrugačiti neke tradicionalne
elemente in jih uporabiti v sodobni arhitekturi.
Zanimalo nas je tudi to, da je podoba hiše od znotraj na nek način tudi podoba hiše
navzven, da to nista popolnoma ločeni strani, kar se pogosto dogaja v sodobni arhitekturi.
V tem smislu je ta razslojenost in sestavljenost potiskanega stekla, diagonalnih konstrukcij,
ki držijo zgornjo streho, in vzpostavljenih brisolejev, ki varujejo pred soncem in filtrirajo
svetlobo v objekt, tudi referenca na neke tradicionalne elemente, ki pa so bili sicer
uporabljeni čisto drugače in z drugačnim, z drugimi arhitekturnimi elementi.
Kovinsko fasado si lahko interpretiramo v smislu sodobnega okrasja, ki ga imajo
sicer tradicionalne džamije, poleg tega pa džamije v notranjosti ne smejo imeti
podob. Ste morda zato obrnili notranjost v zunanjost?
Točno to, notranjost ni neka izmišljena stvar, da rišeš neko dekoracijo, kar se pogosto zgodi
v današnji islamski arhitekturi. Nas je zanimalo, kako bi z dejanskimi arhitekturnimi
elementi dosegli točno to notranjo podobo in kako lahko konstrukcija postane ornament.
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Izvedena rešitev kovinske fasase je druga različica, pri prvi,
izvedba preprosto predraga. Foto: Schreyer David

bi

morala

biti

nosilna konstrukcija,

a je

bila

Vaš kolega Perović je omenil, da je bilo nekaj težav s samo fasado. Obstoječa je
namreč druga različica, prva naj bi bila precej težja, njena dostava pa zelo draga, saj
bi jo morali izdelati v ladjedelnici?
Dejansko je zasnova fasade nekoliko drugačna, kot je bila mišljena na začetku. A normalno
je, da so določene stvari med projektom težje ali težko izvedljive ali predrage in se
spremenijo. Pomembno je, da pri projektu ohraniš rdečo nit, izvorno idejo. To je sicer zelo
težko pri projektu, ki traja devet let … Omenjena sprememba fasade nam je dala možnost,
da drugi objekti, ki so prav tako pokriti z brisoleji, le da niso konstruktivni in so manjši,
vzpostavijo dialog z džamijo še bolj neposredno. Da še bolj jasno poudarijo ta vmesni
prostor med džamijo in dogajanjem v samih objektih, v katerih so stanovanja, uprava,
prostor za izobraževanje. Potem pa se lahko na notranji strani, proti železnici, odpirajo z
lesenimi fasadami iz lesenih prečk in dajo kompleksu popolnoma drugačen občutek.
Ravno o tem ste govorili na začetku, da daje kompleks vtis enosti, ko se mu približaš,
pa vidiš to razpršenost več objektov.
Da, so kot otroci iz ene družine.
Preden se dotakneva minareta, imam še dve vprašanji o sami
notranjosti: namreč umivalnica je izdelana iz teraca in me je
resnično spomnila na arhitekta Jožeta Plečnika, ki ste ga
tolikokrat omenili v tem pogovoru. Minimalno, preprosto,
sakralno. Izrisali ste zanimiva, izjemno dolga ovalna
umivalnika.

Umivalnica ob džamiji je izjemno asketska,
izčiščenih linij, izdelana iz teraca. V marsičem spominja
na delo arhitekta Jožeta Plečnika. Foto: BoBo

Namenoma nismo uporabili klasičnih umivalnikov. Izrisali smo jih
popolnoma na novo, to je seveda miselni premik, ne samo za nas,
temveč tudi za naročnika, pa tudi za izvajalca, ki jih je z veliko truda
izdelal.
Koliko metrov je dolg umivalnik?
Eden štiri, eden osem metrov.

Pa sta izdelana iz enega kosa?
Ne, iz več, iz enega kosa ga ne bi

niti

mogli narediti.

Lahko bi ga ulivali na kraju samem?
Lahko, a tu je več tehničnih vprašanj, od odtokov, do vzdrževanja. Zelo enostavna se zdi
odločitev, da nečesa ne boš kupil, ampak boš izrisal sam, a to pomeni tudi veliko tehničnih
rešitev, ki se jih ne vidi. Ljudje rečejo: " Izčiščena arhitektura, pa enostavni materiali in samo
beton, " a v resnici je v tem zelo veliko precej kompleksnih detajlov, ki morajo biti zelo
natančno izvedeni. Izvajalci so se zelo jezili na nas, ker smo želeli stvari izvesti na tak način,
na koncu pa se te kompleksnosti sploh ne vidi. Če bi vam pokazal detajle fasade džamije, bi
vas bila groza, koliko elementov je izrisanih, a zdaj je videti zelo enostavno.
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Nevzet Porić je pojasnil, da je posebnost
ljubljanske džamije tudi v tem, da je
mihrab torej niša za nagovor vernikov,
obrnjena proti Meki, izdelana iz inoksa,
in ne betona ali lesa, kot bi bila sicer.
Inoks je brušen in premazan z oljem. Od
kod ideja?
To je spet primer razvoja projekta. Idej je
bilo več, od tega, da bi bil lesen, iz
brušenega betona, do lasersko izrezanih
vzorcev, do tega končnega, ki je enostavna
površina iz ukrivljenega in brušenega
inoksa. Inoks je brušen ročno s krožnimi
gibi in ima vlogo posebne svetle točke v
prostoru, odseva svetlobo v prostoru, prav
tako pa je bil izbran v soglasju z ostalimi
elementi. Z lahkostjo kupole, s tekstilnim
tlakom, z betonskimi stenami in z lahko
potiskanim steklenim obodom je kot
najpomembnejši element in kot tak edini
kontrasten. Drugi elementi, kot so mimber
stopnišče, ki je kot neke vrste prižnica, pa
lesena vrata in elementi za izpostavitev
svete knjige ter meni zelo zanimiv element
čurs leseni objekt na levi strani, so narejeni
,

Skrajno desno je minber, leseno stopnišče,
skrajno levo čurs, na sredini pa je mihrab, ki je
posebnost ljubljanske džamije, saj je narejen iz
inoksa, in ne iz betona ali lesa, kot bi bil sicer. Foto:
Schreyer David

,

,

iz

lesa,

le ta

(mihrab)

je iz

drugega materiala.

Nameniva še besedo ali dve minaretu. Pri zasnovi džamije so pomembni trije
elementi: kupolo sva omenila, tudi okrasitev. Pri vaši sodobni reinterpretaciji
džamije pa je tudi minaret nekoliko drugačen. Je nižji, visok 40 metrov. Vizualno pa
ste ga modificirali, kako?
No, še enkrat, vidim, da ste zelo dobro pripravljeni. Minaret je dejansko nižji, kot je bil
prvotno mišljen. Z urbanističnimi parametri smo ga znižali s prvotnih 56 metrov na 40
metrov. Sam menim, da bi bil dejansko boljši, če bi bil nekoliko višji. Je pa to eden od
razlogov, zakaj smo ga postavili samostojno.
Glede na to, da je džamija visoka 24 metrov, drugi objekti pa 12
metrov, bi če bi minaret postavili na džamijo, kot je to običajno pri
tradicionalni postavitvi, bil videti kot majhen štrcelj Zato smo ga
namenoma postavili kot samostojen element in mu dali s tem tudi
vizualno prisotnost. Ko pride obiskovalec k džamiji, minareta po
navadi ne vidiš, saj je na džamiji. V tem primeru pa je zelo viden.
Pomemben pa je tudi simbolno, saj ga vidiš kot samostojno
pozicijo, kot kompenzacijo tega, da je morda prenizek. Pomembno
nam je bilo, da je minaret prisoten, ne samo, ko si tam, ampak tudi,
ko si daleč. Geometrijsko se izvije iz tal in se kot zelo enostaven
kubus zaključi z značilno špico …

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

,

.

… z alemom.
Da, ki seveda je simbol. V natečaju se je minaret zaključil ravno, kot
cilinder, saj se nam je zdelo, da je to zelo pomemben znak
sodobnosti. Po pogovoru z muftijem pa smo razumeli, da je to
bistven simbol. Tudi če gledamo katoliško cerkev, ima na vrhu
objekt križ kot simbol, kot element za identiteto, podobo, za
občutek pripadnosti vernikov, v tem kontekstu se nam to sploh ne
zdi napačno. Arhitekti so nas spraševali, zakaj smo od tega
Džamija je kubusne oblike s stranico 24 metrov,
odstopili? Menim, da je prav, da smo, saj gre za uporabo simbola, ki
minaret, ki je nekoliko nižji, kot je bilo predvideno, pa
je del neke identitete islamske skupnosti in muslimanov. Je pa
stoji ob njej. Visok je 40 metrov. Foto: Schreyer David
oblikovan malo drugačen. Običajni minaret se na vrhu razširi, in to
je bila tista točka sodobnosti, da se v tem primeru ne razširi, ampak
ima perforirano mrežo na ravnini.
Na delu, kjer je sicer balkon?
Da, tam je izvotljen, vdelana je mreža, podobna kot na džamiji, s podobnim vzorcem,
obenem pa tako kot pri džamiji deluje kot konstrukcija, saj nosi zgornji stožec – alem V
nastalem prostoru se lahko stoji in tudi opazuje mesto, je pa to seveda tudi točka za
klicanje vernikov. V minaretu so stopnice, ki vodijo do vrha. Jaz sem bil na vrhu le nekajkrat,
saj imam strah pred višino (smeh)
.
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Mujezini zdaj vernike večinoma kličejo

Res

s

predvajanjem glasovnih posnetkov.

je.
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Na tem vrhu, alemu, ste uporabili polmesec na treh kroglah.
To je predlagal mufti, mi smo to oblikovali tako, da je skladno z arhitekturno zasnovo in da
obstaja še vedno kot jasen simbol, to so tri krogle in polmesec … Za konec mislim, da je bilo
doseženo glavno: da je Slovenija dobila džamijo, ki je sodobna, kar je še posebej
pomembno, saj je edina v Sloveniji. Gre za velik pogum in vizionarstvo slovenske islamske
skupnosti, da vidi svojo prihodnost kot prihodnost, povezano s sodobnostjo.
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Gospodarstvo

Drugi tir: Kolektor CGP naj bi zahteval podpis še tretjega
aneksa, vrednega milijon evrov
Osnovna vrednost pogodbe 12 milijonov evrov
podpisu tretjega aneksa krepko zvišala
Vesna Zadravec, Televizija Slovenija
MMC RTV SLO

|

bi

se ob morebitnem

14. december 2020 ob 21:18

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

Še preden smo začeli graditi milijardo evrov vreden drugi tir med Koprom in
Divačo, se že vrstijo zahtevki za dodatke k osnovnim pogodbam. Kolektor CPG,
gradi dostopne ceste, naj bi zahteval podpis še tretjega aneksa, vrednega kar
milijon evrov.

ki

Še pred gradnjo drugega tira se že vrstijo zahtevki za podpis aneksov

Konec leta 2017 je država s Kolektorjem CPG in Euro asfaltom podpisala pogodbo za
gradnjo 18 kilometrov dostopnih cest za tako imenovani drugi tir med Koprom in Divačo.
Vrednost osnovne pogodbe znaša 12 milijonov evrov. Februarja letos je padel prvi aneks
– za gradnjo začasne obvoznice mimo vasi Beka je država odštela pol milijona evrov.
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Kolektor CPG, ki gradi dostopne ceste, naj
milijon evrov. Foto: Zajem zaslona

bi

zahteval podpis še tretjega aneksa, vrednega kar

Potem ko so gradbenike avgusta presenetile geološke spremembe na področju reke
Glinščice, je padel nov aneks v višini 600 tisoč evrov. Zdaj je na mizi še tretji: Kolektor
CPG neuradno za gradnjo štirih kilometrov dodatnih cest, ki jih je naročilo državno
podjetje 2TDK, zahteva milijon evrov.
2TDK-ja sporočajo, da odločitve o podpisu dodatka k pogodbi še niso sprejeli, zato ga
ne morejo komentirati. Če bi milijonski aneks podpisali, bi se osnovna pogodba z 12
povzpela na 14 milijonov evrov. Pri poslu, vrednem komaj 10 milijonov evrov, so torej v
igri trije aneksi. Nas lahko skrbi, koliko jih bo pri milijardnem Drugem tiru?
Z
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Referedum v Rogaški Slatini presenetljivo dobro obiskan,
občani podprli gradnjo stolpa
0

Deli na:

14. Dec 2020, 10:21

Facebook

Posodobljeno: 10:27

/

14.12.2020

Twitter

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

Na referendumu, ki je v nedeljo potekal v Rogaški Slatini, in na katerem so volivci odločali
o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva,
so občani neuradno potrdili postavitev stolpa.

STA

Volilna skrinjica.

Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Referenduma se je udeležilo 3854 občanov, oziroma 40,61 odstotka vseh volilnih upravičencev v tej
vzhodnoslovenski občini. Za primerjavo, udeležba na lokalnih volitvah leta 2018 je bila 50,04 odstotka.
Proti postavitvi stolpa se je po nueradnih podatkih izreklo 1697 občanov, postavitev stolpa pa je
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podprlo 2143 volivcev.

Glasovanje je potekalo na 14 voliščih, ob strogih epidemioloških ukrepih. Varnostniki so na volišča
spuščali omejeno število ljudi, obvezno je bilo razkuževanje rok, vsak volilec pa je za glasovanje dobil
svoj kemični svinčnik.
Besedilo se nadaljuje po oglasu

Upale u zglobovima treba rešavati
proverenom metodom

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

Pobudnica referenduma Eva Žgajner je po koncu glasovanja dejala, da potrditev gradnje stolpa zanjo
ne pomeni poraza. Njen cilj je namreč bil, da se občina ne odloči samovoljno pač pa da vpraša ljudi, kaj
si mislijo o postavitvi stolpa. "Žal mi je, da se je to zgodilo med epidemijo, ker je ta bistveno vplivala na
volilno udeležbo. Edino pravilno ravnanje bi bilo, da občina projekt naredi sprejemljiv za vse, kar
pomeni, da spremeni lokacijo stolpa," je še dejala Žgajnerjeva. Gradnji stolpa je namreč nasprotovala
zaradi slabo izbrane lokacije, nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo
premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega,
ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej Anin dvor in pivnica, je prepričana.
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Občina Rogaška Slatina

Vizualizacija razglednega stolpa

v

Rogaški Slatini.

Medtem pa je slatinski župan Branko Kidrič izrazil veselje, da so ljudje podprli gradnjo stolpa
"Predvsem sem zadovoljen, da se bo naša občina lahko še naprej razvijala v dobrobit vseh občanov
ponudila nekaj več. To potrjuje tudi, da se ljudje zavedajo, kako pomemben je razvoj in kako občina
potrebuje priložnosti, ki jih s seboj prinaša projekt," je dejal Kidrič.

v

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

Na slatinski občini so sicer izračunali, da bo stolp na letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov
občinski proračun.

in
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Ob prelomu leta: Tehnologija 5G še naprej
sproža polemike (tema)
Tehnologija mobilnih omrežij pete generacije (5G) je letos tudi v Sloveniji postala resničnost, ki pa še naprej sproža
polemike. Na globalni ravni je druge vidike 5G precej zasenčila blokada kitajskega telekomunikacijskega velikana Huawei
s strani ZDA, ki pa bi pod novim predsednikom politiko do te družbe lahko omilile.
Tehnologijo 5G je v Sloveniji v širšo uporabo v začetku oktobra prvi ponudil Telekom Slovenije, potem ko je konec julija
vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje 5G. V družbi načrtujejo, da bodo do konca leta v obstoječem
frekvenčnem pasu pokrili 33 odstotkov prebivalstva.
Uporabo polnega potenciala tehnologije 5G bo po pričakovanjih omogočila dražba frekvenc za mobilne storitve,
namenjenih tudi uvajanju komercialne rabe mobilne tehnologije 5G. Ta je predvidena v začetku prihodnjega leta, vendar
bi časovnico lahko podaljšale obsežnejše pripombe na memorandum za javni razpis z javno dražbo.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS bo z dražbo ponudila radijske frekvence v vseh razpoložljivih
frekvenčnih pasovih, in sicer v 700 MHz (vključno s 700 MHz SDL), 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26
GHz. Frekvenčne pasove 700 MHz FDD, 3600 MHz in 26 GHz je Evropska komisija predvidela kot pionirske pasove za
uvajanje tehnologije 5G.
Konec lanskega leta in v začetku letošnjega je bilo v povezavi s 5G v Sloveniji sicer slišati predvsem opozorila o vplivih
5G na zdravje, ki pa so v zadnjem času precej potihnila. Kot je za STA ocenil urednik spletnega portala Tehnozvezdje
Matjaž Ropret, je razlog verjetno v tem, da v praksi ni zaznati nobenega od vplivov, pred katerimi so svarili nasprotniki 5G.
"Tako ni prav veliko otipljive snovi za nadaljnje ustvarjanje strahu," je dodal.

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

Iz strokovnih krogov je sicer slišati predvsem stališče, da tehnologija 5G ne prinaša revolucije, saj je le rezultat logičnega
tehnološkega razvoja, zato bi jo morali tako tudi obravnavati. Kibernetski varnosti je sicer treba nameniti veliko
pozornosti, a ob tem prisluhniti stroki in argumentom ter imeti v mislih pomen te nove tehnologije, poudarjajo.
K hitrejšemu uvajanju omrežij 5G je ob septembrski predstavitvi načrta za krepitev digitalne suverenosti Evrope pozvala
tudi Evropska komisija. Države članice je pozvala, naj do 30. marca prihodnje leto oblikujejo skupen pristop v obliki
nabora dobrih praks z orodji za pravočasno uvedbo fiksnih in mobilnih zelo visokozmogljivih omrežij, kar vključuje
omrežja 5G.
Na globalni ravni je tehnologija 5G v veliki meri postala politično vprašanje. Kitajska telekomunikacijska tehnologija,
predvsem eden njenih največjih ponudnikov Huawei, se je namreč znašla pod plazom kritik in ukrepov ameriškega
predsednika Donalda Trumpa, ker naj bi kitajski vladi omogočala prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po
svetu. Pri Huaweiju obtožbe ves čas odločno zanikajo.
Trump k blokadi Huaweija poziva tudi druge države. Slovenija se za izrecno prepoved doslej ni odločila, je pa z ZDA
poleti podpisala skupno izjavo o varnosti omrežij 5G. Ta opredeljuje več varnostnih pogojev pri vzpostavljanju
telekomunikacijskega omrežja prihodnje generacije, predvsem da je treba natančno preveriti ponudnike in njihove
dobavitelje ter zagotoviti spoštovanje intelektualne lastnine.
Čeprav izjava o tem ne govori izrecno, naj bi bila po mnenju nekaterih uperjena predvsem proti Huaweiju. V družbi so ob
podpisu opozorili, da ta ne bo pripomogel k varnosti telekomunikacijskih omrežij ali izboljšal kibernetske varnosti
Slovenije, temveč bodo omejitve negativno vplivale na proces uvajanja 5G.
V Evropi sta se za prepoved Huaweija doslej odločili Velika Britanija in Švedska, vendar je švedsko sodišče do prejema
dodatnih pojasnil glede prepovedi odločitev o njej suspendiralo.
Ameriško politiko do Huaweija in drugih kitajskih tehnoloških podjetij bi sicer lahko spremenil novoizvoljeni ameriški
predsednik Joe Biden, ki je že nakazal večjo naklonjenost multilateralizmu in krepitvi mednarodnih trgovinskih odnosov.
Vendar analitiki opozarjajo, da bo moral kibernetski varnosti kljub vsemu namenjati ogromno pozornosti.
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Tudi strokovnjak za digitalne tehnologije in politike Dušan Caf meni, da Biden glede Huaweija in kitajskih tehnoloških
podjetij nima veliko izbire. "Za ZDA je preveč tvegano, da bi pri gradnji njihove strateške in kritične komunikacijske
infrastrukture sodelovala kitajska tehnološka podjetja," je navedel za STA.

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

V ZDA so spoznali, da niti ameriška podjetja ne obvladujejo digitalnih tveganj. Če so podjetja pod vplivom avtoritarnih
oblasti, so tveganja toliko večja. Zato Biden ne bo popuščal pri omejitvah sodelovanja kitajskih tehnoloških podjetij pri
gradnji ameriške digitalne infrastrukture, ocenjuje.
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Začetek gradnje minipleksa v podhodu
Ajdovščina predviden leta 2023
Mestna občina Ljubljana (Mol) nadaljuje s projektom minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina. Kot so pojasnili za
STA, je trenutno v podpisovanju pogodba s projektanti. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 7,2 milijona evrov,
predvidevajo, da se bo gradnja pričela leta 2023.
Na Oddelku za razvojne projekte in investicije mestne uprave Mol so pojasnili, da je odločitev o izbiri v postopku javnega
naročila postala pravnomočna 28. novembra, pogodba je bila 1. decembra poslana projektantom in je še v podpisovanju.
Vrednost omenjene pogodbe je 313.200 brez davka, predmet pogodbe pa je izdelava projektne dokumentacije.
Na natečaju za izbiro najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina v podhodu Ajdovščina so bili izbrani arhitekti
Tomaž Ebenšpanger, Peter, Boštjan in Aleš Gabrijelčič, absolventa arhitekture Anja Mencinger in Nik Solina ter študent
Lovre Mohorič.
Minipleks bo obsegal osrednji paviljon med Argentinskim parkom in Slovensko cesto, ki bo namenjen prodaji vstopnic in
baru, ki se bo v lepem vremenu razširil tudi na prosto proti parku. Skozi veliko polkrožno odprtino v paviljonu, v kateri so
markantne krožne stopnice, se notranji prostor paviljona prelije v prostorno preddverje, ki oblikuje osrednji prostor
mestnega kina.
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Spodnja avla postane del mestnega pritličja preko neposredne vizualne povezave v odprt in osvetljen prostor osrednje
avle, ob kateri sta razporejena sklopa velike in malih dvoran ter večnamenska dvorana, ki je rešena tako, da se lahko v
njej nemoteno odvijajo razne spremljajoče dejavnosti mestnega kina, ob večjih prireditvah pa se večnamenski prostor
enostavno razširi v preddverje. V sklopu projekta bodo urejeni tudi tehnični prostori za ogrevanje, ohlajevanje in
prezračevanje kina.
Na Oddelku za kulturo mestne uprave Mol so spomnili, da so že v Strategiji razvoja kulture v Mol 2013-2015 predvideli
izgradnjo minipleksa mestnega kina v središču Ljubljane s ciljem povečati število projekcij, število predvajanih filmov in
število gledalcev. Kot poudarjajo, bo izgradnja minipleksa mestnega kina prispevala k oživitvi podhoda Ajdovščina,
rezultati obiska programov v Kinodvoru pa kažejo, da je novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče v mestu potrebno.
Načrt vključuje izgradnjo štirih dvoran, s projektom pa bodo zagotovili prostorske pogoje, v katerih lahko zaživi koncept
mestnega kina kot ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti
mladega občinstva, so zapisali. "Verjamemo, da bomo - poleg podhoda - z minipleksom dobili kulturno in družabno
središče v centru mesta ter tudi na ta način zagotavljali široko dostopnost do kakovostnih filmskih vsebin," so sklenili.
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Napoved - Slovenija, 15. 12. (torek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 15. decembra.
POLITIKA
HAAG - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na Nizozemskem, kjer se bo srečal z
nizozemskim kolegom Stefom Blokom. Obiskal bo tudi sedež Organizacije za prepoved kemičnega orožja, kjer se bo
srečal z generalnim direktorjem Fernandom Ariasom, ter sedež Mednarodnega kazenskega sodišča, kjer bo imel
pogovore s predsednikom sodišča Chilejem Eboe-Osujijem.
POSTOJNA - Ministrsko srečanje Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope, ki ga bo gostil minister za
obrambo Matej Tonin, poleg obrambnih ministrov držav članic pobude pa bodo sodelovali tudi kolegi iz držav regije
Zahodnega Balkana. (še 16.)
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o nacionalnem
demografskem skladu in novelo zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (do 17.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA)
10.00 na povabilo predsednika vlade in predsednika sveta vlade za Slovence v zamejstvu Janeza Janše se bo sestal
svet vlade za Slovence v zamejstvu, ki bo med drugim razpravljal o prihodnosti slovenstva v zamejstvu ter o ohranjanju
slovenskega jezika in identitete v zamejstvu, udeležila se je bosta tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu
Helena Jaklitsch in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek (zaprto za medije, fototermin za
uradne fotografe); Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel turško veleposlanico Esen Altug; DZ, soba 217, 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!

GOSPODARSTVO
BRUSELJ - Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga bo udeležil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu
Miran Mihelič. V okviru zasedanja bodo med drugim potekala pogajanja o določitvi ribolovnih možnosti za prihodnje leto.
Predsedstvo bo tudi poročalo o stanju pogajanj na trialogih glede zakonodajnega svežnja o reformi Skupne kmetijske
politike. (še 16.)
7.45 dogodek ob prenovi postajališča Kamnik Graben, predvidoma se ga bodo udeležili minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc in župan Kamnika
Matej Slapar; ob 8. uri prva vožnja novega vlaka Stadler iz postaje Kamnik Graben do Ljubljane; KAMNIK
10.00 podpis pogodb za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož; Grajska pristava Ormož, bela dvorana,
Grajski trg 1, ORMOŽ (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Banke Slovenije, na kateri bosta viceguverner Jožef Bradeško in direktorica za
analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten predstavila nove napovedi gospodarskih gibanj
za Slovenijo; prek platforme Youtube, obvezna prijava na pr@bsi.si (STA/AVDIO)
13.00 virtualna novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) o uspešnih zgodbah nekaterih podjetij ob
spopadanju z omejitvami zaradi pandemije, na kateri bodo sodelovali predsednik SBC Jure Knez, podpredsednik
upravnega odbora SBC Martin Jezeršek, Marko Lotrič (Lotrič Meroslovje), Miha Lavtar (Optiweb), Alen Osterman
(Optiprint) in Tamara Štader Pesjak (Taman); prek platforme Zoom, sta.si/qUEXQk, prijava na info@taman.si (STA
/AVDIO)
NOVO 14.45 minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom,
predsednikom uprave OTP banke Sandorjem Csanyijem, županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem,
generalnim direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom in direktorjem družbe SŽ-Infrastruktura Matjažem
Kranjcem podpisal memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo Potniškega centra Ljubljana; sledila bo izjava za medije;
Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, LJUBLJANA
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17.00 virtualno novoletno srečanje družbe Generali Investments z mediji, pozdravni nagovor bo imel predsednik uprave
Luka Podlogar, sledil bo pregled dogajanja na kapitalskih trgih v letu 2020 in vpogled v leto 2021; prijava na sta.si
/qTE8rQ
18.00 virtualna Akademija strojništva 2020 v organizaciji Zveze strojnih inženirjev Slovenije, na kateri bodo med drugim
podelili nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva in nagrado za življenjsko delo na področju strojništva;
prek spletne strani www.zveza-zsis.si in Youtube kanala www.zveza-zsis.si/akademija
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil oktobrske podatke o plačah zaposlenih pri pravnih osebah in o opravljenih
gradbenih delih.
DRUŽBA
LJUBLJANA - V omejenem obsegu bo do 23. decembra sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni,
cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo
uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča. V teh regijah se odpirajo tudi trgovine z
obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni.
10.00 virtualni posvet v organizaciji Kovačnice, BSC in Mestne občine Kranj o epidemiji covida-19 z različnih družbenih
vidikov; prijava na https://bit.ly/33yAhXe (STA)
11.00 spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času pandemije in po njej, ki ga pripravlja Svet za razvoj SAZU,
nagovor bo imela generalna direktorica Generalnega direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski
komisiji Themis Christophidou ter predvidoma šolska ministrica Simona Kustec; prijava na sta.si/qeZbVG
12.00 spletna novinarska konferenca Slovenskega zdravniškega društva na temo Umrljivost "z" in "od" covida-19, na
kateri bodo med drugim spregovorili o vzrokih visoke umrljivosti zaradi covida v Sloveniji, uspešnosti pri zdravljenju
kritično bolnih ter stopnji splošne umrljivosti v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu; na povezavi sta.si/qFwTsv
(STA)

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

14.00 spletna predstavitev četrte sezone iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola, Heroji furajo v pižamah; na
povezavi sta.si/qjV5XE (STA)
14.00 seja senata Univerze v Ljubljani, na kateri bodo med drugim obravnavali vključitev Raziskovalnega središča za
Vzhodno Azijo v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani; prek platforme Zoom, prijava na
senat@uni-lj.si
NOVO 17.30 začetek akcije novogoriške mestne občine, Šolskega centra Nova Gorica ter več goriških podjetij, v okviru
katere bodo občani lahko sedli na sobno kolo in s kolesarjenjem proizvajali električno energijo za novoletne lučke
(rezervacije za termine kolesarjenja bodo zbirali v mladinskem centru); prvi bodo na kolesa sedli direktorji sponzorskih
podjetij skupaj z županom Nove Gorice Klemnom Miklavičem; Bevkov trg, NOVA GORICA
LJUBLJANA - Drugi krog volitev predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. Za položaj se potegujeta Bojana Beović in
Tanja Petkovič.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana (ob
9.15).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za združbo 39 obtoženih trgovine z drogo s prvoobtoženim
Alešem Zupančičem (ob 8.30).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarju in Aleksandru Vettorazziju
zaradi očitkov o tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču (ob 9.
uri).
KULTURA
9.00 prvi slovenski pravorečni posvet, ki ga pripravlja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU skupaj s
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, pozdravne nagovore bodo imeli
predsednik SAZU Peter Štih, direktor ZRC SAZU Oto Luthar, dekan Filozofske fakultete Univerz v Ljubljani Roman
Kuhar, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Kozma Ahačič in tajnik Razreda za filološke in
literarne vede SAZU Marko Snoj; prek platforme Zoom, sta.si/qUiboZ

35

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

14.12.2020
Monday, 19:00
Ponedeljek,
19:00

Kazalo

https://www.sta.si/2843880/napoved-slovenija-15-12...

3/3

10.00 odprtje virtualnega knjižnega sejma Knjige pod jelkami 2020; http://mestoknjige.si/
17.00 virtualna razglasitev letošnje Nodierove nagrade za najboljši prevod iz francoščine v slovenščino, nagrado
podeljuje Francoski inštitut v Sloveniiji v sodelovanju z Društvom za promocijo literarnega prevoda ATLAS in
Mednarodnim središčem leposlovnih prevajalcev CITL; na povezavi sta.si/quzKs9
17.00 spletni dogodek Finalizem ob 100-letnici ključnega teoretskega teksta XX. stoletja o umetnosti, Kazimirja Maleviča
z naslovom Suprematizem; na povezavi sta.si/qA7wct
18.00 virtualna predstavitev knjige pravljic Svet je raven in okrogel, udeležili se je bodo filmski scenarist, režiser in pisatelj
Metod Pevec, ilustratorka Lara Mastnak in oblikovalec Martin Pevec; na povezavi sta.si/qzbdRM
20.00 sklepni koncert 7. Slowindove pomladi 2020 z naslovom Praodrja v počastitev 99. obletnice rojstva slovenskega
skladatelja Primoža Ramovša (1921-1999); na spletni strani www.slowind.org in na FB strani https://www.facebook.com
/SlowindQuintet/
MARIBOR - Začetek serije performativnih gest, v okviru katere se bo predstavilo sedem ustvarjalcev (do 19., Center za
kreativnost, Projektna pisarna Maribor).
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Matej Luzar
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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DZ začenja vsebinski del izredne seje, v
ospredju demografski sklad
Poslanci danes začenjajo vsebinski del izredne seje DZ, ki bo do četrtka potekala namesto rednega decembrskega
zasedanja. Že danes se bodo po časovnici lotili osrednje točke, prve obravnave predloga zakona o Nacionalnem
demografskem skladu, za katero je rezerviranih sedem ur in pol.
Vladni predlog zakona predvideva, da bi Nacionalni demografski sklad, ki bi nastal s preoblikovanjem Slovenskega
državnega holdinga, prevzel upravljanje skoraj vseh državnih naložb in nadomestil dosedanje upravljavce.
Tako bi na enem mestu poenotili in po pričakovanjih vlade izboljšali upravljanje državnih naložb, vire od tega pa bi
demografski sklad porabljal delno za tekoči transfer v pokojninsko blagajno in s tem razbremenitev proračuna, delno za
akumulacijo sredstev tudi prek vlaganja v nove naložbe, delno pa za ukrepe dolgotrajne oskrbe in družinske politike.
Čeprav gre za dolgo pričakovan sistemski zakonodajni korak, ki ga je obljubljalo več koalicij in do katerega prihaja v luči
napovedi o naraščanju bremena staranja prebivalstva za javne finance, so vladne zamisli med socialnimi partnerji
naletele na precej nasprotovanja.
Sindikati tako pozivajo poslance, naj ugotovijo, da predlog ni primeren za nadaljnjo uporabo, nato pa naj se začne novo
vsebinsko usklajevanje. Odklonilna stališča so tudi na strani delodajalcev, kritični so v vsaj delu stroke.
Še pred osrednjo točko o demografskem skladu bo DZ med drugim obravnaval predlog novele zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb, ki med drugim vzpostavlja med žičničarji dolgo želeno pravno podlago za državno ali občinsko
sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav.

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

Ugotovil bo tudi, da predlog novele zakona o poštnih storitvah, ki ga je ob podpori SLS in z več kot 7000 podpisi volivcev
v DZ vložil Sindikat poštnih delavcev in po katerem bi stroške za izvajanje univerzalne poštne storitve krili iz državnega
proračuna, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
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Napoved - Slovenija, 15. 12. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 15. decembra.
POLITIKA
HAAG - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na Nizozemskem, kjer se bo srečal z
nizozemskim kolegom Stefom Blokom. Obiskal bo tudi sedež Organizacije za prepoved kemičnega orožja, kjer se bo
srečal z generalnim direktorjem Fernandom Ariasom, ter sedež Mednarodnega kazenskega sodišča, kjer bo imel
pogovore s predsednikom sodišča Chilejem Eboe-Osujijem.
POSTOJNA - Ministrsko srečanje Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope, ki ga bo gostil minister za
obrambo Matej Tonin, poleg obrambnih ministrov držav članic pobude pa bodo sodelovali tudi kolegi iz držav regije
Zahodnega Balkana. (še 16.)
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o nacionalnem
demografskem skladu in novelo zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (do 17.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA)
10.00 na povabilo predsednika vlade in predsednika sveta vlade za Slovence v zamejstvu Janeza Janše se bo sestal
svet vlade za Slovence v zamejstvu, ki bo med drugim razpravljal o prihodnosti slovenstva v zamejstvu ter o ohranjanju
slovenskega jezika in identitete v zamejstvu, udeležila se je bosta tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu
Helena Jaklitsch in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek (zaprto za medije, fototermin za
uradne fotografe); Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel turško veleposlanico Esen Altug; DZ, soba 217, 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!

GOSPODARSTVO
BRUSELJ - Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga bo udeležil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu
Miran Mihelič. V okviru zasedanja bodo med drugim potekala pogajanja o določitvi ribolovnih možnosti za prihodnje leto.
Predsedstvo bo tudi poročalo o stanju pogajanj na trialogih glede zakonodajnega svežnja o reformi Skupne kmetijske
politike. (še 16.)
7.45 dogodek ob prenovi postajališča Kamnik Graben, predvidoma se ga bodo udeležili minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec, generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc in župan Kamnika
Matej Slapar; ob 8. uri prva vožnja novega vlaka Stadler iz postaje Kamnik Graben do Ljubljane; KAMNIK
10.00 podpis pogodb za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož; Grajska pristava Ormož, bela dvorana,
Grajski trg 1, ORMOŽ (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Banke Slovenije, na kateri bosta viceguverner Jožef Bradeško in direktorica za
analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar Masten predstavila nove napovedi gospodarskih gibanj
za Slovenijo; prek platforme Youtube, obvezna prijava na pr@bsi.si (STA/AVDIO)
13.00 virtualna novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) o uspešnih zgodbah nekaterih podjetij ob
spopadanju z omejitvami zaradi pandemije, na kateri bodo sodelovali predsednik SBC Jure Knez, podpredsednik
upravnega odbora SBC Martin Jezeršek, Marko Lotrič (Lotrič Meroslovje), Miha Lavtar (Optiweb), Alen Osterman
(Optiprint) in Tamara Štader Pesjak (Taman); prek platforme Zoom, sta.si/qUEXQk, prijava na info@taman.si (STA
/AVDIO)
14.45 minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom, predsednikom
uprave OTP banke Sandorjem Csanyijem, županom Mestne občine Ljubljana Zoranom Jankovićem, generalnim
direktorjem Slovenskih železnic Dušanom Mesom in direktorjem družbe SŽ-Infrastruktura Matjažem Kranjcem podpisal
memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo Potniškega centra Ljubljana; sledila bo izjava za medije; Vila Podrožnik, Cesta
27. aprila 59, LJUBLJANA
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17.00 virtualno novoletno srečanje družbe Generali Investments z mediji, pozdravni nagovor bo imel predsednik uprave
Luka Podlogar, sledil bo pregled dogajanja na kapitalskih trgih v letu 2020 in vpogled v leto 2021; prijava na sta.si
/qTE8rQ
18.00 virtualna Akademija strojništva 2020 v organizaciji Zveze strojnih inženirjev Slovenije, na kateri bodo med drugim
podelili nagrado za globalno prodornost slovenskega inženirstva in nagrado za življenjsko delo na področju strojništva;
prek spletne strani www.zveza-zsis.si in Youtube kanala www.zveza-zsis.si/akademija
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil oktobrske podatke o plačah zaposlenih pri pravnih osebah in o opravljenih
gradbenih delih.
DRUŽBA
LJUBLJANA - V omejenem obsegu bo do 23. decembra sproščen javni potniški promet, odpirajo se frizerski saloni,
cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. V osrednjeslovenski, goriški, obalno-kraški in gorenjski statistični regiji bo
uporabnikom aplikacije #Ostanizdrav dovoljeno gibanje zunaj občine prebivališča. V teh regijah se odpirajo tudi trgovine z
obleko, obutvijo in športno opremo ter avtosaloni.
10.00 virtualni posvet v organizaciji Kovačnice, BSC in Mestne občine Kranj o epidemiji covida-19 z različnih družbenih
vidikov; prijava na https://bit.ly/33yAhXe (STA)
11.00 spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času pandemije in po njej, ki ga pripravlja Svet za razvoj SAZU,
nagovor bo imela generalna direktorica Generalnega direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski
komisiji Themis Christophidou ter predvidoma šolska ministrica Simona Kustec; prijava na sta.si/qeZbVG
12.00 spletna novinarska konferenca Slovenskega zdravniškega društva na temo Umrljivost "z" in "od" covida-19, na
kateri bodo med drugim spregovorili o vzrokih visoke umrljivosti zaradi covida v Sloveniji, uspešnosti pri zdravljenju
kritično bolnih ter stopnji splošne umrljivosti v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu; na povezavi sta.si/qFwTsv
(STA)

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

14.00 spletna predstavitev četrte sezone iniciative za manj voženj pod vplivom alkohola, Heroji furajo v pižamah; na
povezavi sta.si/qjV5XE (STA)
14.00 seja senata Univerze v Ljubljani, na kateri bodo med drugim obravnavali vključitev Raziskovalnega središča za
Vzhodno Azijo v Mrežo raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani; prek platforme Zoom, prijava na
senat@uni-lj.si
17.30 začetek akcije novogoriške mestne občine, Šolskega centra Nova Gorica ter več goriških podjetij, v okviru katere
bodo občani lahko sedli na sobno kolo in s kolesarjenjem proizvajali električno energijo za novoletne lučke (rezervacije za
termine kolesarjenja bodo zbirali v mladinskem centru); prvi bodo na kolesa sedli direktorji sponzorskih podjetij skupaj z
županom Nove Gorice Klemnom Miklavičem; Bevkov trg, NOVA GORICA
LJUBLJANA - Drugi krog volitev predsednice Zdravniške zbornice Slovenije. Za položaj se potegujeta Bojana Beović in
Tanja Petkovič.
LJUBLJANA - Virtualna seja skupščine ZZZS, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa finančnega načrta in
finančni načrt 2021. (STA)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana (ob
9.15).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za združbo 39 obtoženih trgovine z drogo s prvoobtoženim
Alešem Zupančičem (ob 8.30).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Arisu Alibašiću, Gregorju Setnikarju in Aleksandru Vettorazziju
zaradi očitkov o tihotapljenju več kot 300 kilogramov heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču (ob 9.
uri).
KULTURA
9.00 prvi slovenski pravorečni posvet, ki ga pripravlja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU skupaj s
Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, pozdravne nagovore bodo imeli
predsednik SAZU Peter Štih, direktor ZRC SAZU Oto Luthar, dekan Filozofske fakultete Univerz v Ljubljani Roman
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Kuhar, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Kozma Ahačič in tajnik Razreda za filološke in
literarne vede SAZU Marko Snoj; prek platforme Zoom, sta.si/qUiboZ
10.00 odprtje virtualnega knjižnega sejma Knjige pod jelkami 2020; http://mestoknjige.si/
17.00 virtualna razglasitev letošnje Nodierove nagrade za najboljši prevod iz francoščine v slovenščino, nagrado
podeljuje Francoski inštitut v Sloveniiji v sodelovanju z Društvom za promocijo literarnega prevoda ATLAS in
Mednarodnim središčem leposlovnih prevajalcev CITL; na povezavi sta.si/quzKs9
17.00 spletni dogodek Finalizem ob 100-letnici ključnega teoretskega teksta XX. stoletja o umetnosti, Kazimirja Maleviča
z naslovom Suprematizem; na povezavi sta.si/qA7wct
18.00 virtualna predstavitev knjige pravljic Svet je raven in okrogel, udeležili se je bodo filmski scenarist, režiser in pisatelj
Metod Pevec, ilustratorka Lara Mastnak in oblikovalec Martin Pevec; na povezavi sta.si/qzbdRM
20.00 sklepni koncert 7. Slowindove pomladi 2020 z naslovom Praodrja v počastitev 99. obletnice rojstva slovenskega
skladatelja Primoža Ramovša (1921-1999); na spletni strani www.slowind.org in na FB strani https://www.facebook.com
/SlowindQuintet/
MARIBOR - Začetek serije performativnih gest, v okviru katere se bo predstavilo sedem ustvarjalcev (do 19., Center za
kreativnost, Projektna pisarna Maribor).
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Tatjana Žnidaršič, popoldne Alenka Potočnik

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

tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Matej Luzar
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Vrtovec bo podpisal memorandum za projekt
ljubljanskega potniškega centra
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec bo z ostalimi deležniki v Vili Podrožnik danes podpisal memorandum o soglasju
v zvezi z gradnjo ljubljanskega potniškega centra. Ta naj bi se začela leta 2022, projekt v javno-zasebnem sodelovanju
pa je vreden približno 350 milijonov evrov.
Vrtovec bo memorandum podpisal z ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom, predsednikom uprave OTP banke
Sandorjem Csanyijem, županom Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoranom Jankovićem, generalnim direktorjem
Slovenskih železnic Dušanom Mesom in direktorjem družbe SŽ-Infrastruktura Matjažem Kranjcem, so sporočili z
ministrstva.
Gradnja Potniškega centra Ljubljana je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno
350 milijonov evrov, je konec novembra sporočil Vrtovec. Slovenske železnice bodo v sklopu projekta gradile novo
avtobusno postajo in spremljajočo garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo.
Zasebni vlagatelj - gre za družbo Mendota Invest, povezano z madžarsko banko OTP - naj bi dodal večnamenski
kompleks, ki bo vključeval komercialni in zabaviščni center, poslovno stavbo, hotel in približno 2000 parkirnih mest.
Pomembno vlogo pri projektu, katerega začetki so stari več kot deset let, v prostorskem delu ima še Mol.
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Danes bo po tirih zapeljal tudi prvi od vlakov Stadler, ki so jih kupile Slovenske železnice. Vozil bo po kamniški progi, so
sporočili iz družbe. Ob začetku vožnje bodo predvidoma navzoči tudi Vrtovec, Mes in direktorica družbe SŽ-Potniški
promet Darja Kocjan.
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Ptujski proračun 2021: Investicijska naravnanost tudi za lažji
izhod iz krize

Odpri galerijo
Ptujski proračun za prihodnje leto predvideva izvedbo nekaj dolgo pričakovanih projektov.
Sašo Bizjak

Hojka Berlič

14.12.2020, 19.02

Ptujski proračun za prihodnje leto zastavljen v višini 36 milijonov evrov. Občina bo
najela kar 6,4 milijona evrov posojila, večino bo namenila za izvedbo evropskih
projektov.
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Ptujski svetniki so na današnji seji soglasno potrdili ptujski proračun za leto 2021 v višini dobrih 36 milijonov
evrov. Od tega občina kar 15 milijonov evrov namenja investicijam in projektom, kar je po mnenju županje Nuške
Gajšek ključno tudi v prihodnje, ko se obetajo tudi malo bolj gospodarsko zahtevni časi in bo cilj omogočiti tudi
gospodarsko rast in ne le stagnacijo ter lažji in boljši izhod iz krize: " Zadali smo si zelo visoke cilje, imamo tudi nekaj
zelo konkretnih projektov, na katere smo čakali ogromno časa. Najpomembnejši projekt, ki je tudi sofinanciran iz
evropskega denarja, je kanalizacija. Ta nas bo zaposlovala naslednji dve leti. Končno bo jedilnico dobila tudi Osnovna
šola Mladika, popravljamo ostrešje Osnovne šole Olge Meglič, gradimo kolesarske poti, javno razsvetljavo, vodovod,
športno infrastrukturo. Eden od velikih projektov je tudi obnova Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi
ulicami ."

Ptujski mestni svetniki so po dveh mesecih znova zbrali v mestni

hiši,

seja pa

je

delno potekala tudi na daljavo.

Hojka Berlič

V proračunu ostajata urgentni center in arheološko razstavišče
V prihodnjem letu občina med drugim začenja tudi s pripravo dokumentacije za gradnjo neprofitnih stanovanj in
nove mrliške vežice na ptujskem pokopališču, lotiti se nameravajo urejanje centralne kuhinje za Vrtec Ptuj in
urejanja enote Narcisa, v katero naj bi preselili upravo vrtca. Na ptujski občini načrtujejo še izvedbo arheološkega
depoja odprtega tipa, s katerim upajo, da bodo začeli neko novo pot ptujske arheologije. V okviru vlaganj v
športno infrastrukturo načrtujejo med drugim obnovo atletskega dela mestnega stadiona, pa tudi gradnjo
prizidka stavbi NK Podvinci, ureditev igrišča in objekta na Rogoznici ter ureditev namakalnega sistema na
športnem igrišču na Grajeni. "T o je veliko več kot samo športna infrastruktura. Vsi vemo, da so v teh četrtnih
skupnostih to tudi neki centri družbenega življenja ," je poudarila županja.
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Tudi v proračunu za prihodnje leto ostaja postavka za izgradnjo ptujskega urgentnega centra, saj na občini še
vedno upajo, da bi v doglednem času lahko vendarle prišlo do dogovorov med državo in lokalnimi skupnostmi,
50 tisoč evrov pa namenjajo tudi za pripravo dokumentacije za arheološko razstavišče v grajski žitnici, ki ga bodo
porabili v primeru zelene luči za projekt s strani države. V proračunu so namenili še sredstva za pripravo
dokumentacije za obnovo ptujske mestne hiše, pa tudi za postavitev enostavnega objekta na ptujski avtobusni
postaji, v katerem bodo končno uredili javne sanitarije.

Visok proračunski primanjkljaj
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Predvideni proračunski primanjkljaj v prihodnjem letu sicer znaša precej, skoraj 7 milijonov evrov. Občina bo
najela 6,4 milijona posojila, glavnino denarja bo namenila za evropske projekte. Po besedah Gajškove je to tisto,
za kar upajo, da bo v bodoče zagotavljalo tudi višji standard in neko podlago za nadaljnji razvoj: " Seveda, ko
prebiramo te številke, so zelo visoke. Ko pa pogledamo, da imamo za 15 milijonov investicij in od tega 6 milijonov evrov
kredita, pa razmerje tudi ni tako slabo ."
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Deponijo morajo izprazniti
Inšpektorat za okolje je Sulju Nakičeviću prepovedal zbiranje odpadkov na deponiji pri azilnem
domu na Cesti v Gorice. Do konca leta mora vse tam odložene nedovoljeno zbrane odpadke tudi
odstraniti, sicer ga čaka globa.
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Med nelegalno odloženimi odpadki, na katere so naleteli inšpektorji, so odpadni električni aparati, kovinski sodi ter odpadni aluminij,
železo in gume. (Foto: Jaka Gasar)

Na inšpektoratu za okolje in prostor so izdali odločbo, s katero so Sulju Nakičeviću prepovedali
zbirati odpadke na deponiji pri azilnem domu na Cesti v Gorice in mu naložili, da vse tam
nedovoljeno odložene odpadke odstrani do konca leta. Po navedbah inšpektorata so bili v času
inšpekcijskega pregleda na deponiji odloženi naslednji odpadki: odpadni električni aparati, kovinski
sodi, odpadno železo, odpadne gume in odpadni aluminij. Kot smo že poročali, so odpadki odloženi
tako na parceli v lasti Nakičevićevega podjetja Sumena kot na zemljiščih v lasti več fizičnih oseb ter
celo na eni od občinskih parcel.
Na problem deponije pri azilnem domu so že marca 2019 občino prvič opozorili v svetniškem klubu
Levica, kjer so poudarili, da so tam tako nevarni kot nenevarni odpadki, kot so odsluženi aparati,
avtomobilske gume, različne kovine in gradbeni odpadki. »Prebivalci povedo, da se z lokacije
pogosto vali črn dim, kombiji in tovornjaki dovažajo in odvažajo odpadni material. Deponija je le
delno ograjena, brez zaščitnih ograj, pri vhodu ni označevalnih tabel. Ker lokacija ni ustrezno
označena, predvidevamo, da v skladu z uredbo o odpadkih družba ni vpisana v evidenco trgovcev z
odpadki pri agenciji za okolje. Predvidevamo, da deluje brez dovoljenja,« so opozorili v Levici.

Postopki za vpis

v

evidenco zbiralcev odpadkov

Na občini so se na pobudo odzvali hitro. Aprila 2019 so to deponijo obiskali občinski inšpektorji, ki
so ugotovili, da odpadke na tej lokaciji zbira Nakičević. Ker lahko občinski inšpektorat ukrepa le, ko
gre za komunalne odpadke, so prijavo odstopili v reševanje republiškemu inšpektoratu za okolje in
prostor. Tam so nam ob prvih poizvedovanjih pojasnili, da so prijavo občinskih kolegov prejeli 12.
aprila lani in že opravili tudi prve inšpekcijske preglede. Razložili so nam, da je zavezanec vpisan v
evidenco trgovcev z odpadki in da je v svoji izjavi za zapisnik povedal, »da zbira odpadke in jih nato
proda različnim družbam, z dodatnim dokazilom, ki ga je inšpektorici poslal po elektronski pošti, pa
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je sporočil, da je 19. oktobra 2020 oddal vlogo za pridobitev oziroma spremembo potrdila o vpisu
v evidenco zbiralcev odpadkov«.
ji
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Kot smo že pisali, je območje, na katerem leži deponija, dolgoročno v prvi vrsti namenjeno
stanovanjski pozidavi, a bo pred morebitno gradnjo treba sprejeti občinski podrobni prostorski načrt.
Na tem območju bo sicer dovoljeno graditi vrstne, verižne in atrijske hiše, visoke od sedem do
enajst metrov. Dovoljene bodo tudi nestanovanjske stavbe, pod določenimi pogoji gostinske in
hotelske stavbe, stavbe bank, pošt in zavarovalnic ter za druge storitvene dejavnosti, garažne
stavbe, delavnice in podobno. Pred začetkom postopka priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta mora župan podpisati sklep, ki po dostopnih podatkih še ni bil sprejet. Običajno
nato do sprejetja tega prostorskega akta mine leto in pol. Glede na zelo razdrobljeno lastništvo na
območju deponije je težko pričakovati, da bi se ti postopki začeli prav kmalu.
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Petrol bo blizu Knina zagnal svoj prvi vetrni park

Petrol na Hrvaškem v bližini Knina gradi svoj prvi vetrni park brez finančnih podpor za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Vetrna elektrarna Ljubač bo
zagotavljala elektriko z devetimi vetrnicami, ki bodo na letni ravni proizvedle približno 96 GWh
elektrike. Vetrni park naj bi predvidoma zagnali aprila 2021. Petrol je pogodbo za gradnjo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vetrne elektrarne zmogljivosti 30 MW z družbo Nordex podpisal konec lanskega leta.
Gradbena dela so stekla spomladi, trenutno pa montirajo turbine, ki naj bi po pričakovanjih
začele obratovati v začetku aprila prihodnje leto, so včeraj sporočili iz Petrola, kjer so pojasnili,
da je bil eden večjih izzivov projekta med pandemijo pravočasno uskladiti vse postopke v
regiji. sta
Petrol

vetrnice
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dveh milijonih potez

S lovenski

premierji v Evropi slovijo po velikih potezah, ki rešujejo množico nerešljivih problemov
apokaliptičnih razsežnosti. Eno takšnih je sredi prejšnje največje krize našega časa potegnil tedanji
premier Borut Pahor. »Gadafi bo v gradnjo športnega centra Stožice investiral trideset milijonov
dolarjev, propadajoča slovenska gradbena podjetja pa bodo dobila koncesije za gradnjo libijskih
avtocest,« se velike domislice spomni kolega Ervin Hladnik - Milharčič. »Svet je ravno razdejala
globalna finančna kriza, skupna prihodnost je bila videti rožnata.« Gadafija so naši zavezniki kmalu
zatem ubili, Pahor pa je postal v mednarodni skupnosti spoštovan predsednik republike. Naslednji
je bil premier Miro Cerar, ki se je domislil, da bi zaprl balkanski humanitarni koridor, sprejemne
centre, registracijske pisarne in urejene prevoze od Grčije do Švedske. Namesto tega je postavil sto
kilometrov bodeče žice. Odtlej iz Bruslja v naše konce nakazujejo težke milijone evrov za to, da
policisti na robu balkanskega kotla vrtijo nekaj tisoč brezimnih migrantov, ki se po petkrat ali
desetkrat prebijajo do Kolpe in s policijskimi maricami spet nazaj v Bosno. Cerar po tej rešitvi slovi
daleč po Evropi.

Premier Janša si, žalibog, titule velikega evropskega odrešitelja še ni nadel. Zato je od marca, ko je svet
zajela epidemija, mozgal, kaj storiti. Generalske izkušnje mu niso prišle prav. Usodo sovražnika imaš lahko v
rokah, če si neviden. Nevidni sovražnik pa ni bil predviden. Šele četrtega julija, ko je prijateljska Amerika svoja
vojaška letala že razkazovala na svojem praznovanju, je doživel državniški in svetovljanski preblisk. Razkril ga
je, kajpak, na twitterju: »Dokler ne bo na voljo učinkovitega zdravila ali/in cepiva zoper #COVID19, ima svet in
mi z njim samo dve možnosti ukrepanja: 1. drastično ustavljanje javnega življenja, zapiranje meja, omejevanje
stikov, depresija… 2. obvezna uporaba mobilne aplikacije za gibanje v javnosti.«
Res, o nujnosti te aplikacije je Janša poslance prepričeval že prej, a ga niso poslušali. Njegov računalniški
genij, ki je skrit počival od časov Mikro Ade, ni bil prepoznan. Zato pa je z idejo prodrl na evropski sceni. V
razpravi o izzivih Evropske unije, ki jo je organizirala Fundacija za državljansko Madžarsko, je v družbi
madžarskega premierja Orbana in srbskega predsednika Vučića razgrnil plan odrešitve. »Tu potrebujemo
Evropo, tako da imamo eno aplikacijo za celotno Evropo, kajti sposobni moramo biti zaznati okužbo,« je
govoril slovenski predsednik vlade.
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Ostalo je zgodovina. Parlament je slovenskemu, evropskemu in mednarodnemu pravu navkljub, a Janši na
ljubo, sprejel zakon o obvezni aplikaciji. Obvezna aplikacija je sicer – o tem smo na dolgo in široko napisali že
vse – oksimoron. A za velikega političnega misleca, ki je hkrati tudi pesnik, je ravno oksimoron največji lon.
Potem so našli nekoga, ki je za nekaj tisoč evrov prevedel nemško aplikacijo, ki je, seveda, neobvezna. Potem
je šla zadeva malo v pozabo, a Janša je čakal pripravljen. In v nedeljo zvečer je prišla priložnost za – šah mat:
ali si boste naložili aplikacijo ali pa boste ostali zaprti v svojih dvesto dvanajst občin, kjer se boste gnetli in si
pljuvali viruse v obraz. Medtem bodo oni šli po nakupih v Izrael in na prižig lučk v Rim! Pravniki so včeraj že
navsezgodaj rekli, da je vse to globoko protiustavno, zlonamerno in žaljivo. A Janšev podaljšek Hojs je odvrnil,
da ne razumemo, za kaj gre. Aplikacija je pač prostovoljna, pokažete jo lahko prostovoljno in potemtakem ste

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

tudi zaprti v občine – prostovoljno. Okej, naj bo tudi tokrat po Janševo: se vidimo na sodišču!
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Tretji aneks za gradnjo cest
TV SLOVENIJA 1, 14.12.2020, DNEVNIK, 19:13
SAŠA KRAJNC (voditelj)
Še preden smo začeli graditi milijardo evrov vredno železniško povezavo med Koprom in Divačo, se že vrstijo zahtevki za
dodatke k osnovnim pogodbam. Kolektor CPG, ki gradi dostopne ceste za 2. tir namreč zahteva podpis še tretjega
aneksa vrednega kar milijon evrov. Osnovna vrednost pogodbe 12.000.000 evrov bi se tako lahko krepko zvišala. Vesna
Zadravec.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)

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

Konec leta 2017 je država s Kolektorjem CPG in Euroasfaltom podpisala pogodbo za gradnjo 18 kilometrov dostopnih
cest za 2. tir, vredno skoraj 12.000.000 evrov. Februarja letos pade prvi aneks. Za gradnjo začasne obvoznice mimo vasi
Beka država odšteje pol milijona evrov. Gradbenike avgusta preseneti geološke spremembe na področju reke Glinščice,
pa pade nov aneks v višini 600.000 evrov. In zdaj je na mizi še tretji. Kolektor CPG neuradno za gradnjo 4 kilometrov
dodatnih cest, ki jih je državni 2TDK naročil, zahteva milijon evrov. Z 2TDK-ja sporočajo, da odločitve o podpisu dodatka
k pogodbi še niso sprejeli, zato je ne morejo komentirati. Če bi milijonski aneks podpisali pa bi se osnovna pogodba z 12
povzpela na 14.000.000 evrov. Pri poslu vrednemu komaj 10.000.000 evrov smo našteli že tri anekse. Nas lahko skrbi
koliko jih bo pri milijardnem 2. tiru?
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Ljubljani počel najbogatejši Madžar?

14 min

V Ljubljano pride jutri Sandor Csanyi , največji lastnik OTP banke , ki bo prek projektne družbe Medota
Invest glavni investitor v gradnjo ljubljanskega potniškega centra. Predviden je še zadnji podpis dogovora z
državo o gradnji osrednje nove železniške in avtobusne postaje v prestolnici, smo izvedeli neuradno.

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

Gradnja centra bo predvidoma stekla v začetku prihodnjega leta. Kot je znano, v projektu sodelujejo tudi
državne Slovenske železnice , ki so bile lastnice stavbne pravice na območju, javni del pa je prevzela državna
direkcija za infrastrukturo (DRSI). Več o projektu smo pisali v članku Kdaj se bomo znebili ljubljanske
javnoprevozniške sramote?

Foto: Aleš Beno
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Kdo

letos kupoval zemljišča na

je

dražbah
Čas branja:

9

in

kako visoko so šle cene

min

Shrani

0

14.12.2020 18:30

Pregledali smo transakcije

z

zemljišči

v

stečajih

Aleš Perčič Uroš Božin

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

,

Foto: Shutterstock

Več

iz

teme

:

nepremičnine >
Class >

dražba >

Agencija Republike... >

cene nepremičnin >

Družba za upravljanje... >

Športni center Pohorje >

občina Maribor >

Marprom >
Flooring >
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Stavbna zemljišča so še vedno med bolj zaželenimi nepremičninami, ki jih je možno kupiti na
javnih dražbah. Letos so bila prodana tako rekoč vsa zemljišča, ki so bila naprodaj, mnoga že na
prvih dražbah, ko so izklicne cene pri ocenjenih tržnih vrednostih. Med najbolj zaželenimi so bila
zemljišča v Ljubljani z okolico, med kupci pa tudi nekateri od najbogatejših Slovencev. Pregledali
smo najpomembnejše letošnje prodaje zemljišč v stečajih ter preverili, kako visoko so šle cene in
kdo je kupoval.

Smučišče na Areškem Pohorju od DUTB k Marpromu ?
Kar nekaj zemljišč na zanimivih lokacijah je
kljub konkurenci na dražbi prevzela tudi Družba
za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki
nepremičnine ponavadi prevzame, ko presodi,
da jih sama lahko proda za višjo ceno.

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

DUTB je trenutno v postopku prevzema zemljišč
in opreme na Areškem Pohorju, ki se je
neuspešno na dražbah prodajalo že desetkrat,
nazadnje za 4,25 milijona evrov. Zdaj je iz
dokumentov na AJPES razvidno, da namerava zemljišče prevzeti DUTB, ki je
ŠC Pohorje prijavila za 44 milijonov evrov terjatev.

v

stečaju družbe

»Žičniško opremo na Areškem Pohorju stečajni upravitelj ŠCP že več zimskih sezon oddaja
najemniku – javnemu podjetju Marprom, ki ima tudi koncesijo MO Maribor za upravljanje
mariborskega dela Pohorja in vsa obratovalna dovoljenja za žičniške naprave. Letos je bilo
dogovorjeno, da premoženje paketa Areh odkupi Marprom, predpogodba za to premoženje je že
sklenjena,« so nam pojasnili na DUTB. Po kakšni ceni bo Marprom, ki je v lasti mariborske
občine, odkupil smučišče, za zdaj ni znano, na DUTB zneska ne razkrivajo. Neuradno pa je STA
pred časom poročala, da naj bi Marprom smučišče odkupil za okoli 1,4 milijona evrov.
Poleg smučišča je DUTB prevzela tudi večji stavbni zemljišči za gradnjo stanovanj v Dolu pri
Ljubljani in Zgornjih Pirničah, ki sta bili naprodaj iz stečaja podjetja Flooring . Za obe zemljišči
je sicer obstajalo zanimanje na trgu, kar je možno sklepati iz krepkega dviga izklicne cene. Cena
zemljišča v Zgornjih Pirničah se je zvišala s 143 tisoč na 301 tisoč evrov, cena zemlje v Dolu pri
Ljubljani pa s 351 na 515 tisoč evrov.

Jankovićev projekt v Novi Gorici dobil novega lastnika
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Novega lastnika je dobilo tudi skoraj dva
hektarja veliko zemljišče v Liskurju pri Novi
Gorici, kjer je družba Composita, ki je sodila v
poslovni imperij Jureta in Damijana
Jankovića , sinov župana Zorana Jankovića .
Zemljišče je prevzel novi upnik, družba AP
Kapital 1, ki je v lasti švicarske družbe Lynxcap
Group AG. Družba se ukvarja z upravljanem
slabih terjatev in investicijskim bančništvom, je razvidno s spletne strani. Terjatve je družba
odkupila od banke Intese Sanpaolo , zdaj pa je prevzela še zemljišče, kjer je Electa snovala
gradnjo stanovanj. AP Kapital 1 mora ob prevzemu zemljišč plačati okoli 200 tisoč evrov, v kar
sta všteta sorazmeren del stroškov stečaja in 22-odstotni DDV na vrednost nepozidanega
stavbnega zemljišča.

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

Jereb do velikih investicijskih zemljišč v Ljubljani in Kamniku
Med večjimi prodajami je bila tudi prodaja dobrih devetih hektarjev zemljišč na območju
nekdanje smodnišnice v Kamniku. Zemljišča je kupila družba Fužina 3, ki je prek družb Stol in
Akustika Group v posredni lasti Aleksandra Jereba , lastnika Kompas Shopa . Cena zemljišč
je na dražbi poskočila z začetnih 365 tisoč na končnih 1,18 milijona evrov. Čeprav je bilo zemljišče
prodano že februarja, do danes še ni bila plačana kupnina. Razlog za to je pritožba enega od
domnevnih predkupnih upravičencev, ki se je razpletla v korist Fužine 3. A kot je razvidno iz
dokumentov na AJPES, ima težave s plačilom tudi Fužina 3. Razlog: po nakupu je izbruhnila
epidemija koronavirusa. Kako se bo prodaja razpletla, ni znano, utegne pa najboljša ponudnica v
primeru neplačila ostati brez 50 tisoč evrov varščine.
Ob tem omenimo, da je družba AS57, ki je v lasti Kompas Shopa, letos prišla tudi do lastništva
skoraj devetih hektarjev zemljišč na območju Tobačne v Ljubljani.

Podjetje dobavitelja v zdravstvu kupilo zemljo v Črnučah
Med bolj zaželenimi zemljišči v prestolnici letos
je bilo 4.200 kvadratnih metrov veliko zemljišče
v industrijski coni Ježa v Črnučah, ki je bilo
(intervju) Tone Strnad, Medis:
naprodaj v stečaju podjetja Flooring. Zemljišče,
»Volja ni dovolj. Prvi pogoj je
na katerem je možna gradnja proizvodnih in
znanje.«
skladiščnih hal, je bilo naprodaj za 711 tisoč
evrov, najboljši od treh dražiteljev pa je za nakup ponudil 1,12 milijona evrov, kar je 57 odstotkov
nad izklicno ceno. Zemljišče je kupila družba Medis Intago Toneta Strnada , sicer lastnika

Preberite tudi
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družbe Medis , ki velja za pomembno dobaviteljico zdravil ter medicinskega materiala in
pripomočkov zdravstvu. Strnad je eden najbogatejših Slovencev, letos ga je revija Manager
uvrstila na 10. mesto in njegovo premoženje ocenila na 118 milijonov evrov.

Prodana zemljišča v Ljubljani in Ankaranu
Veliko zanimanja je bilo tudi za okoli 1.700 kvadratnih metrov veliko zemljišče ob Barjanski cesti,
ki je bilo v lasti propadlega podjetja GPL inženiring . Zemljišče je bilo na prvi dražbi naprodaj
po izklicni ceni 174 tisoč evrov, prodano pa podjetju Talli za 330 tisoč evrov.
Novega lastnika sta dobili tudi več kot pet tisoč kvadratnih metrov veliki zemljišči v Ankaranu,
kjer je občina že pred časom napovedala, da se ne bo dalo graditi. Kljub temu se je na dražbi
znašlo več dražiteljev, ki so ceno zvišali. Obe zemljišči sta končali v lasti družbe Semago iz
Gorenjske, ki je za nakup zemljišč ponudila okoli 166 tisoč evrov (brez davka), kar je v povprečju
28 odstotkov nad izklicnima vrednostma.

v

Trnovem, Ljubljana
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Zemljišče
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Izklicna cena: 174 tisoč evrov

Velikost: 1.692 kvadratnih metrov
Število varščin:

3

Dosežena cena: 330 tisoč evrov
Dvig cene: 89,7 odstotka
Kupec:

Talli
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Stavbno zemljišče

z

objekti na Igu

Izklicna cena: 152 tisoč evrov
Velikost: 4.802 kvadratna metra
Število varščin:

4

Dosežena cena: 160 tisoč evrov
Dvig cene: 5,3 odstotka
Kupec: fizična oseba
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Stavbna zemljišča za eno-

in
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dvostanovanjsko gradnjo, Zgornje Pirniče
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Izklicna cena: 143 tisoč evrov
Velikost: 2.251 kvadratnih metrov
Število varščin:

7

Dosežena cena: 301 tisoč evrov
Dvig cene: 110,5 odstotka
Kupec: DUTB
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Zemljišče

v

Ankaranu (gradnja

ni
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dovoljena)

Izklicna cena: 80.100 evrov
Velikost: 2.964 kvadratnih metrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Število varščin:

7

Dosežena cena: 94.100 evrov
Dvig cene: 17,5 odstotka
Kupec: Semago
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Zemljišče

v
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Ankaranu

Izklicna cena: 50 tisoč evrov
Velikost: 2.302 kvadratna metra
Število varščin:

9

Dosežena cena: 72 tisoč evrov
Dvig cene: 44 odstotkov
Kupec: Semago
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Tri stavbna zemljišča, namenjena gradnji treh stanovanjskih objektov, Dol pri Ljubljani

Izklicna cena: 351 tisoč evrov
Velikost: 3.903 kvadratnih metrov

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

Število varščin:

4

Dosežena cena: 515 tisoč evrov
Dvig cene: 46,7 odstotka
Kupec: DUTB

Zemljišče, Šmarca, Kamnik
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Izklicna cena: 383 tisoč evrov
Velikost:

štiri

tisoč kvadratnih metrov

Dosežena cena: 383 tisoč evrov
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Kupec: AC Asfalti

Stavbno zemljišče, Ježa, Črnuče
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Izklicna cena: 711 tisoč evrov

Velikost: 4.200 kvadratnih metrov
Število dražiteljev:

3

Dosežena cena: 1,12 milijona evrov
Dvig cene: 57 odstotkov
Kupec: Medis Intago
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Zemljišče, Volčji Potok, Kamnik

Izklicna cena: 161.492 evrov
Velikost: 4.665 kvadratnih metrov
Dosežena cena: 161.492 evrov
Kupec: MP Gradbenik
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Zemljišče, Kamnik, smodnišnica

Izklicna cena: 365 tisoč evrov
Velikost: 93.886 kvadratnih metrov
Število varščin:

6

Dosežena cena: 1,18 milijona evrov
Dvig cene: 223 odstotkov
Kupec: Fužina

3
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Kaj bo jutri v Ljubljani počel najbogatejši Madžar? In kaj v sredo eden najbogateljših
Čehov?
25 min
V Ljubljano pride jutri Sandor Csanyi

,

največji lastnik OTP banke

,

ki bo prek projektne družbe Medota

Invest glavni investitor v gradnjo ljubljanskega potniškega centra. Predviden je še zadnji podpis dogovora

z

državo o gradnji osrednje nove železniške in avtobusne postaje v prestolnici, smo izvedeli neuradno.
Gradnja centra bo predvidoma stekla v začetku prihodnjega leta. Kot je znano, v projektu sodelujejo tudi
državne Slovenske železnice , ki so bile lastnice stavbne pravice na območju, javni del pa je prevzela državna
direkcija za infrastrukturo (DRSI). Več o projektu smo pisali v članku Kdaj se bomo znebili ljubljanske
javnoprevozniške sramote?
V sredo pa v Ljubljano pride Daniel Kretinski
pred tedni kupil polovico družbe SŽ

-

,

lastnik energetskega in industrijskega holdinga EPH

Tovorni promet

-

.

z

enim češkim milijarderjem, novim lastnikom

Več o tem lahko preberete v članku Kdo je Čeh, ki je izpeljal enega večjih

letošnjih prevzemov pri nas in je tudi prvi tujec v državnih železnicah
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ki je

podpisati mora pogodbo o nakupu.

Kretinski sodi med najbogatejše Čehe in je osebno povezan še
Pop Tv Petrom Kellnerjem

,

.

Komentar
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Zakaj je slovenska politika na robu živčnega
zloma?
TV SLOVENIJA 1, 14. 12. 2020, STUDIO CITY, 21:05
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Zakaj je slovenska politika na robu živčnega zloma? Z mano sta nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel in nekdanji
predsednik Državnega zbora Pavel Gantar. Gospod Rupel, nedavno smo praznovali 30. obletnico plebiscita, Spomenka
Hribar pa je na slovesnosti v predsedniški palači zelo odmevno rekla: Tisti, ki je nedvomno naredil malo več kot drugi v
vojni za Slovenijo, tedanji sekretar za obrambo Janez Janša, nas danes prodaja kot svojo lastnino, kot puloverje
Madžarom in še komu, potiska nas v avtoritarne države, ki so otepajo vladavine prava. Kaj pravite ni?
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
To je komplicirano vprašanje predvsem zaradi tega, ker Spomenka Hribar, kaj naj rečem, je moraj prijateljica, midva sva
delala skupaj praktično pol življenja, od Nove revije naprej. Jaz moram reči, da sem nekoliko začuden nad tem, kar je
govorila pri Pahorju. Deloma sem bil celo malo, kaj na rečem, pikiran, užaljen, ker je bilo videti, kot da je ona bila arhitekt
tega sporazuma med strankami zato, da so vse, da tako rečem, v en glas podprle referendum, a, plebiscit. Ona je mene
nadomeščala na tistem sestanku, jaz sem bil v Parizu tisti dan, takrat je bila v Parizu ena velika maša in sem jo prosil, da
me nadomešča. In zdaj seveda, velja pa tako, kakor da je ona to delala. Jaz sem se noči in noči sem se prepiral s kolegi
iz drugih strank okrog vseh mogočih številk in tako naprej za plebiscit.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Ampak sprašujem vas za prav za to, kar je rekla o tem, da nas Janez Janša zdaj podaja kot lastnino, kot puloverje in da
nas potiska v avtoritarne države, ki se otepajo vladavine prava.

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

DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Jaz mislim, da je bil ta napad na Janšo, po mojem, nekoliko nedostojen. Jaz, ne morem se z njo strinjati. Jaz mislim, da
je Janez Janša eden pomembnih slovenskih politikov, ki delujejo v skladu z nekimi načeli, ki jih je razkril Slovencem že
davno. Zdaj, kar se tiče Madžarov, kar se tiče vladavine prava, smo imeli pri nas na Novi univerzi eno zelo zanimivo
razpravo. Vladavina prava, veste, je kompliciran pojem. V literaturi, sociološki, politološki literaturi, je za demokracijo ali
recimo Dahl pravi poliarhijo, sta potrebna dva elementa. Da imate v družbi recimo dve opozicijski sili, dve stranki ali pa
dva bloka, ki sta se sposobna med seboj pogovarjati in se pogajati. Čim se, čim ta dva bloka nista sposobna pogajanja,
nastane neka kriza. Jaz sem spomnim začetka tistih po volitvah, takrat so vsi rekli ne, z Janšo pa ne, ne. To je
izključevanje, ki ni dobro za politiko. Drugo so pa mediji.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Ok, gospod Gantar, kot svojo lastnino, kot puloverje Madžarom, potiska nas v avtoritarne države, ki se otepajo vladavine
prava. Je tudi vas to užalilo, vas je začudilo?
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Ne, ni me niti užalilo, niti ne začudilo. Jaz mislim, da k tej izjavi Spomenke Hribar ni mogoče ničesar dodati. Razen tega,
da bi vlade običajno, da to počenjajo malo za hrbtom, malo skrito, prikrito, zavajajoče, ta vlada in njen predsednik Janez
Janša pa to delajo odkrito, odprto, na odprti seji in posmeh ljudem, ki to opažajo, kritizirajo. Ampak to prav zato še s toliko
večjim veseljem počenjajo na tak način. Tako da je mislim, da je ta ocena zelo točna.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Ali, a vas v tem, kar počne Janševa vlada, kaj spominja na reči, zaradi katerih smo pred 30 leti zapustili Jugoslavijo?
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Jah, ne vem. zdaj nekih zgodovinskih paralel seveda ni mogoče vleči, ne. Spominja pa me na neko obliko, ne vem, malo
kaosa, političnega nereda vseh vrst. S tem seveda, da mi nimamo, ne moremo kam iti, mi smo tu in moramo sami vzeti
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svojo usodo v roke in poskušati narediti to državo vendar nekoliko bolj dostojno, vendar nekoliko bolj znosno, če smem to
reči, in tudi bolj pravično.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
A vi, gospod Rupel, vidite v tem, kar Janša počne, kaj kar bi vas spominjalo na tisto, pred čemer smo pred 30 leti
zbežali?
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Ne, jaz mislim, da je on na nek način še vedno na istem programu. On, mislim, da poskuša demontirati nekatere, kaj naj
rečem, značilnosti nekatere, nekatere mentalne značilnosti predvsem, ki izvirajo že iz precej davne preteklosti. Zdaj, kako
to počne, ali to počne, da tako rečem bolj ljubeznivo ali manj ljubeznivo, to je pa neko drugo vprašanje. Včasih si tudi jaz
mislim, da morda bil za spoznanje bolj prijazen. Ampak, a veste, jaz smatram, da Janša vodi dobro politiko. In jaz ne
poznam nobene države, v kateri bi v epidemiji, v pogojih, kakršnih smo zdaj, skušali zamenjati vlado. Tega praktično
nikjer ni, razen...
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Pa saj ta vlada je, mi smo že vlado zamenjali, bi rekel, v času epidemije. Saj ta vlada je prišla v času epidemije.
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
No, takrat v bistvu še nihče ni resno govoril o epidemiji.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Ok. Dr. Gantar, Orbanova Madžarska na lepem na veliko vlaga v Slovenijo. Zdaj, koliko Orbanove ideologije, po vaše,
prihaja v paketu s temi investicijami? Ali prihaja sam denar, goli denar brez dodatkov.

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

PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Najbolj odmevna investicija je prav gotovo investicija v drugi tir oziroma v družbo 2TDK, ki naj bi ta drugi tir zgradila.
Orbanova, torej Madžarska, Orban bi vanjo vložil 200 milijonov evrov, postal solastnik te družbe in seveda za obdobje 60ih let bi se vlekel tudi en del tega dobička iz družbe, obenem pa bi dobili, Madžarska bi dobila še neke površine ob Luki
Koper oziroma v Luki Koper. Ta, da je to, da gre to za politični ideološki projekt je jasno iz tega, ker je za Slovenijo
rešitev, s katero bi s posojilom najeli 200 milijonov evrov in plačevali obresti za posojila, ta rešitev je za Slovenijo bistveno
cenejša, kot je pokazala tudi Alenka Bratušek, bistveno cenejša od vstopa madžarskega partnerja na tak način v to
zgodbo. Torej je povsem jasno, da motivi za Slovenijo ne morejo biti ekonomski, ampak so samo ideološko politično,
politični. In podobno velja tudi nekatere druge projekte mogoče manjšega obsega, ki so mogoče manj vidni, ampak
pravzaprav usmerjajo, Slovenijo nekako podrejajo ali pa prilagajajo potrebam neke politike neke druge stranke, neke
druge države.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
G. Rupel, a z madžarskih denarjem k nam dotekajo madžarski interesi? Če naj tako rečem, no.
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Denar ni od vlade, ni od madžarske vlade, ampak je od privatnikov. In če smo se odločil za kapitalizem, seveda moramo
sprejemati tiste, ki dajo najboljše pogoje. Zdaj jaz ne poznam stvari od blizu, ampak jaz samo to vem, da smo s tem
tirom, drugim tirom mečkali tako dolgo, da je to popolnoma nemogoče. In zdaj seveda, če se ponujajo neke možnosti, je
treba te možnosti najbrž upoštevati. Madžarska je gotovo perspektiven porabnik uslug koprskega pristanišča. Tako da jaz
tukaj ne vidim nobenega posebnega problema. Samo sem razočaran in užaljen in žalosten zaradi tega, ker recimo
primerjam hitrost gradnje nekih zelo pomembnih infrastrukturnih objektov v času Avstrije in danes. Saj praktično mi
imamo še infrastrukturo železniško in tako naprej od tistih časov. Tako da jaz mislim, da smo počasni, da smo nekoliko
zaspani. In zdaj, če nam nekdo, majčkeno če nas pod rebra sune, nič hudega.
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Samo to. Ta denar ne prihaja od privatnikov, to je javni denar madžarski, ker drugače bi seveda lahko bila
dokapitalizacija s strani privatnih virov na popolnoma drugačen način izvedena. Tako da to ni. Tu gre za javna sredstva.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
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A imate občutek, gospod Gantar, da prihaja s tem javnim madžarskim denarjem magari, k nam nespoštovanje vladavine
prava? Ker zdaj, če malo pogledam, Slovenski tiskovni agenciji ustavljajo financiranje, izvaja se pravno neveljavne
ukrepe in odloke, vlada kaznuje kritike, protestnike, obnaša se kot sodišče včasih celo, zamenjuje direktorje kulturnih
institucij, muzejev, javnih zavodov kot da so politične funkcije. A bi lahko temu rekli nespoštovanje vladavine prava,
težave z vladavino prava? Kako bi temu rekli?
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Ja, gotovo bi lahko temu rekli tako, težave z vladavino prava. Ampak mislim, da ta, bi rekel zdrs Slovenije v modele
iliberalne demokracije je opazen z ali pa brez financ, tako rekoč. Se dogaja tudi sicer. In mislim, da je to tudi eden glavnih
razlogov, ki je Slovenijo, poleg obvladovanja epidemije, zapeljal v politično krizo ne. In s to krizo se moramo danes soočiti
prav zaradi tega, ne.
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Glejte, vladavina prava, to je zelo širok pojem. Jaz moram reči, da sem nekoliko že utrujen od tega, bi rekel napadanja,
nakladanja na račun Madžarske in Poljske. Kaj pa Španija? Kaj pa delajo s Katalonci? Katalonske, da tako rečem,
politike zapirajo v zapor. Mislim, vzemite navsezadnje to, kar je Janša v svojem pismu povedal ali pa če vzamete volitve
leta 1990. En kup enih problemov, ki da tako rečem, direktno zadevajo vrednote demokracije. Demokracija ali pa
poliarhija, kot bi rekel Dahl, predpostavlja skratka svobodne alternativne informacije in predpostavlja alternativno
svobodno šolstvo, predpostavlja možnosti pogajanj med sprtimi stranmi.
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
A tega ni, ali kaj? Ni te poliarhije? Zakaj, od kje ta ideja, da pravzaprav, če ni vse tako, kot bi moralo biti, tako kot jaz
mislim, potem seveda ni nobene poliarhije, nobene demokracije.
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Dragi Pavle...

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

PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Slovenija je pluralna država in tudi politično pluralna in ne vem o čem, imamo različne medije, ki različno pišejo in v čem
se to vidi? Vladavina prava je še kako pomembna prav takrat, kadar, kot si rekel, kadar se dve strani ne moreta
pogovarjati in potem je vladavina prava še toliko bolj pomembna.
DIMITRIJ RUPEL (nekdanji zunanji minister)
Torej ti govoriš v bistvu iz ene mentalitete Drnovška. Drnovšek je bil, da tako rečem, zadnji tisti predsednik, pustimo zdaj
sedanjo vlado v primeru, ki je uspel, da tako rečem, pomiriti ta nasprotja v Sloveniji. Njegove vlade so bile vse koalicijske.
Razumem to, kar ti pripoveduješ, ampak moram pa reči, da seveda pri nas je bila levica vendarle, jaz sem to računal, štiri
petine časa po letu '90 na oblasti, desnica pa zelo, zelo majhen del tega časa.
MARCEL ŠTEFANČIČ, JR. (voditelj)
Dr. Gantar, deset sekund.
PAVEL GANTAR (nekdanji predsednik Državnega zbora)
Zelo zanimivo je bilo to, ko si rekel, da Janša še odpravlja sledove komunizma in tako naprej. Ampak problem je v tem,
ne, kadar se zgodi, da se najhujši borec proti zlu, ne, sam prevzame njegove metode, ne. In to je tisti problem, ki se je
zgodil v tem primeru.
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Na tem mestu

Kje je južna

v Večeru ter pojasnimo njegovo

vlogo in vlogo nekdanjega mestnega

obvoznica
Maribora

lahko citiramo zadnji

prispevek arhitekta Uroša Lobnika

«J,

*

danes

arhitekta v

procesu:

"Pobuda za

delavnico je nastala potem, ko je
nekaj strokovnjakov z drugih

Ã

strokovnih področij ocenilo, da bi

izvedba načrtovanega odseka trase
južne obvoznice meščanom

preprečila dostope do Pohorja in
onemogočila kvaliteten urbani

Dr. Samo Peter Medved, podžupan mestne občine Maribor
odzovem na pobudo

Z veseljem se

nekdanjega mestnega arhitekta

njegovem vznožju.

delavnico smo ob podpori

Z

MOM

kije predvideval nadaljevanje zaho-

(mestni arhitekt, opomba avtorja)

dne

odreagirali šele v fazi pripravljalnih

-

južne obvoznice v smeri proti

Stojana Skalickega in odgovorim,

Ptujski cesti, z izgradnjo predora

del izvedbe, ker smo bili s projektno

kje smo danes z južno mariborsko

pod železniško postajo Tezno. Ker je

rešitvijo javno seznanjeni tik pred

obvoznico.

bila ta varianta tehnično izredno
zahtevna in draga, je bila sprejeta

začetkom del in smo lahko šele
takrat ocenili vplive predlagane

leta

Z izgradnjo Koroškega mostu

odločitev, da se poišče direktna
navezava na odsek AC Slivnica-Pe-

trase na kvaliteto urbanega

1996 je Maribor postavil temelj za
gradnjo mariborske zahodne
obvoznice. Vodenje investicije v

rešitve, na primer priključevanje

bili s projektno rešitvijo javno

obvoznico je

južne obvoznice na Papeževo cesto.

seznanjeni tik pred začetkom del in

in jo do leta 2005
tudi realiziral do Lackove ceste,

Priprava državnega prostorskega

predlagane trase na kvaliteto

načrta (DPN) za navezovalno cesto,

urbanega razvoja". In še: ”... ko je

seveda ob podpori

zahodno

nekaj strokovnjakov z drugih

Dars

letu

po

1994 prevzel

snica. Začeli so iskati drugačne

v sklopu sprejetega avtoce-

stnega programa

Maribor (MOM).
2004 je
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ob

razvoj

V

Mestne

letih

občine

in

2003

bila izdelana prostorska in

smo lahko šele takrat ocenili vplive

obvoznico v
začela s sklepom

(južno)

Mariboru, se je

vlade

17. julija 2008.

RS na seji

Zapisano

gradnje navezovalne ceste ta, da

križišča na Lackovi do križišča na

prostorsko umestimo zadnji odsek

Tržaški cesti, pri

zahodne

Četrtega

julija 2006 je mestni svet sprejel

omrežja

je

bilo, da bo namen

idejna projektna dokumentacija za

odsek zahodne obvoznice od
BDC.

razvoja." Postavlja se vprašanje, kdo
so to "mi, ki smo odreagirali, ki smo

hitrih

obvoznice do

južne

cest

in

avtocest na

občinski prostorski izvedbeni akt

območju Maribora. Obveznost za

za odsek zahodne obvoznice med

pripravo strokovnih podlag in

Lackovo cesto

prostorske dokumentacije je na

strokovnih področij ocenilo ..."
Kateri strokovnjaki? Katera druga
strokovna področja? Zakonodaja
jasno predpisuje vključevanje

javnosti in vseh dejavnikov urejanja

in vsi ti postopki

prostora
procesu

se v

niso zaobšli.

podaljškom Kardeljeve ceste.

osnovi dogovora med takratnim

Nadalje Uroš Lobnik razlaga, da je
bila za izhodišče in oceno vpliva na
prostorski oz. urbani razvoj na

direktorjem DRSC mag. Gregorjem

pobudo MOM izvedena urbanistič-

Maribor

je

Fickom in županom

na delavnica Maribor jug

dobrimi

povezavami

in krožiščem,

s

hitro dobil status mesta z
na daljinska

Francem

Kanglerjem prevzela MOM, ki je

2009/10.

delavnici so bile izdelane

Na tej

cestna omrežja. Imel je že izdelan

zagotovila, da bo postopke prostor-

študije urbanega razvoja z vidika

koncept obvoznic, vključno s

skega umeščanja izpeljala hitreje

študentov arhitekture, ki so

severno obvoznico in z odločitvijo
promet potem, ko bo zgrajen obroč

kot država (!).
Na podlagi že izdelane prometne
presoje je bilo ugotovljeno, da bo

okoh mesta.

križišče

o zaprtju starega mestnega jedra za

Na

osnovi

sprejetega

zelo težko

pri BDC

prevze-

prostorskega akta za ta odsek

malo predvideni promet, posebno

zahodne obvoznice je občina

zaradi nadaljevanja do Ptujske ceste
do

Zrkovske (Puhove)

vrednotile variantne predloge
poteka trase južne obvoznice ter
njene vplive na prostorski razvoj
mesta proti jugu. Rešitve je
oblikovalo šest skupin s treh
fakultet: Fakultete za arhitekturo v

nadaljevala izdelavo projekta za pri-

in dalje

dobitev gradbenega dovoljenja in

ceste, na trasi, ki je opredeljena v

Pescari

tudi realizirano
za odsek do Kardeljeve ceste. V letu
2006 je MOM naročila izdelavo

planskih aktih občine. Po predho-

Univerze

elaborata in za nadaljevanje trase
začela iskati dolgoročno kvalitetne

Študija

to je bilo

izvedbo,

rešitve,

ki bi upoštevale možnost

navezovanja na avtocesto

Slivnica-

-Pesnica.
Rezultat je bila

ugotovitev,

da je

treba spremeniti prometni koncept,

Nove

Ljubljani, Fakultete za arhitekturo v
in z gradbene

fakultete

v Mariboru, program

dnih usklajevanjih so bile oprede-

arhitektura. Delavnica

ljene tri osnovne variante poteka.

vala tudi odsek z

variant je bila izdelana za
varianto 1 - nova trasa na severni
strani Razvanja proti Bohovi, z
navezavo na odsek AC Slivnica-Pe-

in hitre

snica, in za varianto 3

po

trasi

Papeževe ceste

ceste

BDC-Hoče-Slivnica, z odcepom v
Bohovi in naprej proti avtocesti.

je

obravna-

že sprejetim

prostorskim izvedbenim aktom in
projektiranjem v teku! In od kod
obdobje 2009/10, če je prostorski
načrt

obvoznice za odsek do

Kardeljeve bil sprejet že leta 2006?
Kaj je MOM s tem sporočala
Direkciji RS za ceste? Da naj nadaljuje gradnjo na osnovi

sprejetih
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prostorskih aktov in izdelanih

omogočilo nadaljevanje postopka

projektov ali ne? Seveda se je

ter ohranilo južno obvoznico.

stni ukrep predvideno, da se

investicijski proces takrat močno

kmetijska zemljišča vzpostavijo

upočasnil, za nekaj let pa se je

Kasneje je Kmetijsko-gozdarski

tudi na območju gozdov, predno-

ustavilo tudi prostorsko umeščanje
nadaljevanja obvoznice.

zavod Maribor izdelal posebno

stno v gozdovih v državni lasti.

Po nekaj izgubljenih

letih so bili

zaključki naslednji: primerjava

variant

in

1

strokovno podlago o vplivih

Zaradi različnih upravljavcev

gradnje južnega dela zahodne

(Slovenski državni gozdovi in Sklad

obvoznice na kmetijska zemljišča

kmetijskih zemljišč) je prenos

-

informacij med deležniki včasih

ministrstvo za kmetijstvo je

urbani razvoj na območju je

mnenje,

pokazala, da nobena s svojim

treba

strukturo prostora.

in

Drugačen

je

bil pogled ob upoštevanju razvojnih
potencialov območja. Ob upoštevanju

teh

sti.

Varianta

je

bila
3

varianta 1 v predno-

ki

da je
omilitvene ukrepe,

iz katerega izhaja,

upoštevati

se nanašajo predvsem na

območja med Tržaško

je strokovna podlaga za nadomeščanje kmetijskih zemljišč vendarle
v sklepni fazi.

Predlog prostorskega akta torej do

ukrepov, kot je zagotavljanje

konca leta

nadomestnih kmetijskih zemljišč.

razgrnjen,

osnovi

pozitivne

odločbe o

celostni presoji vplivov na okolje je

je namreč predsta-

neustrezen, odzivnost pa slaba. Zdaj

zagotavljanje nadomestnih

Na

vljala oviro v smislu dostopnosti do
razvojnega

10.

marca 2016 le izdalo pozitivno

3 glede vplivov na

potekom ne vpliva izrazito na rabo

vlada

19. maja 2016

sprejela sklep o

potrditvi variante! Prvi, pomemben

2020

ni bil še niti javno

rešitve
definirane že od pomladi 2019!
Razlog za več kot enoletno zamudo
čeprav so

je v vse bolj zapleteni zakonodaji ter

stališčih raznih ministrstev; na to je

temelj za izvedbo južne obvoznice

opozoril prav mag. Ficko. Še trdo

je bil položen.

bomo morali garati, da bomo prišli

kriterije za predlog najustreznejše

Kaj pa obveza MOM, da traso umesti

do končne umestitve odseka
obvoznice od Kardeljeve ceste do

variante je bila predlagana varianta

v prostor s sprejetjem prostorskega

vzhodne avtoceste v prostor, kar bo

izvedbenega akta? MOM je s

pomenilo ključni temelj te investi-

Razvanja proti Bohovi, z navezavo

sklepom vlade o izboru variante

cije

na odsek AC Slivnica-Pesnica,

svojo vlogo v postopku prostorskega

poziv gospoda Skalickega,

omogoča najkrajši čas izgradnje

načrtovanja neslavno končala brez

pristojni podžupan organiziram

brez vpbva gradnje na obstoječe

sprejetega izvedbenega prostorske-

predstavitev vseh faz načrtovanja

ga akta,

omenjene obvoznice, pa moram

cesto in železniško progo.

Glede na izpostavljene ključne

1

-

nova trasa na severni strani

prometno omrežje

izvedbo

po fazah,

ki

in omogoča
najmanj treh (1

Kardeljeva cesta do Razvanjske,

2

-

-

Razvanjska cesta do HC, 3
HC-AC).
Te faze so zaključene funkcionalne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zapleta v delu, kjer je kot nadome-

celote, ki bi lahko bistveno prispe-

kljub dogovoru z državo;

odgovoriti, da bi to storil z veseljem,

ni realizirala v celoti. Na osnovi
potrjene variante je vlada 13. aprila

a žal

sprejela sklep o pripravi DPN

2017

vale k izboljšanju prometa na
obstoječih cestah že samo z izvedbo

in platno

sklopih. Poudariti je treba, da

rešitve

delavnic

niso

ter skrb za

- usodo

letih

Ministrstvo za

in 2018 je potekalo javno
naročanje za izbiro izdelovalca
strokovnih podlag in idejnega

prostor je

projekta ter izdelovalca državnega

do

11.

infrastrukturo in
v času od 11. junija 2012

julija

2012

javno razgrnilo

V

2017

prostorskega načrta (s strani DRSI). V

študijo variant, povzetek za javnost

juniju 2019 je bil večji sestanek, na

in okoljsko poročilo. Javna obravnava je bila 19. junija 2012 v prostorih

katerem je projektant predstavil

KS

Razvanje. Bistvenih pripomb ni

bilo. Aktivnosti za južno obvoznico

nove rešitve glede na nove predloge
MOM

in pridobljene smernice

dejavnikov urejanja prostora. Na

so se po nekajletnem zastoju

osnovi izvedenih geotehničnih in

nadaljevale s sestankom na

hidrogeoloških raziskav ter ugoto-

Direktoratu za prostor 13. marca
2015. Dogovorjeno je bilo, da Sektor

vljenega višjega nivoja podtalnice je

bilo treba niveleto trase dvigniti in
zaradi

za strateško presojo vplivov na

jo

okolje zaradi negativnega mnenja

kulturo odmakniti od kulturnega

takratnega ministrstva za kmetij-

spomenika Dvorec Betnava.

stvo

smernic ministrstva za

od poletja

južne obvoznice. Kljub temu je

intenzivni

Direktorat za prostor vladi predla-

rešitev

2019 so potekali

razgovori in iskanje

glede nadomestnih kmetij-

se strinjala tudi MOM in predstav-

skih zemljišč v MOM in občini Hoče
Slivnica. Kljub intenzivnemu delu

nik ministrstva

v preteklem letu,

gal potrditev variante

1,

s čimer sta

za kmetijstvo; to je

odločila ministrstvo za okolje in
prostor ter investitor, DRSI.

Pozivam ju, da čim prej.
Nekaj več razlogov za optimizem

vidim pri odseku med Streliško in
Kardeljevo cesto, kjer je že celotna
projektna dokumentacija, odkupi
zemljišč pa so v zaključni fazi. Kot
kaže, bi lahko dočakali razpis

izbiro izvajalca

-

ko nam

je

že v

letu

za

2021.

Gradnja tega odseka bi se začela z
gradnjo krožnega križišča na
Kardeljevi in Streliški cesti, vključuje
pa

tudi regulacijo Radvanjskega

potoka, ki je ključna za izboljšanje
poplavne varnosti Radvanja. Ključni

nauk te zgodbe je, da se moramo v
mestu uskladiti glede rešitev v
prostoru, do države pa nastopati
enotno. Po zadnjih razgovorih z

ministrom, gospodom Jernejem

gospo

Vse

MOM.

Vrtovcem, in z direktorico DRSI,

in okolje izda negativno

odločbo o sprejemljivosti vplivov

ni več v pristojnosti

Kdaj bo javna razgrnitev, bosta

južne ob-

voznice v celoti prevzela država.

v ničemer

vplivale na rešitve in izbor variante.

Na

da kot

pogodba z izvajalcem se vsebinsko

za navezovalno cesto zahodno
obvoznico Maribor s tem je škarje

po

in omogočilo njeno izvedbo.

deloma

pa

Liljano Herga, sem optimist;

čeprav bomo za začetek dobili le

povezavo

do Kardeljeve ceste.

Ključni nauk
te zgodbe je , da se

uspelo najti nadomestne lokacije, se
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moramo v mestu

uskladiti glede
rešitev v prostoru ,
do države pa
nastopati enotno

Nekaj več razlogov
za optimizem vidim
pri odseku med

Streliško in
Kardeljevo cesto , za
kar je izdelana že

celotna projektna
dokumentacija ,

Foto:

Andrej PETELINŠEK

odkupi zemljišč pa
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so v zaključni

fazi

Foto:

Igo--

NAPAST

70

15.12.2020

Večer

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

1/1

Površina: 185 cm2

VELENJE

Težave zaradi gradnje
šolskih prevozih je s koncesionarjem

"Vse

težko pričakovane tretje

dogovorjeno, da se bo ob pričetku

razvojne osi skozi Gaberke

pouka v šolah do njih vozilo z manj-

ob upoštevanju potreb uporabnikov cest kot tudi z mislijo na zaščito

Gradnja

za Velenjčane sicer

prinaša tudi nekaj nevšečnosti. Ena
je popolna

zapora ceste

Plešivec-Gaberke-Škale.

na

odseku

"Občani se

sedaj do mesta vozijo po obvoznih

ozkih in strmih cestah. Na teh cestah
se dva osebna avtomobila težje sreča-

ukrepe na terenu izvajamo tako

nekate-

krajanov, ki živijo ob teh cestah, ki

re postaje pa v času gradnje ne bodo

so zaradi zapore državne ceste bolj

obratovale, ker je

obremenjene. Dogovorili smo se,

šimi

sredstvi,

prevoznimi

povezavo enostav-

no nemogoče vzpostaviti. Občina je

da bomo morebitne

postavila še nekaj "ležečih policajev"

li

in odbojno ograjo

na ozkem delu.

sproti,” so po

Mestne

težave reševa-

ogledu še sporočili z

občine Velenje,

(rp)

ta že sedaj v lepem vremenu, kako bo
to šele pozimi ali ko bodo ponovno

stekli šolski
činski

prevozi,"

seji opozorila

je na zadnji

ob-

svetnica Tjaša

Oderlap. Minuli konec tedna si je

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

stanje ogledal velenjski župan Peter

Dermol s sodelavci. Obvoz
država uredila

je

sicer

državni cesti Velenje-Mislinjska Dobrava-Plešivec,

ki

pa

po

je za lokalne prebivalce pre-

dolga, zato lokalni promet poteka
po

stranskih cestah.

Ker

so lokalne

ceste začeli uporabljati tudi veliki to-

vornjaki, je občina dodatno postavila
prometne znake za prepoved prometa težjih

vozil. Dogovorili so se,

da bodo naredili posnetke lokalnih
cest

dla

in bo država
sanacijo.

jim obljubili,
sionarjem

po

koncu del izve-

Glede zimske službe so
da so te ceste s konce-

uvrstili med

Župan s sodelavci

Foto:

seje srečal s krajani, ki imajo težave zaradi zapore ceste.

Mestna občina Velenje

prioritetne. O
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Za proračun zdaj zelena luč
Potem ko na novembrski

seji občinski svetniki v Preddvoru

na decembrski znova odločali

njem. Tokrat

o

so

niso potrdili

predlaganega proračuna, so

ocenili, da je dokument primeren

drugo obravnavo,

za

občina pa bo kratek čas imela začasno financiranje.
Zavel Zlebir

Danica

hkrati

gradili

z

državne ceste.
Preddvor

-

Novembra so na-

že

svetniki menili, da je v

mreč

jih

li uresničiti.
mizo nov

na

valnice pa imajo zagotovljena 4 9 -odstotna sofinancerska

pro-

sredstva

iz

razpisa

jektov. Predstavili so jim jih

energetske prenove

občinska uprava, projektanti in gradbeni odbor za grad-

lasti

njo

parka.

športnega

Kamnik

Po-

občinske stavbe in

turistič-

poslovalnice

Goriči-

ne

na

obnova mostov

čez

pote-

in Tržič. Razmišlja-

na zadnji strani stavbe.

—

Kok-

in športna

<n

f—

'

jA

a

f

j

'v

J

f

m

J

P(fJ

£

/

f

m

f

I

f

/

J

f

dvorana s širitvijo šole. Svetnikli so pohvalili predstavipredlagali,

ki

Sofi-

nanciranje pa je zagotovlje-

v

Črnava

občin,

sledila tudi gradnja dvigala

pri Jelovici, ureditev oba-

ro

le jezera

rabi

jo, da bi energetski sanaciji

ci, rekonstrukcija Šolske ulice,

in

za

stavb v

ka v partnerstvu z občinama

leg športnega parka so prednostni projekti še: obnova
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turistične poslo-

in nekdanje

predstavi-

najpomembnejših

tvi

sko sanacijo občinske stavbe

predlog prora-

prisluhnili

so

Kokre

smeri

začela spomladi. Za energet-

mogso dobili

dan pred odločanjem

čuna,
pa

do konca vasi v

ne bodo

Zdaj

je zdaj

izbrala izvajalca del, ki naj

bi se od krožišča v Tupaličah

proračun zajetih preveč projektov in

urejanjem

Država

tudi za

no

zahod-

urejanje

ne obale jezera Črnava, prav
tako predvideno za prihod-

nje leto, še prej pa bodo jezero

izpraznili,

sanirali nelju-

be iztoke in odstranili inva-

za

zivno račj o zel. Ne bo pa sofi-

lažje prihodnje odločanje še

nanciranj a za kolesarsko po-

tev

in

naj

se

kdaj ponovi.

2021

vezavo mimo Brda z mestno

bo v proračun za leto

Ker

vključena

tudi proda-

Za projekt urejanja obale jezera
evropsko sofinanciranje*

/ Foto:

Primož

občino Kranj, saj se je ta od-

so pridobili

Črnava

rekla projektu, v Preddvoru

pičuiin

ja podjetja Energetika, so na
seji najprej razpravljali o naprodaje in njenem vpli-

činu

vu

na

občinski

Proračun

je

proračun.

sicer

vreden

okoli 6,6 milijona evrov, prihodnje leto pa naj bi se sprostil tudi prvi milijon lani ve-

zanih sredstev. Želijo si,
bi

ga

da

kar najbolje izkoristili.

naložbi pa bosta fazno potekali tudi v naslednjih letih,

Športna

zelo

dvorana pri šoli

zahteven projekt,

je

sku-

vseeno računajo

no

delno izvedbo.

na njeVeč

de-

narja bodo namenili projek-

paj z adaptacijo šole bo terjal

tiranju poslovne cone.

tna dvorana z obnovo šole. V

4,8

milijona

projekt

račun predvideva tudi vlaga-

prvi fazi bo

naj

bi

začeli konec prihod-

nja v vzdrževanje občinskih

to

sta

športni park in

špor-

v športnem parku zgrajeno veliko nogometno
mi

igrišče
objekti.

začeli

s

spremljajoči-

Spomladi

osnovna

bodo

zemeljska

evrov,

njega leta. Že prihodnje po-

cest,

letje pa se bodo lotili širitve

postajališč

Šolske

ulice

kulturnem

od ovinka
domu

do

pri

šole.

dva velika zalogaja se j im

dela, ko dobijo gradbeno do-

Obnovo

obetata v prihodnjem letu,

voljenje, pa gradnjo igrišča.

most pri Jelovici, kar bi radi

Kar

pa

zahteva

dotrajani

urejanje
in

Pro-

avtobusnih
podobno.

parkirišča, ki naj bi

Za

jih ure-

dili na izhodiščih planinskih
da naj

poti, pa so si enotni,

bodo v prihodnje plačljiva.
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Ob kanalizaciji še pločnik
Občina Kamnik je pohitela

gradnjo pločnika v Srednji

z

vasi,

ki je bil načrtovan šele

v

prihodnjem

letu, saj so želeli izkoristiti sočasno gradnjo Direkcije RS za infrastrukturo, ki na istem odseku gradi
meteorno kanalizacijo.
Jasna Paladin
Srednja vas

žini

380

Pločnik v dol-

-

metrov med avtobu-

snim postajališčem na Podhruški in trgovino v Srednji
bil v občinskih načrtih

vasi je

predviden za prihodnje leto

ali celo leto

2022,

ni stroji so v

začetku meseca

na tem

a

gradbe-

delu regionalne ces-

te že zabrneli.

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

jektno

Kamnik je pro-

dokumentacijo

za

izgradnjo pločnika na omenjenem

■HHHHSbhbSRB* &

*v£f rt

odseku naročila v

letu 2019, v letošnjem letu
pa je bilo za ta poseg pridobljeno tudi soglasje Direkcije
V

RS

infrastrukturo.

za

mesecu

oktobru smo

s

strani DRSI prejeli obvestilo, da bodo na lokaciji, kjer
je predviden pločnik,
jali

meteorno

nalizacijo, saj

(cestno)

ka-

imajo v krat-

koročnem planu omenjeni
odsek namen tudi na novo
preplastiti.

Pozvali so

nas,

naj zaradi sosledja celostne

obnove tega
prej

čim

zgradimo načrtovani

pločnik
no

območja

ter

pripadajočo jav-

razsvetljavo.

Gradnja meteorne kanalizacije in pločnika v Srednji vasi naj bi bila zaključena v začetku leta.

ure-

Izgradnja

pločnika je bila sprva pred-

izvajalca strokovnega grad-

videna v letu

benega

2022,

ta

2021

oziroma

saj vletošnjem letu za

namen

ni

bilo predvide-

nih finančnih sredstev, pri
pregledu
ter

z

prostih

sredstev

določenimi

poreditvami

vembru

sta

prerazbila v no-

izvedena

postop-

ka za izbiro izvajalca del

in

pa

so

nadzora,

se tudi

vsa

pridobila
potrebna

soglasja lastnikov zemljišč.
Izgradnja

pločnika

Državi

in

občini se je pri

investiciji pridružil tudi Telekom,

ki

hkrati

obnavlja

svojo infrastrukturo, tako da

je

so se vsi skupaj izognili mo-

tako začela v začetku mese-

rebitnim nadaljnjim presta-

ca

decembra,«

so

se

nam

po-

jasnili na občini, kjer so za
investicijo

namenili

ližno 80 tisoč evrov.

prib-

vitvam telekomunikacijskih
vodov.
Predviden rok za dokončanj e del j e v začetku leta

2 02 1

.

73

15.12.2020

Gorenjski glas

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 5

1/1

Površina: 201 cm2

Proračun skozi prvo branje
so občinski svetniki v prvem branju potrdili predlog proračuna

V Cerkljah

prihodnje leto.

za

Aleš

Senožetnik

infrastrukture
cije.

-

Cerklje

Tako kot v številnih

drugih občinah po

Gorenj-

ter kanaliza-

Za komunalno

nost tako namenjajo

lijona

evrov,

pri

dejav-

6,7

čemer

skem se je zaradi epidemi-

glavnina,

tudi v Cerkljah

menjena

največjemu

benemu

projektu

je

covida-19

občinskega

seja

selila na

splet.

sveta preMed najpo-

membnejšimi točkami pre-

obsežne seje pa je bila
tudi prva obravnava proračuna za prihodnje leto.

cej

V

letu

Cerkljah v prihodnjem
načrtujejo za skoraj

milijona,

5,3

je
na-

po-

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

Proračun-

ski primanjkljaj bodo v precejšnji meri pokrili s prenosom sredstev

-

4,6 milijona

socialno

za

68 tisoč

evrov so povečali sredstva za

pomoč družini na domu, po
Franca

Če-

pa razmišljajo tudi o
dodatnem oddelku za osebe

bulja

Vrednost projektov

razvojnih

v načrtu

z demenco v Domu

saj

milijona

manjkuje.

evrov.

Taber,

tovrstnih oddelkov pri-

programov znaša 13,5

prihodnjem letu

V

v

ob-

činski upravi načrtujejo tudi
občine,

dročju
i.

krvavškega

t.

dve novi zaposlitvi. Okrepili

vodovodnega

bodo področje vodenja projektov ter oddelek za okolje

izgradnji

sistema.
Med

pomembnejši-

mi projekti, ki

jih

je

ome-

bodo iz preteklih let prenesli v naslednje, načrtujejo pa

nil cerkljanski župan Franc

tudi zadolževanje vvišini pol

gradnja

milijona evrov.

katero so rezervirali

Vrednost projektov v načr-

tudi

varstvo starejših. Na

19

drugi strani pa 13,6 milijona
odhodkov.

menjen

zveze.

enak znesek je na-

besedah župana

milijonov evrov izdatkov, na

evrov

Skoraj

mi-

grad-

na

delovanje Civilne zaščite in

gasilskih društev in

Čebulj,

je

tudi

načrtovanja

krožišča

soč evrov,

prostor,

in

število

za

v okviru

že

690 ti-

rovskega

načrta

Trata,

skupno pa je za ce-

zaposle-

nih pa se bo tako povečalo s
16 na 18, pri čemer bo skupno število zaposlenih ostalo

ga leta.

sprejetega kad-

iz

letošnje-

Zaradi povečanega

tu razvojnih programov zna-

stni promet in infrastruktu-

obsega dela predvsem na ra-

ša skoraj 13,5 milijona evrov,
pri čemer so vključeni tudi

ro v prihodnjem letu name-

čun

njenih več kot štiri milijone

jektov se namreč

projekti, ki so se že začeli in

evrov.

Načrtujejo tudi obno-

ski občinski upravi srečujejo

še niso

probodo prihodnje

vo mrliških vežic v Lahovčah

s kadrovsko stisko, na kar so

ter izvedbo razpisa za obno-

v preteklosti večkrat opozo-

leto začeli izvajati ter projek-

vo kozolcev v občini ter dru-

rili

ti, ki se bodo nadaljevali tudi

ge razpise za kmetijstvo. Več
kot 280 tisoč evrov bodo na-

tniki.

na-

menili tudi obrambi in ukre-

prvi

grad-

pom ob izrednih dogodkih,
pri čemer gredo sredstva za

prihodnje leto.

jekti, ki

zaključeni,
se

ter

po letu 2021.
Večina
sredstev
menjena
nji

obnovi

prometne

je
in

in

vodne

številnih

vodenja

pro-

v cerkljan-

tako župan kot tudi svePo

sprejetju proračuna

obravnavi

predvidoma

druga

sredi

v

sledi

januarja
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Proračun za lepšo

prihodnost
Občinski svet Občine Bled je na sredini

seji v

drugem branju potrdil proračun za prihodnje
leto, ki bo težak šestnajst milijonov evrov, od tega
bodo za naložbe namenili sedem milijonov
Mateja Rant

evrov

pa

je

evrov.

vredna

rekon-

strukcija Seliške ceste oziro-

Bled
se bo

-

živimo,

ma križišča pri pokopališču,

zapisal v zgodovino in

ki jo bodo predvidoma kon-

»Čas,

ki ga

verjetno bo šele pogled nas-

čali marca prihodnje leto. Ob

lednjih generacij na vse, kar

tem je župan poudaril,

počnemo v epidemiji, pove-

intenzivno odvijajo priprave

dal, ali smo ravnali prav ali

na

ne. Kljub temu gre

nilne ceste, veselijo pa se lahko tudi državne kolesarske

naprej

in

še

življenje
v teh

posebno

gradnjo južne razbreme-

misliti

povezave med Bledom in Bo-

kako

hinjem, za kar imajo na voljo

bomo v občini Bled živeli v

okoli deset milijonov evropskih in državnih sredstev.

razmerah

moramo

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

da se

prihodnjih letih
pogoje

to,

na

ter kakšne

življenje

za

bodo

imeli mladi,

niji

starejši in

načrtuje
škega

tudi obnovo otro-

igrišča

pri

vrtcu,

v

sprejetju

naslednjih letih pa še grad-

proračuna za prihodnje leto

njo nove osrednje avtobusne

poudaril župan Janez Fajfar.
Tako bodo tudi v prihod-

postaje na Selišah in dogra-

vsi

vmes,«

njem letu
tere

je

ob

V prihodnjem letu občina

v

eni najlepših občin v Slove-

nadaljevali neka-

velike investicije, ki so

jih začeli že letos, med drugim tudi največjo,
jona evrov

3,4

mili-

vredno gradnjo

Medgeneracijskega

centra

ditev
Bled.
v

zdravstvenega
»Želim si,

doma

da bo tudi

prihodnje življenje v naši

občini za prav vse občane in
občanke prijazno, da bo občina Bled prijeten in
dom za vse,« je

še

zdrav

dejal žu-

Vezenine Bled, zaključek ka-

pan in dodal, da so odprtost,

je predviden v februar-

strpnost, trajnostni razvoj in
kakovost bivanja tudi osre-

tere

ju

2022.

leto

naj

V maju prihodnje
bi končali sanacijo

kanalizacije Mala Zaka
gradom,

za

li 630 tisoč

-

dnje točke novega programa

Za

trajnostnega razvoja Občine

kar bodo odšte-

Bled do leta 2030, ki je v zaključni fazi priprave.

evrov,

200

tisoč
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INTERVJU

Priznani klimatolog Filippo

Giorgi o globalnem segrevanju

»Naravnih ujm bo vse več,
jih pa lahko še omejimo«
vso Italijo.

Aljoša Fonda

Klimatologi se sicer ne ukvarjate s

-

TRST

začetku tedna nas je v
vremenskih pojavov,

V

Trstu presenetila vrsta

ki k

niso povzročili večje škode, a so še

sreči

decembrske dni

posebno za
Vsaj

tako

neobičajni.

do pred nekaj leti.
nihče več ne ve, kakšno

veljalo

je

Danes pravzaprav

ali zimsko vreme, kajti
nihče več ne pozna značilnosti lastnega
podnebja. To se namreč zelo hitro spreminja. Ozračje se segreva, morje prav tako.
je tipično jesensko

edino živo bitje, ki

sapiens je

Homo

mate Dynamics.

izmed raziskav na to temo sem
izvedel jaz osebno. Intenzivnost tovrstnih
dogodkov se povsod veča, obenem pa so
intenzivni vremenski dogodki vse pogo-

zaključek, da bi lahko do konca stoletja

Eno

stejši. Vse več je vremenskih ujm, ki povzročajo
To

orkani

morskih ekosistemov

in

z uničevanjem kopenskih
-

in naposled

celo

in podobno.

prihaja

tako.

do tega.

Naj

globalnega segrevanja
ustvari več energije,

dobe, holocena, preimenoval vantropocen:

večje

količine

zraku

več energije in

izmika in krčevito maščuje.
Glede podnebnih sprememb pri nas
ni boljšega sogovornika od profesorja Filippa

Mednarodno

Giorgija.

obenem

pa prijazni

priznani,

klimatolog po rodu iz

Abrucev že dolga leta deluje v Trstu. Dok-

toriral je

in

raziskoval v ameriških Atlanti

in Boulderju,

fiziko

v Trstu pa

zemeljskega sistema v

centru za teoretično

Salam. Bil

je

membe

fiziko

za

Mednarodnem
(ICTP) Abdus

edini italijanski član vodstva

Medvladnega
belovo

vodi oddelek

foruma

(IPCC), kije

nagrado za

vode. Toplejši zrak

2007 prejel No-

mir

(skupaj z Alom

je morska

voda

mite, Furlanijo,

zadržuje

namreč

pare.

Če

imamo

v

vlage, bodo padavine

tako segrela in tudi
dodatno energijo in

prav

mislim da tudi Slovenijo,
zelo

toplih me-

neurje postopno

okrepilo in preraslo v manjši ciklon.

Globalno segrevanje krepi tovrstne
skrajne pojave povsod po
strani

pa

je

svetu. Po

potrebnega več časa,

kar

sprožijo,

obdobja
pogosto,

daljšajo.
ko

pa

pomeni,

Skratka:
dežuje,

be), ki je

izšla leta

podnebne spremem-

2018.

Včeraj je minilo pet let

od podpisa

se

dežuje
pade

na

Presunljiv je podatek, da se je letno
število katastrofalnih vremenskih dogodna globalni ravni

od nekdaj, v ponedeljek pa sem se

na vas spomnil ob nekaterih nenavadnih

vremenskih pojavih v Trstu in okolici:
zračni vrtinec v zalivu, obilna toča, izjemne količine dežja . .
Da, v teh dneh je bilo to značilno za

tedanjih

od 80. let do danes

800. Minilo je le 40 let, pa jih imamo štirikrat toliko. To je skrb vzbujajoče.
Ali kar strašno. Predvidevate dodatno poslabšanje v prihodnjih letih?
Mislim, da ja. Bomo videli, kaj se bo

s

200

na

scenariju,

ki

okoli 60 odstotkov ledenikov.
Naj opozorim, da se vsi alpski ledetrenutno krčijo.

niki

se žal

To

opaža na

prosto oko, tudi pri nas. Kaninskega lede-

nika skoraj
Kaj

ni več.

bo z vodnimi viri, z

rekami?

Da, glavni problem, povezan z ledeniki

poleg sprememb v krhkih gorskih

-

-,

je ravno voda. Na Zemlji
vode, ampak sladke

ogromno

vode je le za

manj

kot dva odstotka,
pa so

vse

največji vir

deniki se talijo čisto povsod, z njimi pa izginja tudi pomemben del vodnih virov.

se

membah.

že

optimističnem

da

da

pariškega sporazuma o podnebnih spre-

vami sem hotel opraviti

najbolj

predpostavlja popolno spoštovanje pariškega sporazuma, bi vsekakor izginilo

svetu,

povečalo

Pogovor z

v

dveh odstotkov vode.

tudi sušnih obdobij.

kov

tem-

odstotkov tistih

a

če hočemo razumeti

(ob povišanju

dodatne štiri stopinje) bi 92
odstotkov ledenikov izginilo. Ampak tudi
perature za

sladke vode na

in metulj: šest vprašanj, o katerih razmisliti,

per com-

skrajnem med temi

drugi

zemljo veliko vode naenkrat. Sočasno
beležimo torej porast števila hudih neurij,

riflettere

je v Ljubljani (na Geološkem zavodu

Slovenije, op. p.). V okviru raziskave smo
upoštevali različne scenarije in v najbolj

ostalo je slano. Ledeniki

prendere i cambiamenti climatici ( Človek

cui

pa

imamo

manj

domande su

slovenska raziskovalka. To je Manja Žebre,
ki je z nami sodelovala kot raziskovalka
valižanske univerze v Aberystwythu, zdaj

nevihto je bilo nekaj
secev. Tako se je navadno
tisto

ledenikov.

Naj povem, da je prva podpisnica

ekosistemih

suha

Sei

izginilo 92 odstotkov alpskih

in uničila večje gozdne površine. No, pred

znanstvenih

več sto

nabira pa se tudi več

lahko prispeva
paro, tako da so nevihte vedno močnejše.
Morda se spominjate nevihte Vaia,
ki je konec oktobra 2018 prizadela Dolo-

člankov, pa tudi knjige Luomo e la farfalla.

Giorgi je avtor

toplejša, se v njej

lahko

vodne

to

padavine

Goreom).

zaradi

intenzivnejše. V naših krajih pa imamo še
en pomemben dejavnik: v Sredozemlju se

za podnebne spre-

leta

zakaj

pojasnim,

je atmosfera

Ker

podnebje. Zato so razni geologi predlagali,
da bi se zadnji del današnje geološke

človekovo dobo. Dobo človekovega poskusa
nadvlade nad naravo. Narava pa se mu

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

tudi veliko škodo in smrtne žrtve.
so bržkone močne padavine,

Točno

mu je na Zemlji uspelo korenito spremeniti
naravno okolje

Naravnost grozljiv je

pojavi po svetu pomnožili?

segrevanje je v dobri meri kriv

Za

človek.

vremenskimi dogodki,
temveč z dolgoročnimi težnjami. V kolikšni meri so se ekstremni vremenski
posameznimi

čakovati stopnjevanje omenjenih pojavov,
tako vodnih kot sušnih.
Vaš oddelek je sodeloval pri raziskavi o ledenikih, o kateri je bil pravkar
objavljen članek v znanstveni reviji Cli-

današnjih

saj

proizvajajo

65
Le-

Pri nas to niti ni tako velik problem,
ker Alpe, še posebno v vzhodnih predelih,
nimajo toliko ledenikov, naša voda izvira

pretežno iz padavin. Na drugih celinah, v
Aziji in Južni Ameriki, pa je problem

velik. Himalajski ledeniki proizvajajo vodo
za dve milijardi ljudi.
V

kolikšni meri je globalno segrečlovekovih dejanj?

vanje posledica

Te debate znotraj znanstvene srenje

v bistvu

ni več. V smislu, da je soglasje
okrog ugotovitve, da je to segrevanje večinoma odvisno od toplogrednih plinov

zuma spoštovali, se bo podnebje segrevalo

zelo široko. Osrednja
krivca sta ogljikov dioksid in metan. Razprava zadeva predvsem drugo vprašanje:
kako ukrepati.

nekaj desetletij, tako da moramo pri-

Vsako leto decembra potekajo v okviru

zgodilo s pariškim podnebnim sporazumom,

še

ampak tudi če se bodo cilji spora-

človeškega izvora,
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Združenih narodov srečanja, t.i. Conference
of parties, na katerih je govor o ukrepih za

do leta

zajezitev

smer.

podnebnih

sprememb. Z enega
teh srečanj, leta 2015 v Parizu, se je razvil

pariški podnebni sporazum. Takrat so kot
cilj postavili omejiti globalno segrevanje na

dve stopinji v primerjavi s predindustrijsko
dobo. To pomeni le eno stopinjo več od današnjega

povprečja.

zadnjem

V

stoletju

smo eno stopinjo namreč že zaigrali.
V

tura

resnici

pri

nas,

se je povprečna

v Italiji,

tempera-

v zadnjem stoletju

dvignila za dve stopinji, kar je res veliko.

To velja še posebno za alpski pas, ker taljenje ledu še dodatno pospešuje segrevaLed namreč odbija sončno svetlobo;
ko pa ledeni ščit izgine, se učinku toplogrednih plinov doda tudi večje absorbiranje

-

in hitrejše segrevanje.

Skratka, leta 2015 so v Parizu določili

dveh

mejo
prihaja

stopinj, pod

katero

vsekakor

pojavov, kot so taljenje ledu

do

in

ekstremni vremenski dogodki, ampak ne
do take mere, da bi ogrožali človeško družbo.*Te pojave bi se nekako še dalo upravljati.
Ko bi se pa planet segrel za več kot dve stobi bile podnebne spremembe težje
obvladljive, so takrat ocenili. Pri vsem tem
pinji,

podoben trend za-

je

pa

v ZDA vseeno uveljavlja, saj se

economy se

gradnja sončne ali

elektrarne tudi z
ekonomskega vidika bolj splača kakor
gradnja premogovne termoelektrarne.
Glavni problem so rastoča gospoje

potreben zasuk. Pozitivni

javnosti

danes.
med

-

od industrijske revolucije do
koncu pa odločajo politiki in

Na

tako splošno
sprejeta. Novoizvoljeni ameriški prednjimi ta ugotovitev ni

sednik

Joe

vstop ZDA

Biden je napovedal ponovni
v pariški sporazum, od kate-

rega je kritično odstopil sedanji predsednik Donald Trump. Ampak kakšno
težo

imelo na globalni ravni?
Torej. Zmanjšanje količine toplo-

(dekarbonizacije)
Namesto

nafte,

energetskega

premoga

izpustov

Tudi

v

plini

in obnovljive vire energije.

že

V Ev-

v teku, tu se toplogredni

zmanjšujejo. Evropi kot skupku

posameznih

držav bo uspelo spoštovati

parametre pariškega

sporazuma.

V petek si je Evropska

nov cilj, zmanjšati

unija zadala

izpuste za 55

odstotkov

zad-

svojem

nekakšni

filmski

oporoki, napove črn scenarij vse toplej-

tim, je sporočilo vaše knjige podobno.

bo bistveno

stopili na pot zelenega gospodarstva,
ampak bo pomemben kot zgled za vse
že

ostale.

K pariškemu

pristopili

sporazumu so sprva

vsi, potem pa so se z ZDA od-

daljili še nekateri drugi. Žal je tema zelo
spolitizirana.
Recimo, da bodo vse države sveta

Seveda.
pomembno

ali

fotosinteza,

oceanih.

Ampak ti

se raztopi

pa

so

procesi

omejevanjem

relativno

tistih dveh
vsaj

in

stopinj

tako

ne

presežemo

Celzija. Poti nazaj pa ni,

ne v roku mojega in

ter življenja vaših otrok

Morda

stabiliziramo

izpustov

dioksid

vašega življenja

vnukov.
bo kdo izumil kako

pa

nitno tehnologijo za

bi

hitro absorbiranje

postal tekoč kot nafta in trd kot
pa bi

nekaj

Raziskave

pogon mnogo učin-

mojem

po

čez

20

Spodbujati gre krožno gospodarstvo.
Posebno poglavje predstavlja živilska
plin je namreč

metan.

Tega je v ozračju ti-

sočkrat manj kot ogljikovega dioksida, a je
tridesetkrat močnejši.

V zadnjih sto letih

se je njegova količina v zraku več kot pod-

vojila, medtem ko je bil porast C02

50-

odstoten (kar je vsekakor rekordno). Za
tak izbruh metana se moramo »zahvaliti«
predvsem intenzivnemu kmetijstvu.
Vem,

vam

Slovencem

je

zelo

všeč

meso. (se posmeje) Ko bi se ljudje po svetu

prehranjevali drugače, recimo bolj medi-

bilo nekaj pilotnih raziskav za
skladiščenje ogljikovega dioksida.
ga spravili v zemljo.

merilu, da

misliti

električni

Jemo preveč mesa, kajne?

Toda

to bi morali udejanjiti v tako mastodontskem

je

ker

mnenju se bo doba
ali 30 let končala. Kupovati
pa moramo lokalne proizvode, saj je noro,
da uvažamo toliko sadja in blaga od onstran
sveta, kar povzroča onesnaženje.

ime-

Res je
zajem in

pa

energije. Potem je nujna elektrifi-

je motor na

in

..

ogljika

Zelo

varčevanje,

industrija. Drugi pomemben toplogredni
v

počasni, še zlasti v primerjavi z našimi izpusti. Edino, kar lahko naredimo, je to, da
ogljikov

energetsko

kovitejši od motorja z notranjim zgorevanjem. Izkoriščati moramo obnovljive vire
nafte

rastlinska

je osrednjega

kacija našega transportnega sistema, ker

energije:

dioksida, ki se je že nakopičil v ozračju?

trenutku

trenutno zapravljamo 65 odstotkov proizvedene

zmanjšale količino izpustov. Kako se bomo pa znebili vsega tistega ogljikovega

V tem

razogljičenje sistema.

pomena

zgledno spoštovale pariški sporazum in

premog,

ta proces že

dokumentarcu,

predlaga ukrepe, ki bi ta razplet prepre-

spremenil položaja v samih ZDA, kjer so

Plin

ropi je

David Attenborough v
njem

sicer

2050.

Ameriški zasuk torej ne

do gretja), ki
čevanje,

segrevanja, a bi pomagalo.

znaki

Indiji naj bi imeli podobne namene.

bujemo električne sisteme (od avtomobilov
omogočajo energetsko var-

prakso

čili; obnovljive vire energije, zaščito goz-

sistema.

in plina potre-

to

dov, trajnostni ribolov ipd. Če se ne mo-

bo to

grednih plinov je odvisna od razogljičenja

bi

do leta

ničenje

z

Če

prekinili, še ne bi rešili vprašanja globalnega

na Kitajskem so si kot cilj postavili iz-

ohranja od 50 do 100 let. Odstranjuje ga

grevanje povečini krive človekove de-

odstotkov problema.

v
10-

šega, suhega in nerodovitnega planeta,
kjer se človek napoti v izumrtje. Nato

glavnem strinjajo, da so za globalno se-

tudi dvigovanje morske

15

C02

Krčenje gozdov predstavlja

Tam

gladine, ki povzroča prav toliko skrbi.
Povedali ste, da se znanstveniki v

upoštevati

ozračju.

itd.

darstva: Kitajska, Indija, Brazilija

so,

uničuješ gozdove,

pripomoreš k povečanju količin

vetrne

Do našega časovnega obzorja, do
konca tega stoletja, se ga ne bomo rešili.
Tam bo. Ogljikov dioksid se v atmosferi

je treba

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

V resnici

line absorbirajo C02: če

990.

v pravo

znaven tudi v ZDA, kljub Trumpovim zadržkom, ki so propagandne narave. Green

nje.

sončnega sevanja

letom 1

2030 v primerjavi z

Da, to je pomemben korak

pa

Lahko

..

ne vem. Morali bi si iz-

znanstveno-fantastičnega.
potekajo, to že.
si pomagamo

Velik problem

je uničevanje

teransko, bi bilo za vse nas bolje.

odvržene hrane:

danes zapravljamo 30
odstotkov proizvedenih živil. Za proizvodnjo enega kilograma govejega mesa je
potrebne ogromno vode; dobro premislimo, preden odvržemo polovico hamburgerja.

tudi drugače.
gozdov, ki se

Še po-

membneje pa bi bilo zmanjšati količino

Bolj

bi

morali biti

ozaveščeni

in

ravnati odgovorno, če za drugo ne, vsaj
za
vse tiste ljudi, ki hrane nimajo.

je spet začelo, še posebno v Braziliji. Rast-
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Površina: 994 cm2

Filippo

Giorgi vodi

oddelek za fiziko
zemeljskega
sistema

v Mednarodnem
centru za
teoretično fiziko

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

Abdus Salam
v Trstu

Z

mehko

točo

prekrita ulica v Trstu, prav tako v ponedeljek

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

Površina: 994 cm2
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Ytong zidaki za prenovo ali gradnjo hiše
Prispeval UR
Objavljeno 14 December 2020
Če se odločate za klasično gradnjo hiše, boste zagotovo prišli do točke, ko se boste odločali med klasično opeko ali porobetonom. Čeprav je za večino ljudi
opeka prva asociacija pri klasični gradnji z malto, je v zadnjih letih vse bolj prepoznaven tudi beli gradbeni material – Ytong zidaki . V Sloveniji je namreč
zgrajenih že preko 50.000 domov

iz

Ytonga,

ki

sicer slovi kot odličen in vsestransko uporaben material tako pri gradnji nove hiše, kot tudi pri nadzidavah ali

gradnjah prizidkov. Tudi prenova hiše je s tem materialom odlična in enostavna rešitev

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

Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po
poglej podrobnosti

Ytong hiša Tina

-

želji

spremenite.

Dovoli piškotke

-

tipska hiša s porabo energije do 20kW/m².

Spoznajte prednosti, ki jih ponujajo Ytong zidaki
Ytong je gradbeni material,

ki

ga že več kot 40 let proizvajajo v tovarni

iz

Kisovca pri Zagorju. Proizvajajo ga v različnih oblikah

-

kot zidne bloke, zidne plošče,

preklade, armirane izdelke ali polnila za izvedbo medetažnih ali strešnih konstrukcij. Glavna značilnost tega materiala je njegova odlična toplotna izolativnost,
ki

omogoča gradnjo kakovostnih nosilnih zunanjih zidov, kot tudi notranjih zidov in predelnih sten.

Zidanje z Ytong zidaki je tako preprosto, da lahko za gradnjo zavihate rokave kar sami. Potrebujete le orodje in posebno takoslojno lepilno malto. O samem
zidanju vas z zastavljeno prvo vrsto pouči kar Ytong inšturktor gradnje,

ki

vas obišče na gradbišču in vam z nasveti pomaga do konca gradnje. V primeru, da

zidanje le ni vaša prva vrlina, pa se lahko zanesete na priporočene izvajalce,

ki

so primerno usposobljeni za gradnjo z Ytongom.
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Ytong zidaki

-

nenosilne preklade za premostitev odprtin v nenosilnih stenah.

Nizkoenergijska hiša iz Ytonga
Običajno, klasično hišo lahko zgradi praktično vsak. To so hiše,

ki jih

gradimo že desetletja, sprememb ni bilo prav veliko. Kakovostna nizkoenergijska hiša

potrebuje več strokovnosti, zato vam bo gotovo znal načrtovati skoraj vsak arhitekt ali projektant, boste pa morali biti zelo previdni pri izbiri izvajalca. Pri izbiri
materiala imate več možnosti – odločate se lahko med različno debelino zidu ter kakšna in kako debela naj bo toplotna izolacija

.

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

Enoslojni zid brez dodatne toplotne izolacije
Med najbolj priljubljene sisteme za gradnjo hiše spadata predvsem bloka Ytong Termo Premium debeline 48 cm, s katerim lahko zgradite nizkoenergijsko
hišo Ytong povsem brez dodatne toplotne izolacije fasade , in blok Ytong Termo debeline 40 cm. Oba se uporabljata za izgradnjo nosilnih zunanjih zidov za
vse vrste objektov in po veljavnih kriterijih PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije) ne potrebujeta dodatne toplotne izolacije. Toplotna prehodnost Ytong
zunanjega zidu debeline 40 cm je namreč 0,21 W/m²K, debeline 48 cm pa celo 0,17 W/m²K.

Z Ytong zidaki varni pred požarom
Ker je Ytong material, proizveden

iz

naravnih surovin, spada v najvišji razred negorljivosti. Izjemno dobro uravnava vlago v prostoru in tako zagotavlja

ugodno bivalno klimo. Zidovi imajo med ogrevanjem visoko površinsko temperaturo, torej se ogrejejo hitreje in tudi dlje ohranijo toploto. Ytong zidaki so tudi
enostavni za obdelavo – od izvedbe inštalacijskih vodov do zaključnih tankoslojnih obdelav.
Za več informacij o projektiranju nizkoenergijske hiše, pišite na spodnji obrazec
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