Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 16. 12. 2020
Število objav: 44
Internet: 31
Radio: 1
Televizija: 2
Tisk: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 3
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 42
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

V dveh letih več kot dvatisoč novih najemnih stanovanj

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

N. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dosežejo dno. To je moč pripisati tudi majhni ponudbi na slovenskem trgu, saj je povpraševanje višje od ponudbe. V
naslednjih letih so sicer napovedane gradnje novih stanovanj, a številni investitorji gradijo predvsem stanovanja za bolj
petične in bogatejše posameznike. Stanovanj za povprečnega Slovenca, ki spada...

Naslov

Emonika s podpisom memoranduma korak bližje uresničitvi

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...postajo - komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo in hotel Za prvi del bo
odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni
del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala...

Naslov

Letos 7,6-odstotni padec BDP, potem pa rast

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

N. Š. , Ti.Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...skladiščenju, trgovinski dejavnosti in gostinstvu. "Določene dejavnosti pa zaposlujejo v bistveno večjem obsegu," je
dodal in izpostavil predelovalno dejavnost, gradbeništvo, prevozništvo, inštalaterstvo ter socialnovarstvene dejavnosti.
"Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo v zlati sredini. Stopnja brezposelnosti...

Naslov

Dars objavil razpis za dela na tretji razvojni osi na območju Škalskega jezera in Konovega

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec,
in sicer za sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Dela so ocenjena na 36 milijonov evrov....

Naslov

Deset milijonov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi promotorji, ki investitorje najdejo šele po potrditvi projekta. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je
glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s
predložitvijo gradbenega dovoljenja. Investitorji ali promotorji lahko prijavijo...
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Naslov

DZ: Razprava o nacionalnem demografskem skladu

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

G. C.

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...

Naslov

V novem pozivu za investitorje v električno energijo na voljo deset milijonov evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi promotorji, ki investitorje najdejo šele po potrditvi projekta. Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je
glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s
predložitvijo gradbenega dovoljenja. Investitorji ali promotorji lahko prijavijo...

Naslov

Vrednost gradbenih del po treh mesecih rasti oktobra navzdol

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Po treh zaporednih mesecih rasti se je vrednost opravljenih gradbenih del oktobra znižala. Vendar to velja le za
opravljena dela na gradbenih inženirskih objektih, saj je bilo pri gradbenih delih na stavbah, še posebej stanovanjskih,
še vedno opaziti rast. Vrednost v oktobru opravljenih gradbenih del je...

Naslov

Skupščina Lona potrdila novo dokapitalizacijo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kapital se je povečal na 11,36 milijona evrov. S tem je zadostila nujnim potrebam po kapitalu za nemoteno
poslovanje v obstoječem obsegu. Delničar Gic gradnje je nato skupščini predlagal, naj podpre predlog lahko večkratne
dokapitalizacije za največ šest milijonov evrov, s čimer bi kapital lahko narasel na 17,36...

Naslov

Republiški stanovanjski sklad o projektih v teku in pripravi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stanovanjskih enot. Na objektu se trenutno izvajajo obrtniška dela ter dela na komunalni infrastrukturi in zunanji
ureditvi. Zaključek gradnje je predviden aprila 2021. Intenzivno poteka gradnja soseske Novo Brdo v Ljubljani. V njej bo
sklad ponudil 498 javnih najemnih stanovanj v 18 objektih. Na voljo bo 25 oskrbovanih stanovanj....
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Naslov

Napoved - Slovenija, 16. 12. (sreda) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

... 10.00 virtualna novinarska konferenca Mestne občine Kranj, na kateri bodo predstavili napredovanje gradbenih del
in načrte do konca projekta GORKI2, gradnje komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v mestni občini;
prek MS Teams, prijava na PR@kranj.si (STA) 11.00 spletna novinarska konferenca v...

Naslov

Zavod za zaposlovanje ob koncu leta pričakuje okoli 88.000 brezposelnih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...skladiščenju, trgovinski dejavnosti in gostinstvu. "Določene dejavnosti pa zaposlujejo v bistveno večjem obsegu," je
dodal in izpostavil predelovalno dejavnost, gradbeništvo, prevozništvo, inštalaterstvo ter socialnovarstvene dejavnosti.
"Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo v zlati sredini. Stopnja brezposelnosti...

Naslov

Pri zakonu o demografskem skladu v DZ mnenja koalicije in opozicije razdeljena
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja. Zabretova je v razpravi podčrtala, da v demografski sklad
"nikakor ne sodijo" dodatne politike, kot so gradnja vrtcev, domov za upokojence in stanovanja za mlade. Če bo vlada
iz sklada sredstva namenjala za vse te politike, "nam ne bo ostalo za pokojnine praktično...

Naslov

Dars objavil razpis za dela na tretji razvoji osi na območju Škalskega jezera in Konovega

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec,
in sicer za sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Dela so ocenjena na 36 milijonov evrov....

Naslov

Napoved - Slovenija, 16. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 16. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

... 10.00 virtualna novinarska konferenca Mestne občine Kranj, na kateri bodo predstavili napredovanje gradbenih del
in načrte do konca projekta GORKI2, gradnje komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v mestni občini;
prek MS Teams, prijava na PR@kranj.si (STA) 11.00 spletna novinarska konferenca v...
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Naslov

Državne naložbe v Savinjsko regijo: Časovnice okvirne, projekti premalo znani

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...že v tem letu morali začeti nekateri projekti, večino pa bi jih opravili v prihodnjih dveh, treh letih. Med projekti, ki
nosijo letnico 2020, je denimo gradnja lesnopredelovalnega centra, o katerem se ne ve niti, kje bo stal. Na vprašanje,
ali so imeli pri tem v mislih pred leti napovedano škotsko naložbo na Gomilskem...

Naslov

(POLEMIKA) Kje je južna obvoznica Maribora danes

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...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

(POGLED) Nato je šel še epidemiolog Fafangel. Kako nam je epidemija nastavila ogledalo?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 12. 2020

Avtor

Felser Zlatka Rakovec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bi bilo lahko kakorkoli povezano s človeško šibkostjo in minljivostjo, smo, ko gre za starostnike, zatajili ne le pri
načrtovanju negovalnih bolnišnic, gradnji domov, oskrbnih centrov in edukacije kadrov, pač pa smo zaostali tudi v
zavesti, da se na kvaliteto življenja s starostjo, v fizičnem in psihičnem smislu,...

Naslov

Država in najbogatejši Madžar vlagata v novi ljubljanski potniški center

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...železniško in avtobusno postajo, ki jima bo v ponos. "Naj živi Emonika," je ob tem poudaril. Za prvi del bo odgovorna
direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje z garažno hišo bodo investitor Slovenske železnice, v
komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter...

Naslov

Civilna iniciativa v Selnici ob Dravi: Petsto podpisov proti napravi za predelavo odpadkov

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovnica; 16. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju , Gradbeništvo, graditev

...drugače. V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o
projektu niso obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko
preveritev, je zlagan in je zakonsko nesprejemljiv," opozarja Kit. Nasprotovanje tudi iz okoljskih razlogov...
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Naslov

Dobra novica za Center za sluh in govor Maribor: Nove gradnje v Parku mladih

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovnica; 16. 12. 2020

Avtor

Barbara Bradač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dobra novica za Center za sluh in govor Maribor: Nove gradnje v Parku mladih Kjer je zdaj gramozno parkirišče, je
predviden novi center za sluh in govor. Barbara Bradač 16.12.2020, 02.00 Ministrstvo za izobraževanje,...

Naslov

V načrtih gradnja nove stavbe za Gimnazijo Šentvid

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V načrtih gradnja nove stavbe za Gimnazijo Šentvid Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Mestna občina
Ljubljana sta objavila arhitekturni natečaj za novo stavbo...

Naslov

Večina glasovala za gradnjo stolpa

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Mojca Marot

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Večina glasovala za gradnjo stolpa V Rogaški Slatini so se občani v nedeljo odločali o tem, ali so za ali proti gradnji
stolpa Kristal. Večina, 55,81 odstotka občanov od dobrih 41 odstotkov volilcev, ki so se referenduma udeležili,...

Naslov

Potniški center vreden že 387 milijonov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih železnic odkupila stavbne pravice in po možnosti v zameno za
tamkajšnja parkirna mesta sodelovala tudi pri gradnji avtobusne postaje. POTNIŠKI CENTER Peter Pahor 15.
december 2020 16:09 15. december 2020 16:09 Predviden čas branja: 4 min NAJNOVEJŠE Potniški center...

Naslov

Potniški center vreden že 387 milijonov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih železnic odkupila stavbne pravice in po možnosti v zameno za
tamkajšnja parkirna mesta sodelovala tudi pri gradnji avtobusne postaje. POTNIŠKI CENTER Peter Pahor 15.
december 2020 18:37 15. december 2020 18:38 Predviden čas branja: 5 min Fotografije 1/2 Naložbo...

Naslov

DZ o demografskem skladu

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

J. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 84 cm2

...skladu Ta teden so poslanci začeli obravnavati predlog zakona o demografskem skladu, s katerim bi zagotovili
dodatni denar za pokojnine, sofinancirali gradnjo domov za starejše in ukrepe družinske politike. V sklad bi prenesli
bolj ali manj vse naložbe države, vredne okoli devet milijard evrov. Prav tako bodo...
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Naslov

Podpisan memorandum za Emoniko

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 15. 12. 2020

Avtor

Vesna Zadravec

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:20

Trajanje: 3 min

...Podrožnik so pred nekaj urami ministra za okolje in za infrastrukturo, ljubljanski župan in predsednik uprave
madžarske OTP banke, podpisali memorandum za gradnjo Emonike. Projekt je vreden skoraj 390 milijonov evrov, dela
naj bi se začela čez eno leto. Vesna Zadravec. JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)...

Naslov

Dvoran še ne bo

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občina Ajdovščina je lani že za letošnje leto napovedala začetek gradnje novega športnega centra v kompleksu
športnega parka Pale. AJDOVŠČINA Na območju nekdanjih tankovskih garaž naj bi zgradili večnamenski objekt z
dvoranami...

Naslov

Državna revizijska komisija še letos o vseh pritožbah

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 16. 12. 2020

Avtor

Nejc Gole, Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 327 cm2

...Predsednik Državne revizijske komisije (DKOM) Samo Červek je za Delo povedal, da bodo o preostalih štirih
revizijskih zahtevkih pri javnem naročilu za gradnjo drugega tira odločili še letos, verjetno do božiča. Včeraj so namreč
odločili o še tretji pritožbi, ki sta jo vložili dve turški podjetji YDA in Unitek....

Naslov

Gradnja Emonike se lahko začne

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana; 16. 12. 2020

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 197 cm2

...Gradnja Emonike se lahko začne Potniški center Ljubljana Madžarski investitor Sandor Csanyi z državo sklenil dolgo
pričakovani sporazum Ljubljana - V vili Podrožnik...

Naslov

V Ljubljani so popoldne podpisali memorandum o graditvi novega potniškega centra

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 15. 12. 2020

Avtor

Živa Trček

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:18

Trajanje: 3 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 15.12.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:18 GREGOR BUDAL (voditelj) V Ljubljani so popoldne
podpisali memorandum o graditvi novega potniškega centra, bolj znanega pod imenom Emonika. Osrednje slovensko
železniško vozlišče in avtobusna postaja že leta kažeta zelo žalostno podobo....
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Naslov

Predelava odpadkov skrbi Selničane

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 16. 12. 2020

Avtor

I. S. E.

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

Stran: 1

Površina: 135 cm2

...drugače. V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o
projektu nista obvestili, zaobšli pa sta tudi zakon o prostorskem načrtovanju," opozarja predstavnik iniciative Franc Kit.
Selniška županja Vlasta Krmelj vse očitke zavrača, na mariborski občini pa pojasnjujejo, da naprava vplivov...

Naslov

Petsto podpisov proti napravi za predelavo odpadkov

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 16. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

Stran: 9

Površina: 881 cm2

...drugače. V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o
projektu niso obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko
preveritev, je zlagan in je zakonsko nesprejemljiv," opozarja Kit. Nasprotovanje tudi iz okoljskih razlogov...

Naslov

Potniški center vreden 387 milijonov

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 16. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 778 cm2

...predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih železnic odkupila stavbne pravice in po možnosti v zameno za
tamkajšnje parkirne prostore sodelovala tudi pri gradnji avtobusne postaje. Peter Pahor Naložbo v novi ljubljanski
potniški center so partnerji včeraj ocenili na 387 milijonov evrov, kar je vsaj deset odstotkov...

Naslov

Stanovanjski sklad z najemnimi stanovanji tudi v naši regiji

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

R. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...»Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z
občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in
zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije. Vse do leta 2023 naj bi po vsej državi...

Naslov

Podrobno o dveh nadzorih

Medij

Gorenjski glas - Jurij, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Jurij; 15. 12. 2020

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 140 cm2

...Podrobno o dveh nadzorih Septembra so občinski svetniki med drugim obravnavali dve poročili nadzornega odbora:
o gradnji krožišča pred trgovskim centrom Hofer in o gradnji kolesarske povezave Šenčur-Voklo z nadvozom. DANICA
ZAVRL ŽLEBIR Na seji občinskega sveta zadnji dan v septembru so svetniki med...
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Naslov

V občinski blagajni bo 5,7 milijona evrov

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 216 cm2

...proračunu rezervirali 185.000 evrov, 270.000 evrov bo predvidoma namenjenih pripravi različne projektne
dokumentacije. Za investicijsko vzdrževanje in gradnjo cest so rezervirali dobrih 200.000 evrov, za urejanje igrišča v
Pobrežju 44.000, za vaški dom Dolena 30.000, za energetsko sanacijo občinskega poslopja...

Naslov

Vaška hiša dobiva novo podobo

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Kultura in izobraževanje; 15. 12. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 203 cm2

...masivnimi vrati. Prav tako so nove police za vino,« je povedal župan Stanislav Greifoner. Gradbena dela je doslej v
celoti izvajalo občinsko podjetje Gradnje Starše. Medtem pa na občini že kujejo načrte za promocijo Vaške hiše.
Sodelovati nameravajo v okviru projekta Visit Ravno polje Kot je priznal Greifoner,...

Naslov

V poletnih mesecih se bo vrtec selil v prostore OŠ

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

K. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 144 cm2

...pričakovana obnova in dograditev vrtca, ki bo v prihodnjem šolskem letu lahko sprejel 114 kratkohlačnikov. »Zelo
smo veseli in ponosni, da se je začela gradnja novega vrtca in prizidka k šoli. Z novimi prostori, ki jih bomo pridobili za
izvajanje vzgoje in izobraževanja, bomo naše delo lahko nadaljevali še bolj...

Naslov

DZ začenja vsebinski del izredne seje, v ospredju demografski sklad

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Unknown

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...

Naslov

Pri zakonu o demografskem skladu v DZ mnenja razdeljena

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja. Zabretova je v razpravi podčrtala, da v demografski sklad
"nikakor ne sodijo" dodatne politike, kot so gradnja vrtcev, domov za upokojence in stanovanja za mlade. Če bo vlada
iz sklada sredstva namenjala za vse te politike, "nam ne bo ostalo za pokojnine praktično...
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Naslov

Izgradnja ljubljanskega potniškega centra

Medij

NOVA 24 TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 15. 12. 2020

Avtor

Aleksandra Jug

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:54

Trajanje: 1 min

...sodelovanju pa je vreden približno 350.000.000 evrov. JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo) Danes smo
namreč podpisali memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo potniškega centra Ljubljana, s katerim urejamo
sodelovanje pri bistvenih, pomembnih vprašanjih. Torej vprašanjih povezanih s pristopom k projektu in k...

Naslov

Je bilo za starejše dobro poskrbljeno? Odgovor na to je jasen: ne!

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

Polona Krušec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...stanje zelo slabo tudi zaradi dolgoletnega nedelovanja oblasti na področju zagotavljanja dolgotrajne oskrbe,
ustreznih kadrovskih in drugih normativov, gradnje domov oziroma drugih bivalnih enot in na splošno ustvarjanja
ustreznih pogojev za dostojno življenje starejših. »Vse vlade so z odlašanjem reševanja situacije...

Naslov

DZ pritrjuje noveli zakona o žičniških napravah

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 15. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...napravah za prevoz oseb. Z njo se bo med drugim vzpostavila pravna podlaga za državno ali občinsko sofinanciranje
stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo žičniških naprav. Glede na razpravo se ji obeta široka podpora. Državni
sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je med pomembnejšimi spremembami...
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SLOVENIJA

V

dveh letih več kot dvatisoč novih najemnih stanovanj

Ljubljana, 15.12.2020, 12:14 Posodobljeno pred
|

6

urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

KOMENTARJI

N.S.

22

Ponudba stanovanj v Sloveniji je manjša od povpraševanja, zato tudi cene kljub epidemiji ne
padajo, temveč so celo narasle. Ne primanjkuje pa le stanovanj za nakup, ampak tudi za najem, zato
stanovanjski sklad pospešeno gradi stanovanja. Do leta 2023 naj bi jih tako ponudil več kot 2000.

Epidemija covida-19 traja že več kot pol leta. Številni so špekulirali, da bodo zaradi epidemije cene nepremičnin
upadle, a se to ni zgodilo. Spomladanska prekinitev običajnega trgovanja z nepremičninami namreč ni vplivala na
trend rasti njihovih cen, saj je stanovanjski trg po preklicu omejitvenih ukrepov hitro ponovno oživel, cene pa so se
še nekoliko zvišale.

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

To je moč pripisati tudi majhni ponudbi na slovenskem trgu, saj je
povpraševanje višje od ponudbe. V naslednjih letih so sicer
napovedane gradnje novih stanovanj, a številni investitorji gradijo
predvsem stanovanja za bolj petične in bogatejše posameznike.
Stanovanj za povprečnega Slovenca, ki spada v srednji delovni razred,
ne gradi skoraj nihče.

Na Geodetski upravi RS poudarjajo, da tudi v
primeru globlje krize nepremičninskega trga
hitrega padca cen stanovanj ni pričakovati, saj
praviloma traja nekaj let, da se ponudba
prilagodi in se začnejo cene spuščati, nato pa
še nekaj let, da dosežejo dno.

Stanovanj v Sloveniji primanjkuje, a ne primanjkuje le stanovanj za
nakup, ampak tudi za najem. Stanovanjski sklad RS, ki ponuja javna najemna stanovanja, obljublja, da bo do leta
2023 zagotovil 2.194 stanovanj po vsej državi. "Stanovanjski sklad RS je investitor lastnih gradenj najemnih
stanovanj, sofinancira gradnje v sodelovanju z občinami in drugimi prosilci oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec
na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju celotne Slovenije.
Skrbimo za uravnoteženo ponudbo primernih najemnih stanovanj za vse skupine prebivalstva s poudarkom na
mladih in mladih družinah, starejši populaciji in ranljivih skupinah prebivalstva. Uporabnikom stanovanj želimo
zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja," je povedal
Črtomir Remec direktor stanovanjskega sklada.
,
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V

Sloveniji primanjkuje stanovanj

–

tako za najem kot za nakup.

FOTO: Dreamstime

Na stanovanjskem skladu še pojasnjujejo, da bodo leta 2021 zaključili z gradnjo treh projektov v Mariboru in
Ljubljani, s čimer bodo zagotovili tisoč novih javnih najemnih stanovanj. V soseski Novo Brdo v Ljubljani bodo tako
ponudili 498 stanovanj, namenjenih vsem starostnim skupinam, na Gerbičevi ulici v Ljubljani pa bo 109 stanovanj
namenjenih mladim med 18. in 29. letom starosti. Do konca prihodnjega leta pa naj bi dokončali tudi okoli 400
stanovanj v Mariboru, ki so načrtovana z upoštevanjem vidika trajnostne gradnje.
Na stanovanjskem skladu sicer obljubljajo, da se bodo gradnje nadaljevale tudi v naslednjem letu, ko bodo začeli
graditi tudi v obalno-kraški regiji, kjer bodo zgradili okoli 120 javnih najemnih stanovanj.

12

15.12.2020

24ur.com

Torek, 18:08

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.24ur.com/novice/slovenija/emonika-s-po...
SLOVENIJA

Emonika

s

podpisom memoranduma korak bližje uresničitvi

Ljubljana, 15.12.2020, 17:52 Posodobljeno pred 35 minutami
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

KOMENTARJI

STA / T.V.

0

Ključni deležniki so danes v Vili Podrožnik podpisali memorandum o sodelovanju pri izgradnji 387
milijonov evrov vrednega ljubljanskega potniškega centra. Ljubljana in Slovenija si po besedah
ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zaslužita moderno avtobusno in železniško postajo, ki
jima bo v ponos. "Naj živi Emonika," je poudaril.

podpisom memoranduma po pojasnilih Vrtovca deležniki urejajo sodelovanje pri bistvenih vprašanjih. "Cilj je
izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in pregledno. Ljubljana na ta pomemben
projekt čaka že 18 let. Ob prevzemu ministrstva je ta projekt čakal v predalu, vlagatelj je bil tik pred tem, da zapusti
Slovenijo, tudi zaradi naše počasnosti v preteklosti. Zelo sem zadovoljen, da nam je uspelo prepričati tako resnega
in zanesljivega vlagatelja, kot je OTP banka, da je projekt izgradnje Potniškega centra Ljubljana vreden podpore," je
ob podpisu dejal minister Vrtovec.
S

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

Projekt,

ki je

ocenjen na 387 milijonov evrov, obsega

tri

dele:

–

izgradnjo nove železniške postaje

–

izgradnjo nove avtobusne postaje s parkirno hišo nad avtobusno postajo,

–

komercialni del,

ki

in

obsega trgovsko

pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov,

in

zabaviščno središče, poslovno stavbo

in

hotel.

Za prvi del bo odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske
železnice, v komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala
družba Mendota Invest, katere ustanoviteljica je madžarska banka OTP.
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Projekt gradnje nove avtobusne

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

Janković: 'To

je

in

železniške postaje.

FOTO: Real engeeniring

izjemno pomemben projekt za Slovenijo

in

Ljubljano.'

Mestna občina Ljubljana bo skladno z načrtom razvijala javni del infrastrukture, ki se nanaša na sprejet prostorski
načrt. Svoj del bo financirala na podlagi plačila komunalnega prispevka investitorjev. "To je izjemno pomemben
projekt za Slovenijo in Ljubljano," se je strinjal ljubljanski župan Zoran Janković in se zahvalil vladi, ki je v državni
prostorski načrt uvrstila tudi možnost poglobitve železnice skozi Ljubljano. "Upam, da bom doživel poglobitev
železnice v Ljubljani, ne kot župan, ampak živ," je dejal.
Država bo sicer k projektu prispevala 109 milijonov evrov, del javne železniške infrastrukture pa bo sofinanciran
tudi z evropskimi sredstvi. Zasebni investitor bo prispeval 250 milijonov evrov za zasebni del, Slovenske železnice
pa bodo prispevale 28 milijonov evrov. Kot je dejal generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes bodo denar
delno pridobili iz lastnih sredstev, delno pa iz naslova kredita. "Razmišljamo tudi o javno-zasebnem partnerstvu z
Mendoto glede gradnje parkirnih hiš in avtobusne postaje. Glede tega se bomo predvidoma odločili v začetku
prihodnjega leta," je dodal.
,

OTP banka želi sodelovati pri razvoju slovenskega gospodarstva
Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je ob podpisu memoranduma poudaril, da želi banka sodelovati pri
razvoju slovenskega gospodarstva. "Želimo vlagati v njegovo prihodnost in verjamem, da bo sodelovanje uspešno,"
je dejal. Znamka Emonika, ki projekt spremlja še iz časa javno-zasebnega partnerstva s Trigranitom, po Csanyijevih
besedah ni najboljša, a je vseeno znamka, ki jo bodo novi investitorji nadaljevali. Upa, da bodo negativno
konotacijo obrnili in bo projekt uspešen. "Narediti želimo nekaj izjemnega, na kar bomo ponosni," je poudaril in
napovedal prostorne in moderne površine za nakupovanje, zabavo in sklepanje poslov.
Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob podpisu memoranduma spomnil, da je vlada sprejela zakon o
odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Nad projektom bo bdela posebna koordinacijska skupina,
sestavljena iz predstavnikov ključnih nosilcev urejanja prostora, je napovedal in dodal, da se bodo zadeve reševale
sproti, brez brezplodnega dopisovanja s hudimi časovnimi odlogi. Poudaril je, da je tako za državo kot tudi za
ministrstvo ta projekt velik izziv.
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PREBERI ŠE

Formalni zagon projekta Emonika

s

podpisom memoranduma, razpis septembra

Po Vrtovčevih besedah je vlada s ponovno oživitvijo tega projekta dokazala, da misli resno, ko poudarja resnost
tujih investicij. "Tuje investicije namreč zagotavljajo odpiranje nujno potrebnih novih delovnih mest, prinašajo
sveža sredstva in tako omogočajo nadaljnji razvoj lokalnih skupnosti in celotne države. Ljubljana si zasluži
moderno avtobusno in železniško postajo, ki Ljubljani in Sloveniji ne bo več v sramoto, temveč v ponos," je
poudaril.

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

"S potniškim centom Ljubljana bomo bistveno prispevali k vzpostavitvi kakovostnejšega javnega potniškega
prometa. Predstavljal bo glavno državno in lokalno prometno vozlišče ter bo omogočal nemoteno in učinkovito
prestopanje potnikov med avtobusnim, železniškim in mestnim prometom. Naj živi Emonika," je sklenil.
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GOSPODARSTVO

Letos 7,6-odstotni padec BDP, potem pa rast
Ljubljana / Luxembourg, 15.12.2020, 11:57 Posodobljeno pred
|
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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!

Banka Slovenije, ki je junija za letos napovedala 6,5-odstoten padec BDP, je napoved poslabšala
za 1,1 odstotne točke. Slovenija naj bi letos tako zabeležila 7,6-odstotni padec BDP, v naslednjih
dveh letih pa odboj v višini 3,1- oziroma 4,5-odstotne rasti, je napovedal viceguverner Banke
Slovenije Jožef Bradeško.

tem je Banka Slovenije junijsko oceno rasti za prihodnje leto znižala s 4,9 na omenjenih 3,1 odstotka, za leto
2022 pa zvišala s 3,6 na omenjenih 4,5 odstotka. Za leto 2023 napoveduje 3,1-odstotno rast. "Po tem scenariju bi
se Slovenija na predkoronsko raven vrnila konec leta 2022," je ocenila direktorica analitsko-raziskovalnega centra
Arjana Brezigar Masten
S

.
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Uresničitev napovedi bo odvisna predvsem od uspešnosti implementacije cepiva proti covidu-19, so opozorili v
Banki Slovenije in ocenili, da krčenje gospodarske aktivnosti močno blažijo spodbujevalni ukrepi ekonomskih
politik. "Brez njih bi bil letošnji upad gospodarske aktivnosti globlji za tretjino," je poudarila Brezigar Mastenova.
Državni ukrepi imajo veliko vlogo tudi pri ohranjanju stabilnih razmer na trgu dela. Tako v Banki Slovenije
ocenjujejo, da se bo zaradi njih brezposelnost povečala manj od predhodnih pričakovanj. Kljub več kot
sedemodstotnemu padcu števila opravljenih delovnih ur se bo zaposlenost letos znižala za 1,5 odstotka.
Cene življenjskih potrebščin se bodo letos znižale za 0,2 odstotka. Po izboljšanju epidemioloških razmer pa
Banki Slovenije pričakujejo postopno povečevanje cenovnih pritiskov in s tem krepitev inflacije.

v

Slovenija tudi lani pod povprečjem EU pri potrošnji in BDP na prebivalca
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca se je leta 2019 po državah članicah EU gibala od 58 odstotkov do
135 odstotkov povprečja EU. Še večje razlike so bile pri BDP na prebivalca, izraženem v standardih kupne moči, ki
se je gibal od 53 odstotkov do 260 odstotkov povprečja. Slovenija je bila po obeh kazalnikih podpovprečna.
PREBERI ŠE

Realni BDP okreval bolj, kot so pričakovali

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca, izražena v standardih kupne moči,
blaginje gospodinjstev, je bila lani nad povprečjem unije v 18 članicah, je razvidno
statističnega urada Eurostat.

kazalnik materialne
objave evropskega

ki je
iz
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Najvišjo raven v EU je tako kot v letu 2018 tudi lani zabeležil Luksemburg, kjer je bila kupna moč 35 odstotkov
nad povprečjem EU. Sledile so Nemčija (22 odstotkov nad povprečjem EU) ter Avstrija, Danska, Belgija,
Nizozemska, Finska, Francija in Švedska.
Držav članic EU, ki so zabeležile dejansko individualno potrošnjo med evropskim povprečjem in 35 odstotkov
pod povprečjem, je bilo 13. V Italiji, na Irskem, Cipru, v Litvi in Španiji je bila ta 10 odstotkov ali manj pod
povprečjem EU, na Portugalskem, Češkem, Malti in v Sloveniji pa med 10 in 20 odstotkov pod povprečjem. Med
20 in 25 odstotkov pod povprečjem EU so bile Poljska, Romunija, Grčija in Estonija.
Še nižje na letvici, več kot 25 odstotkov pod povprečjem EU, se je znašlo pet članic - Latvija, Slovaška, Madžarska
in Hrvaška (vse med 25 in 35 odstotkov pod povprečjem) ter Bolgarija (42 odstotkov pod povprečjem).
Velike razlike so se pokazale tudi pri bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca, ki je kazalnik gospodarske
aktivnosti. Leta 2019 je bil BDP na prebivalca, izražen v standardnih kupne moči, najbolj pod povprečjem EU v
Bolgariji, najbolj nad povprečjem pa v Luksemburgu. V Bolgariji je dosegel 53 odstotkov, v Luksemburgu pa 260
odstotkov evropskega povprečja.
Sloveniji
povprečja.
V

je

BDP na prebivalca, izražen

v

standardnih kupne moči, lani dosegel 89 odstotkov evropskega

Zavod za zaposlovanje ob koncu leta pričakuje okoli 88.000 brezposelnih
Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo v 11 mesecih leta povprečno prijavljenih okoli 84.700 brezposelnih, kar
14,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Po besedah generalnega direktorja zavoda Mitje Bobnarja je
danes pri njih evidentiranih 84.732 oseb, ob koncu leta pa jih bo po napovedih okoli 88.000.

je
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Na zavodu se je od januarja do novembra skupaj
prijavilo okoli 90.500 oseb, kar je po Bobnarjevih
besedah 35 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.
Kot je dodal na vladni novinarski konferenci, po
medletni rasti izstopajo prijave presežnih delavcev in
stečajnikov, več je bilo tudi prijavljenih po izteku
pogodbe za določen čas.

Generalni direktor Zavoda RS za zaposlovanje Mitja Bobnar
POP TV

FOTO:

Ob koncu novembra je bilo na zavodu nekaj več kot
84.100 oseb, kar je na letni ravni 16,2 odstotka več.
Danes jih je evidentiranih 84.732, je strnil najnovejše
podatke. Po napovedih zavoda se bo število do konca
leta povzpelo na okoli 88.000.

Delodajalci so v 11 mesecih skupaj na zavodu prijavili 107.000 prostih delovnih mest, kar je 27,2 odstotka manj
kot v enajstih mesecih lani. V zadnjih dveh mesecih se je po Bobnarjevih besedah število prostih delovnih mest
znižalo za okoli 20 odstotkov, med drugim najbolj v kulturi, rekreativni dejavnosti, prometu, skladiščenju,
trgovinski dejavnosti in gostinstvu.
"Določene dejavnosti pa zaposlujejo v bistveno večjem obsegu," je dodal in izpostavil predelovalno dejavnost,
gradbeništvo, prevozništvo, inštalaterstvo ter socialnovarstvene dejavnosti.
"Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo v zlati sredini. Stopnja brezposelnosti se je zvišala v
večini držav, v enajstih bolj kot v Sloveniji, v drugih manj, v dveh pa je situacija povsem enaka," je še dodal.

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

Od začetka izvajanja interventnih ukrepov so na zavodu po Bobnarjevih pojasnilih prejeli več kot 160.000 vlog
delodajalcev za preko 600.000 delavcev. "Gre za res veliko število vlog, a jih uspemo v povprečju reševati v 14
dneh," je dodal.
Po Bobnarjevih pojasnilih so vse vloge za čakanje na delo iz četrtega in petega protikoronskega paketa rešili, pri
ukrepu za skrajšani delovni čas pa vloge rešujejo sproti. Skupaj je zavod izplačal 335 milijonov evrov, subvencije
je dobilo 36.200 izvajalcev za 236.000 zaposlenih, je še dejal.
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Dars objavil razpis za dela na tretji razvojni osi na območju
Škalskega jezera in Konovega
Ljubljana / Velenje, 15.12.2020, 19:44 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA:

2

min

AVTOR

KOMENTARJI
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Dars je objavil javno naročilo za
Velenje–Slovenj Gradec, in sicer
ocenjena na 36 milijonov evrov.
interesenti do 29. januarja 2021

izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste
za sklop B, Škalsko jezero, in sklop H, Konovo. Dela so
Dars bo izvajalca del izbiral v dveh fazah, v prvi imajo
do 10. ure čas, da se prijavijo za sodelovanje.

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

Izbrani izvajalec del bo v okviru sklopa Škalsko jezero med drugim gradil več deviacij, križišče, 105 metrov
dolg viadukt in prepuste ter poskrbel za komunalne vode. Na sklopu Konovo pa je med drugim predvidena
gradnja dela hitre ceste, priključka Škale, 154 metrov dolgega viadukta, pol kilometra dolgega enocevnega
predora, podporne konstrukcije in drugo. Javno naročilo je ocenjeno na 36 milijonov evrov brez DDV,
predviden rok za dokončanje del pa je dve leti od uvedbe izvajalca v dela.
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Strokovna komisija bo v prvi fazi izbirnega postopka ocenila prijave in se odločala o priznanju sposobnosti
interesentov za omenjena dela, ki bodo prijave za sodelovanje oddali v roku. Tiste, ki jim bodo priznali
sposobnost za izvajanje javnega naročila, bodo v drugi fazi povabili k predložitvi ponudb.
Po enakem postopku je Dars izbiral tudi izvajalca del na območju Gaberke na odseku Velenje–Slovenj
Gradec, kjer se je sredi oktobra tudi začela gradnja hitre ceste proti Koroški. Dela tam tečejo po načrtih,
danes sporočil Dars.

je

PREBERI ŠE

Pričenja se gradnja tretje razvojne osi, vredne kar milijardo evrov

Medtem pa je še v teku postopek izbire izvajalca del na lokaciji, imenovani Jenina, ki je na območju Mestne
občine Slovenj Gradec. Kot so pojasnili na Darsu, bo za sklop Jenina v kratkem, predvidoma še v tem
mesecu, zaključeno ocenjevanje prejetih prijav. Temu bo sledila objava priznanja sposobnosti, gradnja pa bi
lahko, če ne bo večjih zapletov, stekla prihodnje leto.
je

sicer določena kot pomembna
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Izgradnja odseka 3. razvojna os sever med Velenjem in Slovenj Gradcem
investicija za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19.
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Deset milijonov za proizvodnjo elektrike
obnovljivih virov

iz

Javni poziv agencije za energijo
Agencija za energijo je objavila javni poziv k prijavi projektov za proizvodnjo elektrike iz
obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom.

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

Sorodne

Foto: Reuters

Na voljo je 10 milijonov evrov, projekte pa lahko poleg investitorjev prijavijo tudi
promotorji, ki investitorje najdejo šele po potrditvi projekta.
Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje
pogojena z veljavnim gradbenim dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo
gradbenega dovoljenja.
Investitorji ali promotorji lahko prijavijo naprave za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih
virov energije, katerih nazivna električna moč dosega do 10 megavatov, z izjemno naprav
za vetrno energijo, ki lahko dosežejo moč 50 megavatov. Izkoriščajo lahko energetski
potencial vodotokov, vetrno energijo, geotermalno energijo ter energijo iz bioplina, ki izvira
iz biomase.
Proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike
gorivo pa imajo lahko nazivno moč 20 megavatov.

z

visokim izkoristkom na fosilno

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Agencije
za energijo. Rok za prijavo projektov je 10. februar 2021.
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DZ: Razprava o nacionalnem demografskem
skladu
Izredna seja DZ-ja
Poslanci začenjajo vsebinski del izredne seje DZ-ja, ki bo do četrtka potekala namesto rednega
decembrskega zasedanja. V torek se bodo lotili prve obravnave predloga zakona o Nacionalnem
demografskem skladu, za katero je rezerviranih sedem ur in pol.
Sorodne

novice

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

Foto: DZ/Matija Sušnik

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 ob 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.
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Ugotovil bo tudi, da predlog novele zakona o poštnih storitvah, ki ga je ob podpori SLS-a 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.

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

V živo
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V novem pozivu za investitorje v električno
energijo na voljo deset milijonov evrov
Agencija za energijo je objavila nov javni poziv k prijavi projektov za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v
soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Na voljo je 10 milijonov evrov, projekte pa lahko poleg
investitorjev prijavijo tudi promotorji, ki investitorje najdejo šele po potrditvi projekta.
Za projekte proizvodnih naprav, katerih izvedba je glede na predpise s področja gradnje pogojena z veljavnim gradbenim
dovoljenjem, je prijava projekta pogojena s predložitvijo gradbenega dovoljenja.
Investitorji ali promotorji lahko prijavijo naprave za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, katerih nazivna
električna moč dosega do 10 megavatov, z izjemno naprav za vetrno energijo, ki lahko dosežejo moč 50 megavatov.
Izkoriščajo lahko energetski potencial vodotokov, vetrno energijo, geotermalno energijo ter energijo iz bioplina, ki izvira iz
biomase.
Proizvodne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike z visokim izkoristkom na fosilno gorivo pa imajo lahko nazivno
moč 20 megavatov.

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

Besedilo javnega poziva in prijavna dokumentacija sta objavljena na spletni strani Agencije za energijo. Rok za prijavo
projektov je 10. februar 2021.

24

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

15.12.2020
Tuesday,
Torek,
11:07
11:07

Kazalo

https://www.sta.si/2844155/vrednost-gradbenih-del-...

1/1

Vrednost gradbenih del po treh mesecih rasti
oktobra navzdol
Po treh zaporednih mesecih rasti se je vrednost opravljenih gradbenih del oktobra znižala. Vendar to velja le za
opravljena dela na gradbenih inženirskih objektih, saj je bilo pri gradbenih delih na stavbah, še posebej stanovanjskih, še
vedno opaziti rast.
Vrednost v oktobru opravljenih gradbenih del je bila za 2,3 odstotka nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v
septembru, so sporočili iz Statističnega urada RS. Od tiste pred letom dni pa je bila nižja za 0,3 odstotka.
Vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih se je oktobra na mesečni ravni zmanjšala za 4,2
odstotka. Nasprotno je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah za 2,6 odstotka višja, pri čemer se je na
stanovanjskih stavbah povečala za 7,2 odstotka, na nestanovanjskih pa za 1,3 odstotka.
V preteklih dveh mesecih se je indeks v medletni primerjavi zvišal, v oktobru pa je bila vrednost opravljenih gradbenih del
medletno nižja za 0,3 odstotka. Tudi v tej primerjavi je padec opaziti le pri gradbenih inženirskih objektih, in sicer za 0,1
odstotka.
Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila oktobra za 0,1 odstotka višja kot oktobra lani, k čemur je prispevala
28,2-odstotna rast vrednosti opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah. Na nestanovanjskih stavbah je bilo
oktobra opravljenih za 9,6 odstotka manj gradbenih del kot oktobra 2019.
Razmah stanovanjske gradnje dokazuje tudi podatek, da so bili gradbeni stroški za nova stanovanja v tretjem četrtletju za
2,9 odstotka višji kot v trimesečju pred tem. Poganjali so jih stroški dela, ki so bili za šest odstotkov višji kot v drugem
četrtletju, medtem ko so se stroški gradbenega materiala peto četrtletje zapored zmanjšali, tokrat za 0,4 odstotka. Prav
tako so bili gradbeni stroški za nova stanovanja višji kot pred letom dni v devetih mesecih skupaj.

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

V desetih mesecih skupaj je bilo v Sloveniji sicer opravljenih za 2,1 odstotka manj gradbenih del kot v enakem obdobju
lani. Vrednost del na stavbah je bila nižja za 4,6 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,8 odstotka.
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Skupščina Lona potrdila novo dokapitalizacijo
Skupščina Lona potrdila novo dokapitalizacijo
Kranj, 14. decembra - Delničarji Hranilnice Lon so na današnji virtualni skupščini potrdili novo dokapitalizacijo v višini do
šest milijonov evrov. Prvo fazo dokapitalizacije je Lon zaključil junija, zaradi posledic epidemije covida-19 in ob
načrtovanju rasti pa so danes na predlog enega glavnih delničarjev podprli še dodatno dokapitalizacijo, so sporočili iz
Lona.
Delničarji so pooblastili upravo, da prek instituta odobrenega kapitala poveča osnovni kapital za šest milijonov evrov. Kot
je po navedbah družbe dejal predsednik njene uprave Imre Balogh, si bo Lon z novo dokapitalizacijo zagotovil
dolgoročno finančno stabilnost, z rastjo poslovanja pa bo lahko ustvarjal tudi ustrezen donos na kapital in ga s tem
povečeval.
Predsednik nadzornega sveta Cristoph Geymayer je dodal, da so zelo optimistični tudi glede prihodnjega poslovanja in
perspektive Lona. "Uspešna dokapitalizacija bo pripomogla k ponovni rasti ter s tem k uresničevanju vseh bančnih potreb
obstoječih in novih komitentov," je dejal.
Skupščina, ki je bila po navedbah Lona kot prva v Sloveniji izvedena virtualno, je tudi potrdila nov statut ter imenovala tri
nove člane nadzornega sveta za obdobje petih let, in sicer Marka Garbajsa, Uroša Vidoviča in Milana Zaletela. Nadzorni
svet je petčlanski, v njem ostajata še Christoph Geymayer in Tomaž Kern.
Podjetjem, ki jim je kitajski poslovnež Kai Dai prodal delež in so verjetno povezana z njim, je skupščina odvzela
glasovalno pravico.
Hranilnica Lon je junija zaključila prvo fazo dokapitalizacije v višini 2,93 milijona evrov, kapital se je povečal na 11,36
milijona evrov. S tem je zadostila nujnim potrebam po kapitalu za nemoteno poslovanje v obstoječem obsegu.

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

Delničar Gic gradnje je nato skupščini predlagal, naj podpre predlog lahko večkratne dokapitalizacije za največ šest
milijonov evrov, s čimer bi kapital lahko narasel na 17,36 milijona evrov.
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Republiški stanovanjski sklad o projektih v teku
in pripravi
Republiški stanovanjski sklad, ki namerava do leta 2023 zagotoviti 2194 novih javnih najemnih stanovanj po Sloveniji,
načrtuje, da bo z lastnimi investicijami do konca prihodnjega leta ponudil 1000 novih najemnih stanovanj. Iz programov
financiranja pa namerava do takrat ponuditi 190 novih javnih najemnih in 43 oskrbovanih stanovanj.
Kot so povzeli v skladu, v okviru pilotnega projekta v Ljubljani nastaja Skupnost za mlade Gerbičeva, kjer bo sklad
mladim ponudil 109 najemnih stanovanjskih enot. Na objektu se trenutno izvajajo obrtniška dela ter dela na komunalni
infrastrukturi in zunanji ureditvi. Zaključek gradnje je predviden aprila 2021.
Intenzivno poteka gradnja soseske Novo Brdo v Ljubljani. V njej bo sklad ponudil 498 javnih najemnih stanovanj v 18
objektih. Na voljo bo 25 oskrbovanih stanovanj. Stanovalcem bo skupno na razpolago 522 parkirnih mest v podzemni
garaži. Zaključek celotne gradnje je predviden jeseni prihodnje leto.
V polnem zagonu je gradnja soseske Pod Pekrsko gorco v Mariboru, v kateri bo skupno 400 javnih najemnih stanovanj.
V sosesko bosta umeščeni stavbi s 60 oskrbovanimi stanovanji in dnevni center aktivnosti za starejše. Zaključek del je
predviden decembra 2021, uporabna dovoljenja in predaja objektov pa v začetku leta 2022.
Sklad je na lokaciji Dolgi most v Ljubljani začel projekt dveh večstanovanjskih stavbnih sklopov s skupaj 40 javnimi
najemnimi stanovanji. V prihodnjem letu bo začel graditi tudi v Obalno-kraški regiji, najprej v Kopru, kjer je predvidena
izgradnja 90 javnih najemnih stanovanj, nato pa v Izoli, kjer bo zgrajenih 30 javnih najemnih stanovanj.
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Intenzivno potekajo priprave za začetek investicijskih projektov v Novem mestu, Kranju in na Jesenicah. V prihodnjem
obdobju so načrtovane investicije v Lukovici, Novi Gorici, Novem mestu, Ljubljani in Mariboru. Realizacija je odvisna
predvsem od zagotovitve dolgoročnih virov financiranja, so navedli.
Ker sta se programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj 2016-2020 in sofinanciranja zagotavljanja
stanovanjskih enot za starejše osebe 2017-2020 uspešno izvajala, je sklad v predlogu poslovne politike 2021-2025, ki je
v postopku sprejema s strani države, predvidel, da bosta novelirana programa sprejeta tudi za novo obdobje.
Kot so spomnili, so konec lanskega leta zaključili projekt v Mestni občini Velenje s 15 oskrbovanih stanovanj za starejše.
V začetku letošnjega leta so zaključili projekt gradnje v Občini Dravograd, kjer je bilo pridobljenih osem javnih najemnih
stanovanj.
Prihodnje leto se zaključujejo projekti gradnje javnih najemnih stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer projekt Novo
Brdo E1 s 174 stanovanjskimi enotami, v Občini Rogaška Slatina z 10 stanovanjskimi enotami in v Občini Zreče s šestimi
stanovanjskimi enotami.
V letu 2022 se bodo po njihovih načrtih zaključili projekti gradnje javnih najemnih stanovanj, ki so se začeli v letos. Ti so v
Mestni občini Celje (128 stanovanjskih enot), Mestni občini Koper (90 enot), Mestni občini Ljubljana (156 enot) in Občini
Slovenske Konjice (11 enot). Tako bo skupaj pridobljenih 385 novih stanovanjskih enot.
Prihodnje leto pa se bodo po načrtu zaključili projekti v Mestni občini Celje (14 oskrbovanih stanovanj) in Občini Krško
(29 oskrbovanih stanovanj). Skupaj bo pridobljenih 43 enot za starejše. V letu 2022 se ob tem predvideva, da se bo v
Občini Šmarje pri Jelšah končala gradnja za pridobitev 30 oskrbovanih stanovanj.
Sklad je letos v javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo pridobil 91 stanovanjskih enot s pripadajočimi
parkirnimi mesti v Slovenj Gradcu, Radencih, Mozirju, Gornji Radgoni, Mežici, Sveti Ani in Brežicah. Prek poziva je
pridobil še zemljišče v Kopru na lokaciji Nad Dolinsko, kjer bo naprej razvijal svoje lastne projekte.
V prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden zaključek gradnje in prevzem 241 stanovanj (od
tega 27 oskrbovanih stanovanj) in pripadajočih parkirnih mest v Kočevju, Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Črnomlju,
Murski Soboti in Podčetrtku. Predviden je prevzem dveh zemljišč v Izoli in Lendavi.
Po trenutno sklenjenih pogodbah je v letu 2022 predviden nakup 24 stanovanjskih enot, skupno bo na podlagi javnega
poziva zagotovljenih 366 najemnih stanovanj na področju celotne Slovenije, so še v povzetku stanja in načrtov zapisali v
republiškem stanovanjskem skladu.
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Napoved - Slovenija, 16. 12. (sreda) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 16. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Virtualno srečanje ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja z generalno sekretarko Sveta za
regionalno sodelovanje (RCC) Majlindo Bregu. Govorila bosta o aktivnostih RCC v regiji in preoblikovanju regionalne
pobude v mednarodno organizacijo, Berlinskem procesu in sodelovanju RCC z regijo Zahodnega Balkana ter državami
Jugovzhodne Evrope.
8.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali zahtevo skupine poslank in poslancev DZ za oceno
ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja zakona; DZ, veliki salon, Šubičeva
4, LJUBLJANA
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim predvidoma obravnavali novelo zakona o kazenskem
postopku in predlog zakona o davku na motorna vozila (še 17.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
SPREMENJENO 9.30 na povabilo predsednika vlade in predsednika sveta vlade za Slovence po svetu Janeza Janše se
bo sestal svet vlade za Slovence po svetu, spregovorili bodo o trenutnem stanju in potrebah slovenske skupnosti v svetu,
o priložnostih in izzivih za prihodnost ter strateškem odnosu RS glede ohranitve in razvoja diaspore, sodelovala pa bo
tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch (fototermin za uradne fotografe; zaprto za medije);
BRDO PRI KRANJU

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

11.00 javna predstavitev kandidatke za sodnico na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu Maje Brkan, vodila jo bo
generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač (zbirno mesto za predstavnike medijev ob 10.45 na
Gregorčičevi ulici 20); predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA
13.00 virtualna novinarska konferenca po koncu ministrskega srečanja Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje
Evrope, ki ga gosti minister za obrambo Matej Tonin, poleg obrambnih ministrov držav članic pobude pa sodelujejo tudi
ministri iz držav regije Zahodnega Balkana; POSTOJNA
19.30 (predvidoma) redna tedenska seja vlade; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
GOSPODARSTVO
BRUSELJ - Virtualno zasedanje finančnih ministrov evrskega območja z udeležbo ministra Andreja Širclja, teme bodo
med drugim makroekonomski položaj, ocena osnutkov proračunskih načrtov držav evroobmočja in obeti za evroobmočje
v letu 2021. Predvidoma okoli 17. ure bo minister na voljo za virtualno izjavo za dopisnike slovenskih medijev v Bruslju.
STRASBOURG - Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice bo objavil razsodbo o pristojnosti in dopustnosti
meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij.
9.00 virtualno srečanje Inovacija energetike '20 v organizaciji družbe Prosperia, na katerem bodo med drugim razpravljali
o prihodnosti energetike in zelenih transformacijah, uvodna govornika bosta minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter
državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok (še 17.); na povezavi: sta.si/qsB1l1
10.00 virtualna novinarska konferenca Mestne občine Kranj, na kateri bodo predstavili napredovanje gradbenih del in
načrte do konca projekta GORKI2, gradnje komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v mestni občini; prek MS
Teams, prijava na PR@kranj.si (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca v okviru projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram; sta.
si/qtRpaP, potrditev udeležbe na andreja@altius.si (STA)
13.00 spletna novinarska konferenca družbe Rižanski vodovod Koper, na kateri bo direktor družbe Martin Pregelj
spregovoril o poslovanju v letu 2020; prek Google Meet, prijava na press@rvk.si (STA)
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16.00 digitalna podelitev nagrad najuspešnejšim tujim investitorjem v letu 2020 - FDI Award Slovenia, ki jo organizira
agencija Spirit ob podpori ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, slavnostni govornik bo minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek; na povezavi: sta.si/qbF8p7 (STA/AVDIO)
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil oktobrske podatke o zunanji trgovini.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu prvemu možu NFD Holdinga Stanislavu Valantu,
obtoženemu zlorabe položaja (ob 9.30).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 2020. Namenjen je predvsem posameznikom, ki si zaradi
svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. Zaradi epidemije bodo odvetniki brezplačno
pravno pomoč nudili po telefonu, preko elektronske pošte ali videokonference, potrebno je predhodno naročilo.
CELJE - Prometni policisti bodo med 9. in 14. uro na avtocesti med Šempetrom in Lopato izvajali poostren nadzor, s
poudarkom na vožnji s prekratko varnostno razdaljo. Pozorni bodo tudi na spoštovanje predpisov za vožnjo pozimi in v
zimskih voznih razmerah.
9.00 virtualna konferenca Informatika v javni upravi na temo digitalizacije v sodobni državni upravi, ki jo pripravlja
ministrstvo za javno upravo skupaj s Slovenskim društvom Informatika, uvodni nagovor bo imel minister Boštjan Koritnik,
sledi podelitev priznanja za e-storitev javne uprave; sledilo bo več predavanj, med drugim bodo sodelovali državni
sekretar na MJU Peter Geršak, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS Leon Cizelj in predstojnik Centra za nalezljive
bolezni NIJZ Mario Fafangel; ob 12.50 okrogla miza; na povezavi: sta.si/qTtfxa
9.00 virtualni Dnevi slovenskih pravnikov v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko
pravo Slovenije in družbe Lexpera, uvodna govorca bosta minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsednik Zveze
društev pravnikov Slovenije Miha Juhart (do 18.); prijava na: sta.si/qCAIc5

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

9.00 sklepna virtualna konferenca projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - SMER TNP,
namenjenega ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete, uvodni nagovor bo imela direktorica
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar; prek platforme Zoom, prijava na urska.luks@ragor.si
11.00 minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo od slovenskih skavtov sprejel Luč miru iz Betlehema, skavtom pa
podaril med čebel, ki domujejo na stavbi ministrstva (zaprto za javnost); ministrstvo, Dunajska cesta 48, LJUBLJANA
11.00 obisk Božičkov v Splošni bolnišnici Jesenice, ki bodo otrokom na pediatrični oddelek poslali igrače ter plezali iz
terase v drugem nadstropju stavbe B do vhoda v bolnišnico; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
JESENICE
11.30 predsednik republike Borut Pahor bo od slovenskih skavtov sprejel Luč miru iz Betlehema (fototermin, zbirno
mesto za fotoreporterje in snemalce bo ob 11.15 na Gregorčičevi ulici 20); predsedniška palača, zlati salon, Erjavčeva
17, LJUBLJANA
13.00 začetek nacionalnega spletnega dogodka Dan Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) z okroglo
mizo o razvoju in viziji ARRS ter njeni vlogi v razvoju slovenske znanosti, uvodni nagovor bo imel direktor ARRS Robert
Repnik; ob 13.40 panelna razprava o covidu-19; ob 14.40 bosta ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona
Kustec in predstavnica društva Mlada akademija Tea Romih nagovorili novo generacijo mladih raziskovalk in
raziskovalcev; ob 14.50 virtualna predstavitev najvidnejših raziskovalnih dosežkov Odlični v znanosti 2020; prijava na sta.
si/qx53Zs
13.00 seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog spremembe nujnih
investicijskih vlaganj v vodovodni sistem Ptuj 2020-2021; Mestna občina, velika sejna soba, Mestni trg 1 (tudi prek
Zooma), PTUJ (STA)
14.30 spletni posvet z naslovom Mladi in iskanje njihovega mesta na trgu dela - Kako preprečiti napačne karierne
odločitve?, ki ga pripravlja Inkubator 4.0; prijava na: sta.si/q0es2t
16.00 virtualna znanstvena konferenca o novostih na področju tehnologije zarodnih celic in gospodarskih priložnosti na
tem področju z naslovom Nov korak v prihodnost regenerativne medicine z naprednimi celičnimi terapijami, ki jo v okviru
projekta ARTE Interreg IT-SLO organizira Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Tehnološkim
parkom Ljubljana; prek platforme Zoom, prijava na sta.si/ql9GYY
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20.00 virtualna prireditev z razglasitvijo najboljših športnic in športnikov leta v organizaciji Društva športnih novinarjev
Slovenije; TV Slovenija, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za združbo 39 obtoženih trgovine z drogo s prvoobtoženim
Alešem Zupančičem (ob 8.30).
KULTURA
10.00 spletni simpozij ob stoletnici rojstva akademika Emilijana Cevca, ki ga pripravljata Slovenska akademija znanosti in
umetnosti in Slovenska matica; preko platforme Zoom, obvezna prijava na rok.letonja@sazu.si
11.00 premiera zvočnega posnetka pesmi iz Kettejeve pesniške zbirke Poezije, ki je nastal v sodelovanju z Nino Valič,
Sabino Kogovšek, Nino Ivanišin in Bojanom Emeršičem, ki bo na voljo v Dramini knjižnici za ranljive skupine; na
povezavi: sta.si/qcy549
17.00 v okviru spletnih seminarjev Glasbene kritike, ki jih pripravljata Slovenski glasbenoinformacijski center in spletna
glasbena revija Odzven v sodelovanju s Centrom za kreativnost (MAO Slovenija) bo pogovor z ustanoviteljem in
urednikom hrvaškega webzina Ravno do dna Zoranom Stajčićem; prijava na: sta.si/qQyJcg
18.30 večer klavirskih sonat pianistke Tatjane Ognjanovič, s katerim se bodo poklonili 250. obletnici rojstva skladatelja
Ludwiga van Beethovna; Facebook profil Festivala Ljubljana, LJUBLJANA
20.00 premiera štiridelne spletne uprizoritve kolektivnega gledališča Čar hudega, nastale po motivih ruskega
avantgardnega avtorja Daniila Harmsa (1906-1942), ki jo je režiral Sakerdon Mihajlovič (do 19.); spletna stran, Youtube
kanal in Facebook profil SNG Nova Gorica, Teatra na konfini in Mesta knjige, NOVA GORICA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
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e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič Cvetko, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rakovec Bernard, 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): Jernej Šmajdek
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Zavod za zaposlovanje ob koncu leta pričakuje
okoli 88.000 brezposelnih
Na Zavodu RS za zaposlovanje je bilo v 11 mesecih leta povprečno prijavljenih okoli 84.700 brezposelnih, kar je 14,5
odstotka več kot v enakem obdobju lani. Po besedah generalnega direktorja zavoda Mitje Bobnarja je danes pri njih
evidentiranih 84.732 oseb, ob koncu leta pa jih bo po napovedih okoli 88.000.
Na zavodu se je od januarja do novembra skupaj prijavilo okoli 90.500 oseb, kar je po Bobnarjevih besedah 35 odstotkov
več kot v enakem obdobju lani. Kot je dodal na vladni tiskovni konferenci, po medletni rasti izstopajo prijave presežnih
delavcev in stečajnikov, več je bilo tudi prijavljenih po izteku pogodbe za določen čas.
Ob koncu novembra je bilo na zavodu nekaj več kot 84.100 oseb, kar je na letni ravni 16,2 odstotka več. Danes jih je
evidentiranih 84.732, je strnil najnovejše podatke. Po napovedih zavoda se bo število do konca leta povzpelo na okoli
88.000.
Delodajalci so v 11 mesecih skupaj na zavodu prijavili 107.000 prostih delovnih mest, kar je 27,2 odstotka manj kot v
enajstih mesecih lani. V zadnjih dveh mesecih se je po Bobnarjevih besedah število prostih delovnih mest znižalo za
okoli 20 odstotkov, med drugim najbolj v kulturi, rekreativni dejavnosti, prometu, skladiščenju, trgovinski dejavnosti in
gostinstvu.
"Določene dejavnosti pa zaposlujejo v bistveno večjem obsegu," je dodal in izpostavil predelovalno dejavnost,
gradbeništvo, prevozništvo, inštalaterstvo ter socialnovarstvene dejavnosti.
"Če se primerjamo z drugimi evropskimi državami, smo v zlati sredini. Stopnja brezposelnosti se je zvišala v večini držav,
v enajstih bolj kot v Sloveniji, v drugih manj, v dveh pa je situacija povsem enaka," je še dodal.
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Od začetka izvajanja interventnih ukrepov so na zavodu po Bobnarjevih pojasnilih prejeli več kot 160.000 vlog
delodajalcev za preko 600.000 delavcev. "Gre za res veliko število vlog, a jih uspemo v povprečju reševati v 14 dneh," je
dodal.
Po Bobnarjevih pojasnilih so vse vloge za čakanje na delo iz četrtega in petega protikoronskega paketa rešili, pri ukrepu
za skrajšani delovni čas pa vloge rešujejo sproti. Skupaj je zavod izplačal 335 milijonov evrov, subvencije je dobilo
36.200 izvajalcev za 236.000 zaposlenih, je še dejal.
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Pri zakonu o demografskem skladu v DZ
mnenja koalicije in opozicije razdeljena
(dopolnjeno)
Mnenja poslancev DZ so pri predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu razdeljena glede na koalicijo in
opozicijo. Medtem ko se vsi strinjajo, da je rešitev za zagotavljanje ustreznih pokojnin nujna, pa se opozicijske stranke ne
strinjajo, da je predlagani zakon primerna rešitev.
DZ ima danes pred sabo prvo obravnavo predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister
Andrej Šircelj je spomnil, da v Sloveniji pokojninska blagajna zbere 17 odstotkov manj sredstev letno, kolikor znašajo
odhodki za pokojnine. Ta manjkajoča sredstva nadomesti državni proračun, v letu 2019 približno milijardo evrov. "Namen
demografskega sklada je torej ... razbremenitev proračuna, da se s proračunom lahko izvajajo socialne, razvojne,
investicijske in druge politike države," je podčrtal.
Vlada s predlogom zakona predlaga zagotovitev čim večjega premoženja sklada z lastniško in upravljavsko konsolidacijo
kapitalskih naložb, akumulacijo premoženja sklada v višini 40 odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin, plačevanje 40
odstotkov dividend in 40 odstotkov morebitnih kupnin v pokojninsko blagajno, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje
ukrepov družinske politike v višini 10 odstotkov dividend in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje politike za skrb za
starejše v višini 10 odstotkov dividend.

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

Z lastniško upravljavsko koncentracijo večine kapitalskih naložb države bi se vzpostavil enoten, pregleden, varen in bolj
učinkovit trdnosten sistem korporativnega upravljanja družb v lasti države, je poudaril Šircelj. Upravljanje teh bi temeljilo
na strategiji upravljanja naložb sklada, ki naj bi jo na predlog vlade sprejel državni zbor. Družbe v lasti sklada bi imele
predpisana merila za merjenje uspešnosti njihovega poslovanja, vlada obljublja tudi strokoven in uravnotežen nadzorni
svet sklada.
Da je zakon o nacionalnem demografskem skladu primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo glasovali v SDS. Marko
Pogačnik iz te stranke je hkrati obljubil, da bodo v poslanski skupini SDS poslušali vse predloge in "da bomo tudi vse
dobre predloge pri izboljšavi tega zakona tudi upoštevali". V NSi bodo zakon prav tako podprli, je dejal poslanec Jožef
Horvat.
V SMC podpirajo "temeljni koncept predloga", je pojasnila Monika Gregorčič. Sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo
obravnavo, bodo zato podprli, a imajo obenem nekaj dodatnih predlogov, denimo iskanje dodatnih virov financiranja ter
pritegnitev upravljalcev z mednarodnimi izkušnjami.
Po prepričanju DeSUS gre pri predlogu zakona po besedah Roberta Polnarja za kompromis med predlogi, ki so bili
oblikovani v zadnjih letih, a so klavrno končali. "Ocenjujemo, da je smotrno politično delovanje ravno v iskanju in
oblikovanju kompromisov, zato bomo predlog zakona večinsko podprli," je dejal. Podporo sta zakonu izrekla tudi
predstavnika madžarske in italijanske manjšine.
V opozicijskih poslanskih skupinah pa predlogu zakona nasprotujejo. V imenu LMŠ je Andreja Zabret med drugim
opozorila na sporen prenos ne le upravljanja, ampak tudi lastništva državnega premoženja na sklad. Da predlog "široko
odpira vrata za politični nadzor nad državnim premoženjem", je menil tudi Vojko Starović iz SAB. Zakon ne bo dosegel
učinka, ki bi si ga želeli v stranki SNS in ki bi si ga zaslužili upokojenci, je menil Dušan Šiško.
V imenu SD je Soniboj Knežak poudaril, da je oblikovanje demografskega sklada tema, pri kateri je nujen nacionalni
konsenz. Vlada pa s sprejemanjem svojega predloga hiti, čeprav o njem ni bila opravljena javna razprava, niti ustrezen
socialni dialog.
Predlagani demografski sklad ne bo izboljšal "klavrnega materialnega položaja sedanjih in bodočih upokojencev", je
menil Primož Siter iz Levice. V prvi vrsti gre pri predlogu po njegovi oceni za politične težnje - centralizacijo nadzora nad
lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja.
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Zabretova je v razpravi podčrtala, da v demografski sklad "nikakor ne sodijo" dodatne politike, kot so gradnja vrtcev,
domov za upokojence in stanovanja za mlade. Če bo vlada iz sklada sredstva namenjala za vse te politike, "nam ne bo
ostalo za pokojnine praktično nič".
Miha Kordiš iz Levice je dejal, da "ne gre za sklad, ki bi smiselno in smotrno upravljal z državnim premoženjem ... ampak
gre za korito." "Z načinom metodologije in predlaganim besedilom se ne strinja nihče, razen predlagateljev, torej vlade in
trenutne koalicije," je dejal Edvard Paulič (LMŠ).
Koalicijski poslanci so predlog branili. "Zdaj opozicija ... je imela sedem let časa, da bi ta demografski sklad sama
ustanovila, kot bi ga morala tudi po zakonu, pa ga ni," je bil kritičen Pogačnik. "Mislim, da je predlog zakona o
nacionalnem demografskem skladu korak v pravo smer. Ta rešitev ne bo v celoti rešila problema, ampak je to začetek,"
je menil Andrej Černigoj (NSi).
Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik je pritrdil, da demografski sklad ni edina rešitev, ki jo snuje
vlada, ampak gre za enega od korakov pri urejanju pokojninskega sistema. Vlada "kategorično zavrača" obtožbe, da gre
za razprodajo državnega premoženja, pa tudi, da gre za politizacijo.

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

O tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, bo državni zbor glasoval v četrtek.
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Dars objavil razpis za dela na tretji razvoji osi
na območju Škalskega jezera in Konovega
Dars je objavil javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje na dveh sklopih odseka hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec, in
sicer za sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Dela so ocenjena na 36 milijonov evrov. Dars bo izvajalca del izbiral v
dveh fazah, v prvi imajo interesenti do 29. januarja 2021 do 10. ure čas, da se prijavijo za sodelovanje.
Izbrani izvajalec del bo v okviru sklopa Škalsko jezero med drugim gradil več deviacij, križišče, 105 metrov dolg viadukt,
prepuste in komunalne vode. Na sklopu Konovo pa je med drugim predvidena gradnja dela hitre ceste, priključka Škale,
154 metrov dolgega viadukta, pol kilometra dolgega enocevnega predora, podporne konstrukcije in drugo. Javno naročilo
je ocenjeno na 36 milijonov evrov brez DDV, predviden rok za dokončanje del pa je dve leti od uvedbe izvajalca v dela.
Za interesente za omenjena dela, ki bodo prijave za sodelovanje oddali v roku, bo strokovna komisija v prvi fazi izbirnega
postopka ocenila prijave in se odločala o priznanju sposobnosti. Tiste prijave, ki bodo imele priznano sposobnost za
izvajanje javnega naročila, bodo v drugi fazi povabili k predložitvi ponudb.
Po enakem postopku je Dars izbiral tudi izvajalca del na območju Gaberke na odseku Velenje-Slovenj Gradec, kjer se je
sredi oktobra tudi začela gradnja hitre ceste proti Koroški. Dela tam tečejo po načrtih, je danes sporočil Dars.
Medtem pa je še v teku postopek izbire izvajalca del na lokaciji, imenovani Jenina, ki je na območju Mestne občine
Slovenj Gradec. Kot so pojasnili na Darsu, bo za sklop Jenina v kratkem, predvidoma še v tem mesecu, zaključeno
ocenjevanje prejetih prijav. Temu bo sledila objava priznanja sposobnosti, gradnja pa bi lahko, če ne bo večjih zapletov,
stekla prihodnje leto.

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

Izgradnja odseka 3. razvojna os sever med Velenjem in Slovenj Gradcem je sicer določena kot pomembna investicija za
zagon gospodarstva po epidemiji covida-19.
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Napoved - Slovenija, 16. 12. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 16. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Virtualno srečanje ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja z generalno sekretarko Sveta za
regionalno sodelovanje (RCC) Majlindo Bregu. Govorila bosta o aktivnostih RCC v regiji in preoblikovanju regionalne
pobude v mednarodno organizacijo, Berlinskem procesu in sodelovanju RCC z regijo Zahodnega Balkana ter državami
Jugovzhodne Evrope.
8.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali zahtevo skupine poslank in poslancev DZ za oceno
ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja zakona; DZ, veliki salon, Šubičeva
4, LJUBLJANA
9.00 nadaljevanje izredne seje DZ, na kateri bodo med drugim predvidoma obravnavali novelo zakona o kazenskem
postopku in predlog zakona o davku na motorna vozila (še 17.); DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.30 na povabilo predsednika vlade in predsednika sveta vlade za Slovence po svetu Janeza Janše se bo sestal svet
vlade za Slovence po svetu, spregovorili bodo o trenutnem stanju in potrebah slovenske skupnosti v svetu, o priložnostih
in izzivih za prihodnost ter strateškem odnosu RS glede ohranitve in razvoja diaspore, sodelovala pa bo tudi ministrica za
Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch (fototermin za uradne fotografe; zaprto za medije); BRDO PRI
KRANJU

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

11.00 javna predstavitev kandidatke za sodnico na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu Maje Brkan, vodila jo bo
generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač (zbirno mesto za predstavnike medijev ob 10.45 na
Gregorčičevi ulici 20); predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA
13.00 virtualna novinarska konferenca po koncu ministrskega srečanja Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje
Evrope, ki ga gosti minister za obrambo Matej Tonin, poleg obrambnih ministrov držav članic pobude pa sodelujejo tudi
ministri iz držav regije Zahodnega Balkana; POSTOJNA
19.30 (predvidoma) redna tedenska seja vlade; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
GOSPODARSTVO
BRUSELJ - Virtualno zasedanje finančnih ministrov evrskega območja z udeležbo ministra Andreja Širclja, teme bodo
med drugim makroekonomski položaj, ocena osnutkov proračunskih načrtov držav evroobmočja in obeti za evroobmočje
v letu 2021. Predvidoma okoli 17. ure bo minister na voljo za virtualno izjavo za dopisnike slovenskih medijev v Bruslju.
STRASBOURG - Veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice bo objavil razsodbo o pristojnosti in dopustnosti
meddržavne tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij.
9.00 virtualno srečanje Inovacija energetike '20 v organizaciji družbe Prosperia, na katerem bodo med drugim razpravljali
o prihodnosti energetike in zelenih transformacijah, uvodna govornika bosta minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ter
državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok (še 17.); na povezavi: sta.si/qsB1l1
10.00 virtualna novinarska konferenca Mestne občine Kranj, na kateri bodo predstavili napredovanje gradbenih del in
načrte do konca projekta GORKI2, gradnje komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v mestni občini; prek MS
Teams, prijava na PR@kranj.si (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca v okviru projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Dravinje - Občina Rače-Fram; sta.
si/qtRpaP, potrditev udeležbe na andreja@altius.si (STA)
13.00 spletna novinarska konferenca družbe Rižanski vodovod Koper, na kateri bo direktor družbe Martin Pregelj
spregovoril o poslovanju v letu 2020; prek Google Meet, prijava na press@rvk.si (STA)
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16.00 digitalna podelitev nagrad najuspešnejšim tujim investitorjem v letu 2020 - FDI Award Slovenia, ki jo organizira
agencija Spirit ob podpori ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, slavnostni govornik bo minister za gospodarski
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek; na povezavi: sta.si/qbF8p7 (STA/AVDIO)
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil oktobrske podatke o zunanji trgovini.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu prvemu možu NFD Holdinga Stanislavu Valantu,
obtoženemu zlorabe položaja (ob 9.30).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 2020. Namenjen je predvsem posameznikom, ki si zaradi
svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. Zaradi epidemije bodo odvetniki brezplačno
pravno pomoč nudili po telefonu, preko elektronske pošte ali videokonference, potrebno je predhodno naročilo.
CELJE - Prometni policisti bodo med 9. in 14. uro na avtocesti med Šempetrom in Lopato izvajali poostren nadzor, s
poudarkom na vožnji s prekratko varnostno razdaljo. Pozorni bodo tudi na spoštovanje predpisov za vožnjo pozimi in v
zimskih voznih razmerah.
9.00 virtualna konferenca Informatika v javni upravi na temo digitalizacije v sodobni državni upravi, ki jo pripravlja
ministrstvo za javno upravo skupaj s Slovenskim društvom Informatika, uvodni nagovor bo imel minister Boštjan Koritnik,
sledi podelitev priznanja za e-storitev javne uprave; sledilo bo več predavanj, med drugim bodo sodelovali državni
sekretar na MJU Peter Geršak, vodja odseka za reaktorsko tehniko na IJS Leon Cizelj in predstojnik Centra za nalezljive
bolezni NIJZ Mario Fafangel; ob 12.50 okrogla miza; na povezavi: sta.si/qTtfxa
9.00 virtualni Dnevi slovenskih pravnikov v organizaciji Zveze društev pravnikov Slovenije, Zveze društev za gospodarsko
pravo Slovenije in družbe Lexpera, uvodna govorca bosta minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predsednik Zveze
društev pravnikov Slovenije Miha Juhart (do 18.); prijava na: sta.si/qCAIc5

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

9.00 sklepna virtualna konferenca projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku - SMER TNP,
namenjenega ohranjanju narave in naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete, uvodni nagovor bo imela direktorica
Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar; prek platforme Zoom, prijava na urska.luks@ragor.si
11.00 minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo od slovenskih skavtov sprejel Luč miru iz Betlehema, skavtom pa
podaril med čebel, ki domujejo na stavbi ministrstva (zaprto za javnost); ministrstvo, Dunajska cesta 48, LJUBLJANA
11.00 obisk Božičkov v Splošni bolnišnici Jesenice, ki bodo otrokom na pediatrični oddelek poslali igrače ter plezali iz
terase v drugem nadstropju stavbe B do vhoda v bolnišnico; Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112,
JESENICE
11.30 predsednik republike Borut Pahor bo od slovenskih skavtov sprejel Luč miru iz Betlehema (fototermin, zbirno
mesto za fotoreporterje in snemalce bo ob 11.15 na Gregorčičevi ulici 20); predsedniška palača, zlati salon, Erjavčeva
17, LJUBLJANA
13.00 začetek nacionalnega spletnega dogodka Dan Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) z okroglo
mizo o razvoju in viziji ARRS ter njeni vlogi v razvoju slovenske znanosti, uvodni nagovor bo imel direktor ARRS Robert
Repnik; ob 13.40 panelna razprava o covidu-19; ob 14.40 bosta ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona
Kustec in predstavnica društva Mlada akademija Tea Romih nagovorili novo generacijo mladih raziskovalk in
raziskovalcev; ob 14.50 virtualna predstavitev najvidnejših raziskovalnih dosežkov Odlični v znanosti 2020; prijava na sta.
si/qx53Zs
13.00 seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog spremembe nujnih
investicijskih vlaganj v vodovodni sistem Ptuj 2020-2021; Mestna občina, velika sejna soba, Mestni trg 1 (tudi prek
Zooma), PTUJ (STA)
14.30 spletni posvet z naslovom Mladi in iskanje njihovega mesta na trgu dela - Kako preprečiti napačne karierne
odločitve?, ki ga pripravlja Inkubator 4.0; prijava na: sta.si/q0es2t
16.00 virtualna znanstvena konferenca o novostih na področju tehnologije zarodnih celic in gospodarskih priložnosti na
tem področju z naslovom Nov korak v prihodnost regenerativne medicine z naprednimi celičnimi terapijami, ki jo v okviru
projekta ARTE Interreg IT-SLO organizira Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Tehnološkim
parkom Ljubljana; prek platforme Zoom, prijava na sta.si/ql9GYY
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20.00 virtualna prireditev z razglasitvijo najboljših športnic in športnikov leta v organizaciji Društva športnih novinarjev
Slovenije; TV Slovenija, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Milku Noviču, obtoženemu umora nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za združbo 39 obtoženih trgovine z drogo s prvoobtoženim
Alešem Zupančičem (ob 8.30).
KULTURA
10.00 spletni simpozij ob stoletnici rojstva akademika Emilijana Cevca, ki ga pripravljata Slovenska akademija znanosti in
umetnosti in Slovenska matica; preko platforme Zoom, obvezna prijava na rok.letonja@sazu.si
11.00 premiera zvočnega posnetka pesmi iz Kettejeve pesniške zbirke Poezije, ki je nastal v sodelovanju z Nino Valič,
Sabino Kogovšek, Nino Ivanišin in Bojanom Emeršičem, ki bo na voljo v Dramini knjižnici za ranljive skupine; na
povezavi: sta.si/qcy549
17.00 v okviru spletnih seminarjev Glasbene kritike, ki jih pripravljata Slovenski glasbenoinformacijski center in spletna
glasbena revija Odzven v sodelovanju s Centrom za kreativnost (MAO Slovenija) bo pogovor z ustanoviteljem in
urednikom hrvaškega webzina Ravno do dna Zoranom Stajčićem; prijava na: sta.si/qQyJcg
18.30 večer klavirskih sonat pianistke Tatjane Ognjanovič, s katerim se bodo poklonili 250. obletnici rojstva skladatelja
Ludwiga van Beethovna; Facebook profil Festivala Ljubljana, LJUBLJANA
20.00 premiera štiridelne spletne uprizoritve kolektivnega gledališča Čar hudega, nastale po motivih ruskega
avantgardnega avtorja Daniila Harmsa (1906-1942), ki jo je režiral Sakerdon Mihajlovič (do 19.); spletna stran, Youtube
kanal in Facebook profil SNG Nova Gorica, Teatra na konfini in Mesta knjige, NOVA GORICA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970

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

e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič Cvetko, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rakovec Bernard, 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): Jernej Šmajdek
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Rozmari Petek

Državne naložbe v Savinjsko regijo:
Časovnice okvirne, projekti premalo
znani

Odpri galerijo
Dela za projekt tretje razvojne osi,

ki se

že izvajajo

v

Gaberkah

Petra Lesjak Tušek

15.12.2020, 06.00

Kljub odpravljenim oviram se spisek pomembnih investicij za zagon
gospodarstva v regiji v večini še ne uresničuje. Nekateri projekti, denimo, kje bo
zrasel lesnopredelovalni center, so še uganka.
Vlada je pred časom objavila seznam naložb, ki naj bi jih država na podlagi takrat sprejetega interventnega
zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij z namenom zagona gospodarstva pospešeno
izvedla. V savinjski regiji bi se tako, sodeč po časovnicah, že v tem letu morali začeti nekateri projekti,
večino pa bi jih opravili v prihodnjih dveh, treh letih. Med projekti, ki nosijo letnico 2020, je denimo
gradnja lesnopredelovalnega centra, o katerem se ne ve niti, kje bo stal. Na vprašanje, ali so imeli pri tem v
mislih pred leti napovedano škotsko naložbo na Gomilskem (na območju nekdanjega propadlega podjetja
Biva hiše), so nam z ministrstva za gospodarstvo takole odgovorili: "Za vzpostavitev lesnega centra v
savinjski regiji je zainteresiranih več investitorjev, podrobnejših podatkov pa vam zaradi dogovora z
investitorji v tem trenutku žal ne moremo posredovati." Dodali so, da želijo z namenom, da se poveča
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količina doma predelanega lesa, po celi Sloveniji vzpostaviti sedem takšnih lesnopredelovalnih centrov, v
skupni vrednosti več kot 140 milijonov evrov. "Z omenjenimi naložbami želimo prispevati k uresničitvi
naših ciljev v smeri povečanja domače predelave hlodovine na tri milijone kubičnih metrov letno,
doseganja 30-odstotnega deleža lesa v vseh novih javnih stavbah, povečanja števila zaposlenih v lesnih
panogah in prodajne realizacije lesne industrije na 2,5 milijarde evrov letno," so dodali.

Večletni projekti poplavne varnosti
Na seznamu prioritetnih projektov je tudi dodatna ureditev za zagotovitev poplavne varnosti porečja
Savinje. Med izstopajočimi je gradnja suhega zadrževalnika Merinščica, enega od skupno desetih suhih
zadrževalnikov, ki so potrebni za celovito rešitev poplavne varnosti ob Savinji. Obenem so pred kratkim,
kot smo v Večeru pred časom poročali, zavoljo zaščite dela naselja okoli kajakaškega centra Špica začeli
graditi začasen nasip. Protipoplavni projekti na porečju Savinje so se sicer začeli že pred desetletjem, a še
vedno niso popolnoma končani. Enako velja za nadgradnjo železniške proge Celje-Zidani Most, ki je, tako
kot protipoplavne rešitve, bila sofinancirana z evropskimi sredstvi, a očitno uradno tudi še ni zaključena,
saj se je - sicer s presenetljivo letnico 2016 - znašla na spisku prioritetnih projektov.

Obvoznica: Šentjur da, Celje ne

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

Pospešeno si država želi tudi gradnje tretje razvojne osi. Poleg del, ki se že izvajajo v Gaberkah, so za letos
načrtovali tudi gradnjo odseka od Velenja proti Slovenj Gradcu, naslednje leto pa še odseka med
Šentrupertom in Velenjem jug. Na spisku je še nekaj kolesarskih povezav, končno pa se je na seznam, sicer
šele z letnico 2023, uvrstila tudi navezovalna cesta Dramlje-Šentjur. Gre za eno bolj perečih prometnih
tematik, s katero Šentjurčani vsako leto apelirajo na državo, naj jih vendar odreši tranzitnega tovornega
prometa, ki prečka center Šentjurja. Podobno močno željo po odrešitvi mesta prometnega tranzita imajo
tudi Celjani, ki rešitev vidijo v gradnji obvoznice. A te dolgo pričakovane obvoznice na seznamu ni.

42

15.12.2020

Vecer.com

Torek, 06:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/lokalno/celje/drzavne-nalozb...

3/3

Podpora vetrnim elektrarnam
Kriteriji, po katerih so projekte umeščali na seznam, so - vsaj na ministrstvu za infrastrukturo, ki podpira
gradnjo vetrnih elektrarn na Paškem Kozjaku, v Rogatcu in Plešivcu - bili naslednji: "Da imajo
pravnomočno energetsko dovoljenje, da gre za velike projekte, ki so državnega pomena, in ne za
posamezne vetrnice, torej da je za umeščanje v prostor potreben državni prostorski načrt (DPN), da se ta
postopek že odvija, da je vrednost projekta nad postavljeno mejo najmanj 25 milijonov evrov ter da je
projekt možno realizirati do konca leta 2027."
"Seveda ni nobenega zagotovila, da se bo nek DPN uspešno končal, torej da bo na koncu vlada sprejela
uredbo o tem DPN. Zato je med potekom postopka DPN možno veliko variant poteka: da se območje DPN
spremeni, da se število vetrnih elektrarn bistveno zmanjša, da je okoljsko poročilo za ta DPN negativno
(da bi bili kumulativni vplivi na okolje nesprejemljivi), da vlada ustavi postopek DPN (že videno pri HE na
Muri), da investitor odstopi od projekta," še naštevajo. Vetrne elektrarne na Paškem Kozjaku in v Rogatcu
nameravajo postaviti Dravske elektrarne Maribor, v Plešivcu pa želi veter izrabljati podjetje Stiria invest iz
Rogaške Slatine.

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

Hopslandija na seznamu
Med projekti je še nekaj športnih, s turističnega vidika pa med vsemi najbolj izstopa gradnja žalske
Hopslandije. Pri tem projektu želijo v bližini ribnika Vrbje, na trenutno še degradiranem območju (na
delu, kjer je bil leta odpad), urediti bazenski kompleks. Ideja župana Janka Kosa je sprva bila, da bi
kompleks zgradili s pomočjo javno-zasebnega partnerstva, "a to je v teh časih težko, zato bi nam ta
evropska sredstva prišla zelo prav". Kot dodaja, so svoj projekt zelo dobro utemeljili, so pa še predlagali, da
bi država pomagala tudi pri zaščiti rimske nekropole v Šempetru in pri razvoju mladinskega turizma v
Žalcu. Predvsem pa upa, da projekti, ki so se uvrstili, ne bodo pomenili le "pisma Božičku", temveč bodo
dejansko tudi zaživeli.
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(POLEMIKA) Kje
Maribora danes

je

južna obvoznica

Dr. Samo Peter
Medved, podžupan
mestne občine
Maribor
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Odpri galerijo

15.12.2020, 05.00

veseljem
Skalickega
Z

se
in

odzovem na pobudo nekdanjega mestnega arhitekta Stojana
odgovorim, kje smo danes z južno mariborsko obvoznico.

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 tudi realiziral do Lackove ceste, seveda ob podpori Mestne občine Maribor
(MOM). V letih 2003 in 2004 je bila izdelana prostorska in idejna projektna dokumentacija za odsek
zahodne obvoznice od križišča na Lackovi do križišča na Tržaški cesti, pri BDC. Četrtega julija 2006 je
mestni svet sprejel občinski prostorski izvedbeni akt za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in
krožiščem, s podaljškom Kardeljeve ceste.
Z

Maribor je hitro dobil status mesta z dobrimi povezavami na daljinska cestna omrežja. Imel je že izdelan
koncept obvoznic, vključno s severno obvoznico in z odločitvijo o zaprtju starega mestnega jedra za
promet potem, ko bo zgrajen obroč okoli mesta. Na osnovi sprejetega prostorskega akta za ta odsek
zahodne obvoznice je občina nadaljevala izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo, to je bilo tudi realizirano za odsek do Kardeljeve ceste. V letu 2006 je MOM naročila izdelavo
elaborata in za nadaljevanje trase začela iskati dolgoročno kvalitetne rešitve, ki bi upoštevale možnost
navezovanja na avtocesto Slivnica-Pesnica.
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Rezultat je bila ugotovitev, da je treba spremeniti prometni koncept, ki je predvideval nadaljevanje
zahodne - južne obvoznice v smeri proti Ptujski cesti, z izgradnjo predora pod železniško postajo Tezno.
Ker je bila ta varianta tehnično izredno zahtevna in draga, je bila sprejeta odločitev, da se poišče direktna
navezava na odsek AC Slivnica-Pesnica. Začeli so iskati drugačne rešitve, na primer priključevanje južne
obvoznice na Papeževo cesto.

Andrej Petelinšek

Priprava državnega prostorskega načrta (DPN) za navezovalno cesto, zahodno (južno) obvoznico v
Mariboru, se je začela s sklepom vlade RS na seji 17. julija 2008. Zapisano je bilo, da bo namen gradnje
navezovalne ceste ta, da prostorsko umestimo zadnji odsek zahodne - južne obvoznice do omrežja hitrih
cest in avtocest na območju Maribora. Obveznost za pripravo strokovnih podlag in prostorske
dokumentacije je na osnovi dogovora med takratnim direktorjem DRSC mag. Gregorjem Fickom in
županom Francem Kanglerjem prevzela MOM, ki je zagotovila, da bo postopke prostorskega umeščanja
izpeljala hitreje kot država (!).
Na podlagi že izdelane prometne presoje je bilo ugotovljeno, da bo križišče pri BDC zelo težko prevzemalo
predvideni promet, posebno zaradi nadaljevanja do Ptujske ceste in dalje do Nove Zrkovske (Puhove)
ceste, na trasi, ki je opredeljena v planskih aktih občine. Po predhodnih usklajevanjih so bile opredeljene
tri osnovne variante poteka. Študija variant je bila izdelana za varianto 1 - nova trasa na severni strani
Razvanja proti Bohovi, z navezavo na odsek AC Slivnica-Pesnica, in za varianto 3 - po trasi Papeževe ceste
in hitre ceste BDC-Hoče-Slivnica, z odcepom v Bohovi in naprej proti avtocesti.
Na tem mestu lahko citiramo zadnji prispevek arhitekta Uroša Lobnika v Večeru ter pojasnimo njegovo
vlogo in vlogo nekdanjega mestnega arhitekta v procesu: "Pobuda za delavnico je nastala potem, ko je
nekaj strokovnjakov z drugih strokovnih področij ocenilo, da bi izvedba načrtovanega odseka trase južne
obvoznice meščanom preprečila dostope do Pohorja in onemogočila kvaliteten urbani razvoj ob
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njegovem vznožju. Z delavnico smo ob podpori MOM (mestni arhitekt, opomba avtorja) odreagirali šele v
fazi pripravljalnih del izvedbe, ker smo bili s projektno rešitvijo javno seznanjeni tik pred začetkom del in
smo lahko šele takrat ocenili vplive predlagane trase na kvaliteto urbanega razvoja." Postavlja se
vprašanje, kdo so to "mi, ki smo odreagirali, ki smo bili s projektno rešitvijo javno seznanjeni tik pred
začetkom del in smo lahko šele takrat ocenili vplive predlagane trase na kvaliteto urbanega razvoja". In še:
"… ko je nekaj strokovnjakov z drugih strokovnih področij ocenilo …" Kateri strokovnjaki? Katera druga
strokovna področja? Zakonodaja jasno predpisuje vključevanje javnosti in vseh dejavnikov urejanja
prostora in vsi ti postopki se v procesu niso zaobšli.

Igor Napast

Nadalje Uroš Lobnik razlaga, da je bila za izhodišče in oceno vpliva na prostorski oz. urbani razvoj na
pobudo MOM izvedena urbanistična delavnica Maribor jug 2009/10. Na tej delavnici so bile izdelane
študije urbanega razvoja z vidika študentov arhitekture, ki so 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 Ljubljani, Fakultete za arhitekturo v Pescari in z gradbene
fakultete Univerze v Mariboru, program arhitektura. Delavnica je obravnavala tudi odsek z 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 prostorskih aktov in izdelanih projektov ali ne?
Seveda se je investicijski proces takrat močno upočasnil, za nekaj let pa se je ustavilo tudi prostorsko
umeščanje nadaljevanja obvoznice.
Po nekaj izgubljenih letih so bili zaključki naslednji: primerjava variant 1 in 3 glede vplivov na urbani
razvoj na območju je pokazala, da nobena s svojim potekom ne vpliva izrazito na rabo in strukturo
prostora. Drugačen je bil pogled ob upoštevanju razvojnih potencialov območja. Ob upoštevanju teh je
bila varianta 1 v prednosti. Varianta 3 je namreč predstavljala oviro v smislu dostopnosti do razvojnega
območja med Tržaško cesto in železniško progo.
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Glede na izpostavljene ključne kriterije za predlog najustreznejše variante je bila predlagana varianta 1 nova trasa na severni strani Razvanja proti Bohovi, z navezavo na odsek AC Slivnica-Pesnica, ki omogoča
najkrajši čas izgradnje brez vpliva gradnje na obstoječe prometno omrežje in omogoča izvedbo po fazah,
najmanj treh (1 - Kardeljeva cesta do Razvanjske, 2 - Razvanjska cesta do HC, 3 - HC-AC). Te faze so
zaključene funkcionalne celote, ki bi lahko bistveno prispevale k izboljšanju prometa na obstoječih cestah
že samo z izvedbo po sklopih. Poudariti je treba, da rešitve delavnic niso v ničemer vplivale na rešitve in
izbor variante.

Ključni nauk te zgodbe je, da se moramo
prostoru, do države pa nastopati enotno

v

mestu uskladiti glede rešitev

v
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Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v času od 11. junija 2012 do 11. julija 2012 javno razgrnilo študijo
variant, povzetek za javnost in okoljsko poročilo. Javna obravnava je bila 19. junija 2012 v prostorih KS
Razvanje. Bistvenih pripomb ni bilo. Aktivnosti za južno obvoznico so se po nekajletnem zastoju
nadaljevale s sestankom na Direktoratu za prostor 13. marca 2015. Dogovorjeno je bilo, da Sektor za
strateško presojo vplivov na okolje zaradi negativnega mnenja takratnega ministrstva za kmetijstvo in
okolje izda negativno odločbo o sprejemljivosti vplivov južne obvoznice. Kljub temu je Direktorat za
prostor vladi predlagal potrditev variante 1, s čimer sta se strinjala tudi MOM in predstavnik ministrstva za
kmetijstvo; to je omogočilo nadaljevanje postopka ter ohranilo južno obvoznico.
Kasneje je Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor izdelal posebno strokovno podlago o vplivih gradnje
južnega dela zahodne obvoznice na kmetijska zemljišča - ministrstvo za kmetijstvo je 10. marca 2016 le
izdalo pozitivno mnenje, iz katerega izhaja, da je treba upoštevati omilitvene ukrepe, ki se nanašajo
predvsem na zagotavljanje nadomestnih ukrepov, kot je zagotavljanje nadomestnih kmetijskih zemljišč.
Na osnovi pozitivne odločbe o celostni presoji vplivov na okolje je vlada 19. maja 2016 sprejela sklep o
potrditvi variante! Prvi, pomemben temelj za izvedbo južne obvoznice je bil položen.
Kaj pa obveza MOM, da traso umesti v prostor s sprejetjem prostorskega izvedbenega akta? MOM je s
sklepom vlade o izboru variante svojo vlogo v postopku prostorskega načrtovanja neslavno končala brez
sprejetega izvedbenega prostorskega akta, kljub dogovoru z državo; pogodba z izvajalcem se vsebinsko ni
realizirala v celoti. Na osnovi potrjene variante je vlada 13. aprila 2017 sprejela sklep o pripravi DPN za
navezovalno cesto zahodno obvoznico Maribor - s tem je škarje in platno ter skrb za usodo južne
obvoznice v celoti prevzela država.
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Andrej Petelinsek

V letih 2017 in 2018 je potekalo javno naročanje za izbiro izdelovalca strokovnih podlag in idejnega
projekta ter izdelovalca državnega prostorskega načrta (s strani DRSI). V juniju 2019 je bil večji sestanek,
na katerem je projektant predstavil nove rešitve glede na nove predloge MOM in pridobljene smernice
dejavnikov urejanja prostora. Na osnovi izvedenih geotehničnih in hidrogeoloških raziskav ter
ugotovljenega višjega nivoja podtalnice je bilo treba niveleto trase dvigniti in jo zaradi smernic
ministrstva za kulturo odmakniti od kulturnega spomenika Dvorec Betnava.
Vse od poletja 2019 so potekali intenzivni razgovori in iskanje rešitev glede nadomestnih kmetijskih
zemljišč v MOM in občini Hoče - Slivnica. Kljub intenzivnemu delu v preteklem letu, ko nam je deloma
uspelo najti nadomestne lokacije, se zapleta v delu, kjer je kot nadomestni ukrep predvideno, da se
kmetijska zemljišča vzpostavijo tudi na območju gozdov, prednostno v gozdovih v državni lasti. Zaradi
različnih upravljavcev (Slovenski državni gozdovi in Sklad kmetijskih zemljišč) je prenos informacij med
deležniki včasih neustrezen, odzivnost pa slaba. Zdaj je strokovna podlaga za nadomeščanje kmetijskih
zemljišč vendarle v sklepni fazi.

Nekaj več razlogov za optimizem vidim pri odseku med Streliško in Kardeljevo
cesto, za kar je izdelana že celotna projektna dokumentacija, odkupi zemljišč
pa so v zaključni fazi
Predlog prostorskega akta torej do konca leta 2020 ni bil še niti javno razgrnjen, čeprav so rešitve
definirane že od pomladi 2019! Razlog za več kot enoletno zamudo je v vse bolj zapleteni zakonodaji ter
stališčih raznih ministrstev; na to je opozoril prav mag. Ficko. Še trdo bomo morali garati, da bomo prišli
do končne umestitve odseka obvoznice od Kardeljeve ceste do vzhodne avtoceste v prostor, kar bo
pomenilo ključni temelj te investicije in omogočilo njeno izvedbo. Na poziv gospoda Skalickega, da kot
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pristojni podžupan organiziram predstavitev vseh faz načrtovanja omenjene obvoznice, pa moram
odgovoriti, da bi to storil z veseljem, a žal ni več v pristojnosti MOM. Kdaj bo javna razgrnitev, bosta
odločila ministrstvo za okolje in prostor ter investitor, DRSI. Pozivam ju, da čim prej.

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

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 za izbiro
izvajalca že v letu 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
Samo Peter Medved, podžupan MOM
Andrej Petelinsek
uskladiti glede rešitev v prostoru, do države pa nastopati enotno. Po
zadnjih razgovorih z ministrom, gospodom Jernejem Vrtovcem, in z
direktorico DRSI, gospo Liljano Herga, sem optimist; pa čeprav bomo za
začetek dobili le povezavo do Kardeljeve ceste.
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(POGLED) Nato je šel še epidemiolog Fafangel. Kako nam
epidemija nastavila ogledalo?

je

Odpri galerijo
Andrej Petelinšek

Doc. dr. Zlatka Rakovec-Felser, nekdanja slovenska predstavnica

v

Evropskem združenju za zdravstveno psihologijo (EHPS)

15.12.2020, 19.08

Doc. dr. Zlatka Rakovec-Felser, nekdanja slovenska predstavnica v Evropskem združenju za
zdravstveno psihologijo (EHPS) piše: "Kakorkoli, dejstvo je, da je naši samozaverovanosti, v
bistvu pa kompleksom, ki jih še najbolj uspešno zdravijo športni dosežki, ogledalo zdaj
neusmiljeno nastavila prav ta epidemija."
V razvitem svetu že dolgo velja, da so problemi današnjega sveta, zlasti, ko gre za vprašanja zdravja in bolezni, tako
kompleksni, da je postalo iskanje odgovorov zgolj s pomočjo ene stroke neproduktivno, ponujene rešitve pa
enostranske in zato kratkega veka tako za posameznika kot za družbo v celoti. Če gre za zajezitev epidemije, kjer ima
najvažnejšo vlogo sodelovanje in z njo zaupanje ljudi, ki pa je odvisno ne le od stališč in mnenja stroke, pač pa tudi od
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političnih odločevalcev in od družbene klime,
pomemben širši pristop.

ki jo

ti s

svojimi potezami ustvarjajo med ljudmi, pa

je

sploh

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

Glede na to, da v Sloveniji že vrsto tednov živimo s strogim režimom omejenih medosebnih stikov, celo s prepovedjo
gibanja med občinami, znamenj, da se dramatična situacija zares umirja, pa ni, je skrajni čas, da pogledamo na nastalo
situacijo realno in kaj spremenimo. Število okuženih se ne zmanjšuje, tudi ne ljudi, ki potrebujejo hospitalizacijo.
Pritisk na leta zanemarjeno javno zdravstvo in zdravstveno osebje v njem se kljub številnim javno izrečenim
opozorilom in celo prošnjam zaposlenih ne zmanjšuje. Še več, dnevna umrljivost zaradi okužb v obsegu velikega
avtobusa postaja stalnica in je za tako majhen narod, kot je slovenski, ob vseh drugih znanih problemih nacionalna
katastrofa. Čeprav gre za resnično dramatične podatke – sploh če za primerjavo vzamemo, da se je nemška kanclerka
Merklova zgrozila ob podatku 590 njihovih smrti, pa je Nemcev 83 milijonov, torej kar 41-krat več od nas –, nastaja
vtis, da nikogar od naših vodilnih politikov, pa tudi mnogih državljanov to posebej ne skrbi.

Andrej Petelinšek

Med običajnimi ljudmi se je, malo gotovo iz strahu in potrebne tolažbe, utrdilo stališče, da tako umirajo zgolj stari, že
tako bolni ljudje in da so pretežno oskrbovanci socialnih in domov starejših. Občutja ogroženosti, pa tudi
naveličanosti in morda celo brezupa zaradi epidemije, ki se ne umirja, najbrž utrjuje pojav starizma, na katerega
vztrajno opozarjajo Biserka Marolt Meden, nevrolog prof. Pirtovšek, nekdanji minister za zdravje prof. Keber in še
mnogi drugi. V družbi, kjer se je z nepopustljivo tekmovalnostjo in narcisizmom v zadnjih desetletjih razraslo
zanikanje vsega, kar bi bilo lahko kakorkoli povezano s človeško šibkostjo in minljivostjo, smo, ko gre za starostnike,
zatajili ne le pri načrtovanju negovalnih bolnišnic, gradnji domov, oskrbnih centrov in edukacije kadrov, pač pa smo
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zaostali tudi v zavesti, da se na kvaliteto življenja s starostjo, v fizičnem in psihičnem smislu, moramo pripravljati vse
življenje. Pravzaprav se to zrcali tudi v načinu obveščanja posvetovalne skupine za uvajanje protikoronskih ukrepov
pri ministrstvu za zdravje, ki jo vodi infektologinja prof. Beovićeva. Svoja obvestila za javnost je komisija zreducirala
na navajanje številk: koliko se jih je dnevno okužilo, koliko jih je bilo hospitaliziranih, koliko jih je potrebovalo
intenzivno obravnavo, koliko predihavanje in koliko jih je tisti dan umrlo. Če je namen z v bistvu zastrašujočimi
dnevnimi podatki brez posebnih pojasnil v ljudeh zganiti občutek odgovornosti, jih napeljati k bolj discipliniranemu
vedenju, je to, kot večina drugih oblik negativnega motiviranja ljudi (enako velja za živali), popolnoma zgrešena pot
do cilja. Sploh pa iz tujih razprav in razpravljavcev prihajajo opozorila: "Ne dovolimo, da bi postalo normalno, da bi na
žrtve te nesrečne pandemije gledali le še preko številk! To ne sme postati naš cilj. Če bomo dovolili, da bomo na
človeška življenja gledali zgolj skozi prizmo številk, se moramo vprašati, kaj bo potem z občutkom ljudi za skupnost in
kaj z njihovo pripravljenostjo za solidarno ravnanje?" opozarjajo in se ob tem zavedajo, da utegne koronavirusna
epidemija v temeljih preoblikovati družbo.

klimo zastrupljenih medsebojnih odnosov,
politični vrh, epidemije ni mogoče obvladati

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

S

ki jo

neprestano sproža

in

vzdržuje sam

Ker torej ni rezultatov ukrepov, ki pa se vlečejo že v nedogled, se je torej smiselno vprašati, zakaj jih ni, kje so vzroki,
kaj je treba v temeljih spremeniti, da ne bomo brezglavo capljali na mestu in po nepotrebnem dodatno izčrpavali
ljudi. Sredi epidemije, ko nam je okužba že ušla izpod kontrole, se je sicer nenavadno spraševati, kako doseči
sodelovanje in si zagotoviti zaupanje ljudi, ko pa bi nam to moralo biti jasno že iz prvega vala in v pripravah na drugi
val okužb, za katerega smo vedeli, da prihaja. Epidemija pač ni le zdravstveni problem, pa tudi ne le socialni ali
gospodarski (psihološki se bo žal šele pokazal). Ni le problem starejše populacije, pač pa tudi celotne mlajše, zadeva
torej vse generacije. V obvladovanju gotovo ni zgolj biomedicinski problem, pač pa je zaradi pomena ustrezne
komunikacije in ustreznega posredovanja informacij, usmerjanja ljudi izrazito večdimenzionalni. Zaradi tega bi
morala biti v sestavu komisije ob glavnem usmerjevalcu - epidemiologu prisotna vsaj še kakšen sociolog in
poznavalec psihodinamike v medosebnem komuniciranju (sploh pa, zakaj ni v skupini prof. Ihana?). Skupina je v
takšnem obsegu in sestavu neustrezna, na druge probleme pa kaže zdaj še odločitev dr. Fafangla, da posvetovalni
organ pri ministrstvu za zdravje zapusti. Organ je prvi val okužb dobro obvladal, v drugi fazi zajezitve pa se je z
nedomišljenimi, nekonsistentnimi ukrepi, z neprestanim spreminjanjem teh po nareku politike kar čez noč, brez
pravih pojasnil, kaj naj bi z ukrepi dosegli, zakaj se jih je pametno držati, vse bolj zapletal. Sploh pa si je z
zgodnjejesenskim mečkanjem ob množičnem vračanju ljudi z ogroženih območij v slogu "Bomo videli, bo treba
počakati …", ko je skupaj z drugimi odločevalci spustil v državo nekontroliran velik obseg novih okužb - še zlasti ob
vseh Hojsovih akrobacijah s karantenami in Kacinovem po vojaških manirah vodenem poročanju -, dokončno
zapravil svojo verodostojnost.
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Epa

Zdaj smo prišli do točke, kjer ni poti naprej, in se lahko v obvladovanju epidemije vrtimo v začaranem krogu. Toliko
bolj, ker so stvari med seboj prepletene in bo o marsičem treba povsem na novo razmisliti in si zastaviti. Tako na
primer ostaja vprašanje, kaj prinaša zapiranje vrtcev in šol otrokom, zlasti tistim najmlajšim, pa tudi njihovim
staršem, saj končno vsem ni omogočeno delo od doma. Koliko teh otrok bo prikrajšanih za procese izobraževanja in
socialne stike? Kakšne bodo posledice zanje, za družbo? Se za stike z vrstniki prikrajšani otroci zato skrivaj srečujejo z
njimi, tudi iz drugih gospodinjstev, na igriščih ali pa celo med štirimi stenami, kjer je zaradi stiske z varstvom to
prevzel eden od starih staršev, ki pa tudi sam živi v drugem gospodinjstvu? Je v tem primeru stikov celo več, tudi
takšnih z višjo stopnjo tveganja? Sploh pa, zakaj pri nas toliko okuženih izjavlja, da ne vedo, kje so se okužili? Mar ne
bi, če bi imeli zares omejene stike, vsakega posebej toliko bolj zanesljivo pomnili? Se česa bojijo, da ne govorijo
resnice? Gre za prikrivanje dejstev, ki jih generira neživljenjskost sprejetih ukrepov? Kaj torej spremeniti? V nemškem
prostoru, kjer se po večini za zaprtje vrtcev in šol v celotnem prostoru niso odločili, menijo, da tak ukrep sproža toliko
verižno povezanih neželenih učinkov, da je treba posebej skrbno pretehtati, odgovorov pa nam sploh ne morejo
ponuditi zgolj statistični podatki.
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Kakorkoli, dejstvo je, da je naši samozaverovanosti, v bistvu pa kompleksom, ki
jih še najbolj uspešno zdravijo športni dosežki, ogledalo zdaj neusmiljeno
nastavila prav ta epidemija. S klimo zastrupljenih medsebojnih odnosov, ki jo
neprestano sproža in vzdržuje sam politični vrh, je pač ni mogoče obvladati.
Naivno je zato pričakovati in je zato nična ministrova prošnja, da naj se prvi mož
vlade vsaj za nekaj časa vzdrži tvitanja, ker z njim vnaša med ljudi nemir in jezo.
Ni treba biti rdeči, črni, beli, vijoličasti ali zeleni, pristaš takšne, drugačne ali sploh
nobene politične opcije, da bi zaznali, da je življenje v vzdušju stalnih sporov,
Zlatka Rakovec Felser
ciničnega zavračanja, omalovaževanja in zasmehovanja še posebno teh, ki se
Sašo Bizjak
oglašajo z drugačnim razmišljanjem in pobudami, neprijetno in deprimirajoče. V
klimi s tolikšnimi negativnimi čustvi in energijo se pač ljudje ne zmorejo zavzeti
za skupne cilje. Zato je tisto pozivanje s frazami Stopimo skupaj, ki jih še posebno rada uporabita v svojih nagovorih
naš predsednik države in znana voditeljica Odmevov, že prav smešno. Stvari z motivacijo ljudi pač niso tako
enostavne. Ker kam pa naj bi stopili skupaj? V prepad?

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

Bo več narejenega, če bo vsak zase začel v sebi in v drugih iskati ostanke dobrega in bo to dobro začelo izrivati zlo? Če
se seveda tudi okoli tega ne bo kaj zapletlo. Po vseh sramotah, ki smo si jih v zadnjem času v svetu Slovenci nakopali,
pač vse kaže, da bo treba v bodoče še veliko delati na svoji osebnostni zrelosti in rasti. Vsak zase in vsi za vse. Brez tega
bo problemov vse več. Ne le z epidemijo. Ker to, kar imamo in vidimo zdaj pred seboj, če hočemo ali ne, je pravzaprav
simptom vseh nas, volivcev.
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Država in najbogatejši Madžar vlagata
potniški center

v

novi ljubljanski

Odpri galerijo
Načrti za Emoniko
Neznan

STA, SKL

15.12.2020, 19.11
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Ljubljana in Slovenija si po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca zaslužita moderno železniško in
avtobusno postajo, ki jima bo v ponos. "Naj živi Emonika," je ob tem poudaril. Za prvi del bo odgovorna direkcija za
infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje z garažno hišo bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni del, ki
obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala družba Mendota Invest, katere
ustanoviteljica je madžarska banka OTP, ki je lani prevzela SKB banko.

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

Sandor Csanyi: "Želimo vlagati v
prihodnost slovenskega gospodarstva."
Robert Balen

Država bo k projektu prispevala 109 milijonov evrov, del javne železniške
infrastrukture pa bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Zasebni investitor bo
prispeval 250 milijonov evrov za zasebni del, Slovenske železnice pa bodo
prispevale 28 milijonov evrov. Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je ob
podpisu memoranduma poudaril, da želi banka sodelovati pri razvoju slovenskega
gospodarstva. "Narediti želimo nekaj izjemnega, na kar bomo ponosni," je poudaril
Csanyi in napovedal prostorne in moderne površine za nakupovanje, zabavo in
sklepanje poslov.
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Civilna iniciativa v Selnici ob Dravi: Petsto podpisov proti
napravi za predelavo odpadkov

Odpri galerijo
Člani civilne iniciative ZA Selnico ob Dravi,
družine Strmšnik (daleč v ozadju)
Andrej Petelinšek

ki

nasprotuje postavitvi naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov na zasebnem zemljišču

Igor Selan

16.12.2020, 02.00

Snaga načrtuje v Selnici ob Dravi postavitev manjše naprave za predelavo bioloških
odpadkov v zaprtem industrijskem šotoru; civilna iniciativa projektu ostro nasprotuje
in se sprašuje, zakaj bi morala Selnica reševati težave Maribora. Kako na očitke
odgovarjata županja Vlasta Krmelj in mariborska občina?
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Več kot 500 ljudi se je pridružilo civilni iniciativi ZA Selnico ob Dravi, ki nasprotuje postavitvi naprave za
predelavo biološko razgradljivih odpadkov, ki jo na zasebnem zemljišču družine Strmšnik v okviru projekta
Urban Soil 4 Food načrtuje mariborska Snaga. Gre za pilotni projekt, ki bi trajal tri leta in v okviru katerega bi v
uporabno zemljino predelali 300 ton bioloških odpadkov na leto oziroma 900 kilogramov na dan.
"Gre torej za le eno samonakladalno vozilo z večjim kesonom oziroma eno traktorsko prikolico dnevno. To
predstavlja le 1,7 odstotka vseh bioloških odpadkov, ki jih Snaga zbere v okviru izvajanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe. Vhodni material bodo odpadki iz rjave posode, zeleni obrez in kuhinjski odpadki,"
sporočajo z mariborske občine. Naprava naj bi letno proizvedla 150 ton zemljine, ki bi jo uporabili za sanacijo
gramozne jame na zemljiščih družine Strmšnik.
Pilotna naprava za predelavo bioloških odpadkov je načrtovana kot začasna učna manjša naprava.
- Namenjena bi bila predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi odpadkov kot virov za proizvodnjo varne
zemljine.
- Stala bi v zaprtem industrijskem šotoru s površino 700 kvadratnih metrov.
- Proizvajala bi tri vrste zemljine: za pridelavo hrane, za vzdrževanje zelenih površin in za namene ekoremediacije
degradiranih urbanih površin.
-

Civilna iniciativa: Županja ne spoštuje zakonov

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

Čeprav gre torej za manjši projekt, mu v civilni iniciativi ostro nasprotujejo. Kot pove predstavnik iniciative
Franc Kit , občani ne razumejo, zakaj bi morala težave Maribora reševati Selnica.

"Če bi šlo za nek pošten projekt
bi verjetno reagirali drugače"

in bi

investitor pristopil do nas

ter

razložil, za kaj gre,

"Maribor je pridobil projekt, ki ga je sam večkrat skušal umestiti v prostor, a neuspešno. Spomnimo se samo
nasprotovanja krajanov Dogoš. Potem pa so se povezali naša županja, zaposlena v mariborski občinski agenciji,
mariborski občinski funkcionarji in Snaga ter se odločili, da bodo objekt postavili tu. Če bi šlo za nek pošten
projekt in bi investitor pristopil do nas ter razložil, za kaj gre, bi verjetno reagirali drugače. V tem primeru pa sta
županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o projektu niso obvestili,
zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko preveritev, je zlagan in
je zakonsko nesprejemljiv," opozarja Kit.

Nasprotovanje tudi

iz

okoljskih razlogov

Kot še pravijo v iniciativi, projektu prav tako nasprotujejo zaradi preteklega dogajanja na zemljiščih družine
Strmšnik. Zgodba naj bi se bila namreč začela že leta 1996, ko naj bi bil lastnik zemljišča na prvovrstnem
kmetijskem zemljišču odprl jamo za izkop gramoza. "Zaradi tega je imel z državo kar nekaj težav, izkopal je
namreč nekaj sto tisoč kubičnih metrov gramoza. Leta 2003 je potem od vlade vendarle dobil gradbeno
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dovoljenje za sanacijo jame, a je ni izvedel vse do danes. Leta 2017 se je nato v občini sprejemal prostorski načrt in
takrat mu je uspelo vanj vnesti določilo, ki govori o sanaciji te jame. Obenem pa je v tem členu predvidena tudi
gradnja bioplinarne in kompostarne v namen sanacije tega zemljišča, kar smo občani takrat spregledali. Potem pa
so lani izrabili še novo zakonsko določilo, ki omogoča lokacijsko preveritev, in z elaboratom dosegli povečanje
objektov, predvidenih v prostorskem načrtu, za 125 odstotkov, in to kljub temu da zakonodaja pravi, da se
lokacijska preveritev za širitev stavbnih zemljišč posamične poselitve ne more izvajati na območjih z namensko
rabo," še pojasnjuje Kit.

V iniciativi projektu nasprotujejo tudi zaradi preteklega dogajanja na zemljiščih družine Strmšnik.
Andrej Petelinšek

V civilni iniciativi ob tem opozarjajo tudi na konflikt interesov, v katerem naj bi se bili znašli županja Vlasta
Krmelj , ki občino vodi nepoklicno, in občinska svetnica Petra Strmšnik , sicer žena lastnika zemljišča. Prva zato,
ker je kot direktorica Energetske agencije za Podravje uslužbenka mariborske občine, druga pa zato, ker se pri
odločanju o tem vprašanju ni izločila iz glasovanja. Kot še pravijo v iniciativi, postavitvi naprave nasprotujejo
tudi iz okoljskih razlogov, saj so po njihovem bioplinarne in kompostarne zmeraj povezane z negativnimi vplivi
na okolje.
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Vlasta Krmelj vse očitke zavrača
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Županja Vlasta Krmelj odgovarja, da razume zaskrbljenost občanov, a večino njihovih navedb zanika. Kot
uslužbenka mariborske občine v tem primeru naj nikakor ne bi bila v konfliktu interesov, prav tako naj ne bi
držale navedbe, da občina občanov o projektu ni obveščala. "Občina se je najprej pogovarjala z dvema skupinama
ljudi in jima skupaj s Snago in lastnikom zemljišča razložila vsebino, obseg in trajanje pilotnega projekta. Na
osnovi teh pogovorov smo razumeli, da so občani mislili, da gre za neke vrste sežigalnico za daljši čas. Ob tem je
Snaga v lokalnih novicah, ki jih dobi vsako gospodinjstvo, projekt tudi opisala in predstavila," je pojasnila
Krmeljeva.

Vlasta Krmelj: "Snaga

je v

lokalnih novicah,

ki jih

dobi vsako gospodinjstvo, projekt opisala

in

predstavila."

Sašo Bizjak

Prav omenjeni pogovori so podlaga, pravi selniška županja, da občinska uprava pričenja tudi postopek
spremembe OPN, ki bi v prihodnje onemogočal kakršnokoli postavitev bioplinarn in kompostarn v občini. Ob
tem Krmeljeva zanika tudi povečanje objektov za 125 odstotkov, pravi namreč, da so z lokacijsko preveritvijo leta
2019 spremenili samo višino in usmerjenost objektov.
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Občina Maribor: "Vplivov na okolje ne bo"
Da so bili občanom predstavljeni vsi podatki in načrti, pojasnjena sta bila tehnologija in način delovanja, pa
sporočajo z mariborske občine. Prav tako so prepričani, da naprava vplivov na okolje ne bo imela, po treh letih,
po izteku projekta torej, pa bo z zemljišča odstranjena. "Vse naprave bodo postavljene v zaprtem prostoru, prav
tako se bodo vsi procesi izvajali v zaprtih napravah, zato povečanih vplivov na okolje z vidika hrupa ne bo. V
šotoru bo nameščeno lokalno odsesavanje zraka in nameščen bo kemični filter, s katerim se bodo preprečevale
kakršnekoli neprijetne vonjave v okolje. Zavezani smo tudi k rednemu izvajanju deratizacije ter kontroli emisij v
zrak, tla in odpadne vode," zagotavljajo na mariborski občini.
Kot še sporočajo z mariborske občine, drži, da so partnerji v projektu najprej želeli pilotno napravo umestiti na
zemljišču zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov v Dogošah, a so nato pridobili drug evropski projekt, za
katerega je zemljišče v Dogošah primernejše, medtem ko za oba enostavno ni prostora.
17.

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

Kljub navedenemu iniciativa zahteva preklic elaborata. Selniški občinski svet bo zahtevo obravnaval na seji
decembra.
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Dobra novica za Center za sluh in govor Maribor: Nove
gradnje v Parku mladih

Odpri galerijo
Kjer

je zdaj gramozno parkirišče,
Igor Napast

je

predviden novi center za sluh

in

govor.

Barbara Bradač

16.12.2020, 02.00

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je potrdilo, da načrtuje novogradnjo
Centra za sluh in govor Maribor s telovadnico v Parku mladih na Taboru.
Center za sluh in govor Maribor, ki obravnava gluhe in naglušne otroke in odrasle, otroke in odrasle z govornojezikovnimi motnjami ter otroke z avtističnimi motnjami, se že leta spopada ne samo s prostorsko stisko, temveč
tudi z neprilagojenimi prostori. Da lahko delujejo in pomagajo vsem, so razdeljeni na dve lokaciji: v Vinarski ulici
v neposredni bližini Mestnega parka je njihova matična stavba, tam so učenci prvega in drugega razreda,
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predšolski programi v vrtcu in zdravstvena dejavnost v ambulantah; preostali del osnovnošolske dejavnosti pa
poteka v prostorih Dijaškega doma Maribor. A kot kaže, bo prostorskih težav v naslednjih letih konec. Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport je potrdilo, da načrtuje novogradnjo centra s telovadnico v Parku mladih na
Taboru.

Ureditev celotnega parka
"Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izvedlo prostorsko preveritev umestitve Centra za sluh in govor
Maribor s telovadnico in pripadajočimi zunanjimi šolskimi površinami med Ljubljansko, Fochevo, Beograjsko in
Ulico Pariške komune v Mariboru. V teku je izdelava investicijskega dokumenta - Dokumenta identifikacije
investicijskega projekta, ki bo izdelan do konca leta 2020," so odgovorili na ministrstvu.
Da bodo lažje zadihali
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Center za sluh in govor Maribor je eden od treh takšnih zavodov v Sloveniji. Njihovo osnovno šolo obiskuje 216 učencev,
vrtec 65 otrok, v ambulantah pa letno obravnavajo več kot 5000 različnih posameznikov. Sedaj se v Vinarski ulici stiskajo
na 2200 kvadratnih metrih, še 1600 kvadratnih metrov najemajo od Dijaškega doma Maribor. Potem ko bodo novi prostori
pripravljeni, bodo lažje zadihali na 7500 kvadratnih metrih v štirih stavbah. Ob osnovni šoli bo svojo stavbo dobil še vrtec,
tudi zdravstvene ambulante bodo v ločeni stavbi, zgrajena bo še telovadnica. Stavbe bodo tudi prilagojene gibalno oviranim
osebam.

Dodali so, da je projekt uvrščen na seznam pomembnih projektov na podlagi interventnega zakona za odpravo
ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19. A projekt ne vključuje le
novogradnje za center, temveč tudi celostno obravnavo območja, kjer je predvidena še gradnja športne dvorane z
zunanjimi športnimi površinami za potrebe dveh obstoječih srednjih šol na tej lokaciji. Od Focheve do Dušanove
ulice, kjer je sedaj gramozno parkirišče, je predviden nov center za sluh in govor, proti Ulici Pariške komune so
nato predvidena zunanja športna igrišča, ob Ulici Pariške komune, kjer je stara stavba vojašnice, pa naj bi nastale
telovadnice za srednje šole v Parku mladih.
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Park mladih
Igor Napast

Temeljni kamen bi lahko bil položen 2022.
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"Vlada RS je zadevni projekt potrdila kot strateško pomembno investicijo, ki je v fazi načrtovanja in katere
izvedba je predvidena do leta 2027. Za izvedbo investicije se pričakuje zagotovitev finančnih sredstev iz evropske
kohezijske politike in ostalih evropskih finančnih mehanizmov ter integralnih sredstev," so še pojasnili na
ministrstvu. Neuradno smo izvedeli, da je investicija ocenjena na 25 milijonov evrov. Prihodnje leto je predvidena
izvedba urbanistično-arhitekturnega natečaja za izbor optimalne rešitve vseh predvidenih gradenj na lokaciji.
Da gre za izjemno dobre novice, je potrdil Samo Rumež , direktor Centra za sluh
in govor. "Stvari se premikajo v pravo smer. Uspešno in korektno sodelujemo z
ministrstvom pri pripravi dokumentacije, da se izpelje daleč največja
investicija v vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na nivoju
države," pravi Rumež in potrdi, da so postopki in dokumenti speljani tako
daleč, da bo center dobil novogradnjo. Sredstva za novogradnjo bodo črpana iz
evropske perspektive 2021-2027. Rumež upa, da bi bili lahko na polovici tega
obdobja že preseljeni. Želi si, da bi lahko temeljni kamen položili leta 2022, ko
zavod praznuje 60 let delovanja.

Samo Rumež: "Da se izpelje daleč
največja investicija v vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami na nivoju države."
Igor Napast
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načrtih gradnja nove stavbe za Gimnazijo
Šentvid
V
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Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Mestna občina Ljubljana sta objavila arhitekturni
natečaj za novo stavbo Gimnazije Šentvid in novo telovadnico Osnovne šole Šentvid.

Nova stavba Gimnazije Šentvid je predvidena na mestu novejših prizidkov k osnovni šolski stavbi,
Nikolaj Bežek. (Foto: Luka Cjuha)

ki

jo je načrtoval Plečnikov učenec

Z javnim natečajem za novo stavbo Gimnazije Šentvid in novo telovadnico za Osnovno šolo
Šentvid ljubljanska občina in ministrstvo za šolstvo, znanost in šport iščeta najboljše predloge za
ureditev prostorske stiske obeh šol,

ki si

že od leta 1958 delita skupno šolsko stavbo.

»Kljub vsem kasnejšim prizidkom, medzidkom in provizorijem, s katerimi sta šoli reševali prostorsko
stisko, je šolskega prostora za optimalno delo še vedno premalo,« je pojasnilo vodstvo osnovne
šole, »z zgraditvijo nove gimnazije bosta obe šoli pridobili ustrezen prostor za izvajanje svojih
programov, z zgraditvijo nove telovadnice za osnovno šolo pa bo tudi osnovnošolcem omogočen
vsestranski in kvaliteten pouk športa.«

Gimnazija

z

observatorijem

in

planetarijem

Cilj natečaja je torej pridobiti najboljši arhitekturni rešitvi za stavbo gimnazije in novo telovadnico ter
urbanistična ureditev tega šolskega kompleksa. Na podlagi rezultatov natečaja bosta občina in
ministrstvo z avtorjem zmagovalne rešitve sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za
gradnjo stavb in ureditev okolice. Gradnjo gimnazijske stavbe bo financiralo ministrstvo, gradnjo
telovadnice pa Mestna občina Ljubljana. Ker gre torej za dve ločeni naložbi, morajo arhitekti
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predvideti takšne rešitve,

ki

bodo omogočale neodvisno gradnjo obeh novih stavb in jasno

razdelitev lastništva prostorov. Ker pa bodo dijaki šentviške gimnazije uporabljali jedilnico v osnovni
šoli, investitorja zahtevata od arhitektov, da gimnazijo in šolo smiselno povežejo, po možnosti
pokritim koridorjem,

ki

s

bo dijakom omogočal dostop do jedilnice.

Ministrstvo za izobraževanje potrebuje šolsko stavbo za 656 dijakov in 64 zaposlenih, njena
posebnost pa bosta multimedijska učilnica s planetarijem in observatorijem na strehi za potrebe
astronomskega krožka. Multimedijska učilnica naj bi poleg običajne opreme imela kupolast strop,
prek katerega je napeto belo platno.
Ljubljanska občina pa želi velik telovadni prostor,

ki

ga je s pregradno zaveso mogoče razdeliti na

manjše telovadne prostore. Poleg tega šentviška osnovna šola potrebuje manjšo telovadnico,

ki

tri

bo

plesna dvorana in borilnica.

Prizidke bodo porušili
V obstoječem šolskem kompleksu v Šentvidu se prostori gimnazije in osnovne šole prepletajo. V
bodoče naj bi

bili

šoli ločeni. Osnovna šola bo ostala

v

najstarejšem delu obstoječe stavbe,

zgrajena med letoma 1956 in 1957 po načrtih arhitekta Nikolaja Bežka. Stavba,
Bežek, sicer učenec Plečnikove šole, je uvrščena
se

v

celoti ohranja, je razvidno

iz

v

ki

ki

so

bili

je bila

jo je načrtoval

skupino varovanih šolskih objektov

projektne naloge. Preostali prizidki,

ki

zgrajeni

v
v

Ljubljani in
letih 1969
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in 1992, bodo porušeni in na njihovem mestu je predvidena gradnja nove gimnazijske stavbe.
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Večina glasovala za gradnjo stolpa
V Rogaški Slatini so se občani v nedeljo odločali o tem, ali so za ali proti gradnji stolpa Kristal.
Večina, 55,81 odstotka občanov od dobrih 41 odstotkov volilcev, ki so se referenduma udeležili,
gradnjo podprla.

je
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Razgledni stolp bo v Rogaški Slatini očitno dobil svoje mesto. (Foto: arhiv občine Rogaška Slatina)

»Vesel in zadovoljen sem, da so ljudje prepoznali dobrobit gradnje najvišjega stolpa v naši občini,
saj gre za pomemben projekt, s katerim se bo občina še naprej uspešno razvijala in iskala na trgu
tudi nove priložnosti,« je po zaprtju volišč, ko je bilo jasno, da je bilo od 3840 Slatinčanov, ki so se
referenduma udeležili, kar 2143 takih, ki so na glasovnicah obkrožili, da so za gradnjo stolpa, ki ga
namerava občina postaviti na degradiranem območju nekdanjega mizarstva, povedal župan občine
Rogaška Slatina Branko Kidrič. Proti gradnji je glasovalo 1697 oziroma 44,19 odstotka volilcev.
»Menim, da doseženi rezultat v trenutnih razmerah in glede na vse, kar se je dogajalo, ni tako slab.
Morda bi nam ob bolj normalnih pogojih, pri čemer imam v mislih predvsem epidemiološko situacijo,
morda celo uspelo dobiti še več glasov proti, a so mnogi v skrbi za zdravje raje ostali doma. Lahko
pa rečem, da me je udeležba vseeno presenetila, saj sem pričakovala manj ljudi,« pa je v prvem
odzivu dejala pobudnica za razpis referenduma Eva Žgajner. »Morda sem nekoliko razočarana nad
ravnanjem občine, ki bi, ker niso bili organizator kampanje, morala ohraniti nevtralno držo. Tako pa
so na vsa gospodinjstva razposlali letake, v katerih je pisalo vse v podporo stolpu, le tega niso
eksplicitno navedli, da naj ljudje glasujejo za gradnjo,« še pravi Žgajnarjeva, ki živi v bližini lokacije,
kjer naj bi v prihodnjih letih postavili 106 metrov visok stolp, ki bo tudi najvišji pri nas. »Zelo pa mi je
žal tudi, da je to vprašanje med ljudmi povzročilo tak razkol, da so se mnogi še pred referendumom
blatili in žalili celo na družabnih omrežjih. Zato se zdaj umikam iz vseh aktivnosti, saj ljudi nočem
več razdvajati,« še pravi Žgajnarjeva.

Privabil

bi

domače turiste
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Da gradnjo stolpa podpira, nam je dejala Slatinčanka Anita Krumpak Zupan

,

ki

se je prav zato tudi

udeležila referenduma. »In obkrožila za. Sem za razvoj občine in ne za nazadovanje. Stolp bo
Rogaški Slatini brez dvoma prinesel še večjo prepoznavnost in veljavo na svetovnem zemljevidu.
Nasploh je treba podpirati projekte, ki prinašajo razvoj, nova delovna mesta in nove priložnosti,« je
za Dnevnik dejala Krumpak-Zupanova. Prav tako je na strani gradnje stolpa tudi Bojan Lugarič

,

multiinštrumentalist, pevec in vodja ansambla Slovenski zvoki. »Projekt gradnje razglednega stolpa
Kristal in nadhoda Sonce s pripadajočo infrastrukturo v celoti podpiram. Menim namreč, da bi lahko
takšna investicija pritegnila v Rogaško Slatino večje število gostov. Stolp bo privabil tudi več
domačih gostov, posledično bi se lahko povečalo tudi število kulturnih dogodkov,« meni Lugarič.
Prav tako je javno podporo gradnji stolpa izrazila podjetnica Danica Zoran Mijošek . »Potrebujemo
projekte z vizijo in pogumom, kot je predlagani stolp,« je izpostavila. Očitno pa njeno mnenje delijo
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številni Slatinčani.
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Potniški center vreden že 387 milijonov
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v imenu vlade z družbo Mendota invest, Slovenskimi
železnicami in ljubljansko občino podpisal memorandum o vlaganju v ljubljanski potniški center.
Memorandum predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih železnic odkupila stavbne
pravice in po možnosti v zameno za tamkajšnja parkirna mesta sodelovala tudi pri gradnji
avtobusne postaje.

(Foto: Jaka Gasar)

Naložbo v nov ljubljanski potniški center so partnerji včeraj ocenili na 387 milijonov evrov, kar je vsaj
deset odstotkov več od zadnjih napovedi. Levji delež bo očitno predstavljala naložba v komercialni
del projekta, torej nakupovalno zabaviščno središče nad

tiri

s približno 50.000 kvadratnimi metri

najemne površine, poslovno stolpnico s približno 21.800 kvadratnimi metri najemne površine na
vogalu Trga OF in Dunajske ceste ter hotelsko-kongresni center z 250 sobami pri Vilharjevi ulici, ki
naj bi družbo Mendota invest v posredni lasti madžarske banke OTP stala 250 milijonov evrov.
Javna železniška infrastruktura s postajo in

tiri

naj bi po napovedih stala 109 milijonov evrov,

medtem ko je naložba v avtobusno postajo z garažno hišo ocenjena na 28 milijonov evrov.
Finančna konstrukcija projekta bo gotovo eden od večjih zalogajev, čeprav partnerji pri tem izražajo
kar precejšnji optimizem. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da so v igri za
financiranje javne železniške infrastrukture tudi evropska sredstva, kar je glede na novo evropsko
finančno perspektivo in sredstva sklada za okrevanje po epidemiji vsekakor realna možnost.
Zaenkrat je država zagotovila okoli sedem milijonov evrov za projektiranje postaje in tirne
infrastrukture, za kar je pridobila tudi evropska sredstva in kar govori v prid evropskemu financiranju
projekta.
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»Emonika

je

slaba blagovna znamka«

Bolj nejasno je še vedno financiranje gradnje avtobusne postaje in garažne hiše, saj na Slovenskih
železnicah po besedah direktorja Dušana Mesa pričakujejo, da bi lahko projekt izvedli v javnozasebnem partnerstvu z Mendoto, ki bi, kot smo že pisali, v zameno za izgradnjo kompleksa v
upravljanje dobila parkirna mesta, ki pa jih tudi pod njenim komercialnim delom ne manjka, saj je
tam predvidenih kar 2000 parkirnih mest.
Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je po podpisu memoranduma poudaril, da so
ambicije banke na slovenskem trgu velike, saj bi radi povečevali tako svoj bančni tržni delež kot
vstopili v še kakšno naložbo ali podjetje, pri čemer naj bi jih zanimala predvsem prehrambena
industrija, kar ne preseneča, saj je Csanyi lastnik kmetijsko-živilskega konglomerata Bonafarm, ki
ima med drugim v lasti blagovno znamko Pick. »Danes smo s podpisom memoranduma dali novo
zavezo slovenskemu gospodarstvu, kamor nameravano vlagati tudi v prihodnosti. Zavedamo se, da
znamka Emonika nima najboljšega ugleda v Sloveniji, a je vendarle znamka, kar je bolje od tega,
da nimamo znamke,« se je pošalil madžarski milijarder, ki je med drugim tudi podpredsednik UEFA
in tako dober znanec predsednika Aleksandra Čeferina

.

Kljub prijaznim besedam po podpisu memoranduma je minister Vrtovec poudaril, da so so bili v
Mendoti investu oziroma OTP banki precej nezaupljivi in v enem trenutku tudi na tem, da projekt
zaradi »slabih izkušenj iz preteklosti in birokratskih ovir« zapustijo. To v veliki meri potrujuje tudi
memorandum, ki smo ga pridobili pred časom in ki razkriva, da se madžarski partner nadeja
državne pomoči in davčnih olajšav oziroma subvencij pri gradnji zasebnega dela projekta.

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

Konkretno so omenjeni oprostitev obdavčitve za določeno obdobje, državno financiranje in
prispevek za vzdrževanje javnega parka v okviru komercialnega dela projekta. Madžari bi od
ljubljanske občine radi tudi zagotovilo, da komnunalni prispevek za zasebni del projekta ne bo
presegel 26,6 milijona evrov, kolikor so izračunali leta 2017, če bi prispevek poravnali do marca
2021.

Začetek gradnje leta 2022?
Prav finančni vidik je bistveno različen od osnovnega koncepta projekta javno-zasebnega
partnerstva, zastavljenega leta 2006. Pogodba o skupnem vlaganju, ki sta jo družba Slovenske
železnice in nekdanji partner Trigranit podpisala leta 2007, je recimo poenostavljeno povedano
določala, da Slovenske železnice v projekt vložijo zemljišča, Trigranit pa denar za gradnjo
železniške in avtobusne postaje. V zameno je smel graditi druge komercialne vsebine, takrat je bilo
govora o hotelu in stanovanjih, poslovnih prostorih in nakupovalnem središču.Toda Trigranit se je
leta 2014 umaknil iz tega partnerstva in zahteval razdrtje pogodbe. Slovenske železnice so od
takrat iskale novega investitorja, ga tudi našle, a so se vsi po vrsti na koncu umaknili.
V memorandumu, ki smo ga pridobili na ministrstvu za infrastrukturo, je sicer zapisano, da bi radi v
Mendoti invest gradbeno dovoljenje pridobili v do konca prihodnjega leta in takoj začeli z gradnjo.
Gradbeno dovoljenje za avtobusni terminal z garažno hišo in železniško postajo pa naj bi po
memorandumu pridobili najkasneje do sredine leta 2022, kar je glede na obvezno presojo vplivov
na okolje zelo optimistična napoved (pri čemer je treba upoštevati, da so se

ti

roki v končni verziji
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memoranduma verjetno zamaknili za mesec ali dva). Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da bo
tako javni kot zasebni del projekta deležen prednostne obravnave pri pridobivanju dovoljenj, saj je
vlada potniški center uvrstila na seznam pomembnih investicij, kar je po podpisu memoranduma
.

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

poudaril tudi minister za okolje in prostor A ndrej Vizjak
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Potniški center vreden že 387 milijonov
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v imenu vlade z družbo Mendota invest, Slovenskimi
železnicami in ljubljansko občino podpisal memorandum o vlaganju v ljubljanski potniški center.
Memorandum predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih železnic odkupila stavbne pravice
in po možnosti v zameno za tamkajšnja parkirna mesta sodelovala tudi pri gradnji avtobusne postaje.
Fotografije 1/2

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je po podpisu memoranduma o gradnji potniškega centra izpostavil, da so njihove
namere resne in da se ozirajo tudi po drugih naložbah v Sloveniji. (Foto: Matjaž Rušt)

Naložbo v novi ljubljanski potniški center so partnerji danes ocenili na 387 milijonov evrov, kar je vsaj deset
odstotkov več od zadnjih napovedi. Levji delež bo očitno predstavljala naložba v komercialni del projekta, torej
nakupovalno-zabaviščno središče nad tiri s približno 50.000 kvadratnimi metri najemnih površin, poslovno
stolpnico s približno 21.800 kvadratnimi metri najemnih površin na vogalu Trga OF in Dunajske ceste ter hotelskokongresni center z 250 sobami ob Vilharjevi cesti, ki naj bi družbo Mendota invest v posredni lasti madžarske
banke OTP stala 250 milijonov evrov. Javna železniška infrastruktura s postajo in tiri naj bi po napovedih stala
109 milijonov evrov, medtem ko je naložba v avtobusno postajo z garažno hišo ocenjena na 28 milijonov evrov.
Finančna konstrukcija projekta bo gotovo eden od večjih zalogajev, čeprav partnerji pri tem izražajo kar precejšen
optimizem. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je poudaril, da so v igri za financiranje javne železniške
infrastrukture tudi evropska sredstva, kar je glede na novo evropsko finančno perspektivo in sredstva sklada za
okrevanje po epidemiji vsekakor realna možnost. Zaenkrat je država zagotovila okoli sedem milijonov evrov za
projektiranje postaje in tirne infrastrukture, za kar je pridobila tudi evropska sredstva, kar govori v prid
evropskemu financiranju projekta.

»Emonika

je

slaba blagovna znamka«

Bolj nejasno je še vedno financiranje gradnje avtobusne postaje in garažne hiše, saj na Slovenskih železnicah po
besedah direktorja Dušana Mesa pričakujejo, da bi lahko projekt izvedli v javno-zasebnem partnerstvu z
Mendoto, ki bi, kot smo že pisali, v zameno za zgraditev kompleksa v upravljanje dobila parkirna mesta, ki pa jih
tudi pod njenim komercialnim delom ne manjka, saj je tam predvidenih kar 2000 parkirnih mest.
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Predsednik uprave OTP banke Sandor Csanyi je po podpisu memoranduma poudaril, da so ambicije banke na
slovenskem trgu velike, saj bi radi povečevali tako svoj bančni tržni delež, kot vstopili v še kakšno naložbo ali
podjetje, pri čemer naj bi jih zanimala predvsem živilska industrija, kar ne preseneča, saj je Csanyi lastnik
kmetijsko-živilskega konglomerata Bonafarm, ki ima med drugim v lasti blagovno znamko Pick. »Danes smo s
podpisom memoranduma dali novo zavezo slovenskemu gospodarstvu, kamor nameravano vlagati tudi v
prihodnosti. Zavedamo se, da znamka Emonika nima najboljšega ugleda v Sloveniji, a je vendarle znamka, kar je
še vedno bolje, kot da nimamo znamke,« se je pošalil madžarski milijarder, ki je med drugim tudi podpredsednik
UEFA in tako dober znanec predsednika Aleksandra Čeferina.
Kljub prijaznim besedam po podpisu memoranduma je minister Vrtovec poudaril, da so bili v Mendoti investu
oziroma OTP banki precej nezaupljivi in v nekem trenutku na tem, da projekt zaradi »slabih izkušenj iz preteklosti
in birokratskih ovir« zapustijo. To v veliki meri potrjuje tudi memorandum, ki smo ga pridobili pred časom in ki
razkriva, da se madžarski partner nadeja državne pomoči in davčnih olajšav oziroma subvencij pri gradnji
zasebnega dela projekta. Konkretno so omenjeni oprostitev obdavčitve za določeno obdobje, državno
financiranje in prispevek za vzdrževanje javnega parka v okviru komercialnega dela projekta. Madžari bi od
ljubljanske občine radi tudi zagotovilo, da komunalni prispevek za zasebni del projekta ne bo presegel 26,6
milijona evrov, kolikor so izračunali leta 2017, če bi prispevek poravnali do marca 2021.

Začetek gradnje leta 2022?

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

Prav finančni vidik je bistveno drugačen od osnovnega koncepta javno-zasebnega partnerstva, zastavljenega leta
2006. Pogodba o skupnem vlaganju, ki sta jo družba Slovenske železnice in nekdanji partner Trigranit podpisala
leta 2007, je recimo, poenostavljeno povedano, določala, da Slovenske železnice v projekt vložijo zemljišča,
Trigranit pa denar za gradnjo železniške in avtobusne postaje. V zameno je smel graditi druge komercialne
vsebine, takrat je bil govor o hotelu, stanovanjih, poslovnih prostorih in nakupovalnem središču. Toda Trigranit se
je leta 2014 umaknil iz partnerstva in zahteval razdrtje pogodbe. Slovenske železnice so od takrat iskale novega
investitorja, ga tudi našle, a so se vsi po vrsti na koncu umaknili.
V memorandumu, ki smo ga pridobili na ministrstvu za infrastrukturo, je sicer zapisano, da bi radi v Mendoti invest
gradbeno dovoljenje pridobili do konca prihodnjega leta in se takoj lotili gradnje. Gradbeno dovoljenje za
avtobusni terminal z garažno hišo in železniško postajo pa naj bi po memorandumu pridobili najkasneje do
sredine leta 2022, kar je glede na obvezno presojo vplivov na okolje zelo optimistična napoved (pri čemer je treba
upoštevati, da so se ti roki v končni verziji memoranduma verjetno zamaknili za mesec ali dva). Ob tem je treba
upoštevati tudi dejstvo, da bosta tako javni kot zasebni del projekta deležna prednostne obravnave pri
pridobivanju dovoljenj, saj je vlada potniški center uvrstila na seznam pomembnih investicij, kar je po podpisu
memoranduma poudaril tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.
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DZ o demografskem
skladu
Ta

teden

zakona

predlog

zagotovili

o

s katerim

demografskem skladu,
bi

začeli

poslanci

so

obravnavati

dodatni denar

za

pokojnine, sofinancirali gradnjo

domov za starejše in ukrepe družinske politike. V
nesli

bolj ali

sklad bi pre-

manj

naložbe

vse

države, vredne okoli devet milijard evrov.

Prav tako bodo ta teden poslanci
glasovali o predlogu strank Levi-

ce, SD, SAB in LMŠ
volilnih

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

uvedbo

v

zvezi z

okrajev

in

prednostnega glasu

na

ukinitvijo

volitvah v državni zbor. Predlog
podpirata

SUS

in

koalicijski

tudi

NSi,

SDS pa

ne.

DeKer

nekateri poslanci strank podpornic

te

zakonodajne rešitve

ne

vidijo kot dobre, saj bi jim otežila

ponovno izvolitev, je vprašanje,
ali bo predlog prejel potrebni dve

tretjini

glasov

vseh

poslancev.

Minister za javno upravo pa pre-

dlaga drugačno rešitev

-

preobli-

kovanje volilnih okrajev tako, da

bi

imeli

bolj izenačeno

število

volivcev. Odločba ustavnega sodišča zahteva, da se volilna zakonodaja ustrezno spremeni do 21.

decembra

letos,

(jk)
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Podpisan memorandum za Emoniko
TV SLOVENIJA 1, 15.12.2020, DNEVNIK, 19:20
SAŠA KRAJNC (voditelj)
Je Ljubljana le korak bliže sodobnemu potniškemu terminalu. V Vili Podrožnik so pred nekaj urami ministra za okolje in
za infrastrukturo, ljubljanski župan in predsednik uprave madžarske OTP banke, podpisali memorandum za gradnjo
Emonike. Projekt je vreden skoraj 390 milijonov evrov, dela naj bi se začela čez eno leto. Vesna Zadravec.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Ljubljana si zasluži moderno avtobusno postajo in moderno železniško postajo, ki bo in Ljubljani in Sloveniji ne v
sramoto, temveč v ponos.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Tako je minister za infrastrukturo pospremil začetek slovensko-madžarskega sodelovanja pri izgradnji Emonike. Država
bo za prenovo železniške postaje odštela dobrih 100 milijonov evrov, Slovenske železnice pa za novo poslovno stavbo in
avtobusno postajo slabih 30. Trgovsko središče, ki ga bo gradilo madžarsko podjetje Mendota Invest v lasti OTP banke
bo stalo 250 milijonov evrov.
SANDOR CSANYI (predsednik uprave OTP banke)
Projekt je za nas zelo pomemben zaradi velikosti, zgodovine in našega načrta v Sloveniji, kjer želimo okrepiti našo
blagovno znamko OTP.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
A prvi mož največje madžarske banke ne skriva še večjih ambicij.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SANDOR CSANYI (predsednik uprave OTP banke)
Radi bi povečali tržni delež v bančništvu in drugih finančnih storitvah, zanimajo pa nas tudi druge naložbe.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Ste lahko natančnejši? V katero podjetje?
SANDOR CSANYI (predsednik uprave OTP banke)
Ne.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Ob splošni javni podpori projektu Emonika pritožb in zavlačevanj ni pričakovati, pravi okoljski minister Vizjak. Župan
Ljubljane pa.
ZORAN JANKOVIĆ (župan Ljubljane)
To je izjemno pomemben projekt za Ljubljano, za Slovenijo in rad bi se zahvalil tudi vladi, ki je v državni prostorski načrt
uvrstila možnost poglobitve železnice skozi Ljubljano.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Sodobni potniški terminal Emonika bo predvidoma zgrajen leta 2025.
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Dvoran še ne bo
Goriška

15. 12. 2020, 06.00

Alenka Tratnik

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

Občina Ajdovščina je lani že za letošnje leto napovedala začetek gradnje novega športnega
centra v kompleksu športnega parka Pale.

Foto: Alenka Tratnik

AJDOVŠČINA > Na območju nekdanjih tankovskih garaž naj bi zgradili večnamenski objekt z
dvoranami za različne športne dejavnosti, tudi za ples in plezanje, uredili bi še otroško
igralnico in skladišče. Zdaj je narejen šele prvi korak, saj so prvi del starih garaž nedavno
porušili in območje očistili. Kdaj bodo začeli graditi objekt, še ni jasno, čeprav je občina, kot
piše v proračunskem gradivu, že dobila gradbeno dovoljenje. A v proračunu za prihodnje leto je
denar le za gradnjo komunalnih priključkov. Ajdovci bodo morali še vsaj tri leta čakati tudi na
gimnastično dvorano, ki naj bi jo uredili v športnem centru. Tudi zanjo je občina že dobila
gradbeno dovoljenje, graditi pa naj bi jo začeli v letu 2022. Občina naj bi denar zanjo iskala tudi
na razpisu ministrstva za izobraževanje.
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Državna revizijska komisija
še letos o vseh pritožbah
Drugi tir Do zdaj so rešili tri zahtevke , prihodnji teden
pričakujejo še štiri - Sodna praksa ni v korist Kitajcem
Ljubljana

-

Predsednik Državne

revizijske komisije (DKOM) Samo
Červek je za Delo

povedal,

da

bodo o preostalih štirih revizijskih zahtevkih pri javnem naroza gradnjo

čilu

drugega tira

od-

ločili še letos, verjetno do božiča.
Včeraj so namreč odločili o še
tretji pritožbi, ki sta jo vložili dve
turški podjetji YDA in Unitek. O
tem, ali bodo v končnem krogu
res ostala samo tri podjetja, bo
odločeno po izdaji
pa

družbe

tretjega skle-

2TDK o usposobljeno-

sti kandidatov.

Boris Šuligoj,

ko je

Potem
zavrnila

in

časom

pred

DKOM

sarajevskega

zahtevek

Euroasfalta
IC letaš

Gole

Nejc

turškega

ter je prejšnji

podjetja

teden

spre-

jela pritožbo avstrijskega Strabaga,

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

da

referenčni

projekt

Kompleks

Blanka češkega podjetja Metrostav
ne ustreza zahtevam
iz javnega

Državna

naročila, je včeraj

skih

turški podjetji.

Za

zavrnila

še

dve

revizijska

zahtevkih.

komisija

Jože

Foto

v tej fazi

odloča o še štirih

postopka

revizij-

Suhadolnik

obe podjetji so v

2TDK ugotovili, da njuna ponudba

ni ustrezna, saj
li

nasprotujoče

sta

v prijavi

odda-

si

podatke

glede

deleža javnega naročila, ki
oddan v podizvajanje enemu
slovenskih

podjetij.

Uprava

• DKOM zavrnil

dveh turških podjetij.

bo

od

•

2TDK

Finančne ponudbe pred
ali

•

bo

oddan v podizvajanje. DKOM
je ugotovila, da bi bila odprava te
pomanjkljivosti v prijavi obeh turških podjetij v nasprotju z zako-

V

začetka aprila.
igri so še vedno Stra-

bag,

bo lahko

da

Državna revizijska komisija v tej
fazi postopka odloča o še štirih re-

ponudnike iz držav, ki z Evropsko
unijo nimajo podpisanega spora-

vizijskih zahtevkih

zuma o

pritrdila trditvam turških podjetij,
da

je

naročnik

2TDK

pri javnem na-

ročilu za gradnjo drugega tira, in
sicer o pritožbah kitajskih ponudnikov.

Najverjetneje

bodo

za

vse

ima

naročnik

odprtju

pravico

izločiti

javnih naročil.

(z
in

dvema

turški

izdaji tega sklepa pa se

spet pritožilo vseh

prijavljenih

15 naj-

kar

kandidatov,

bo, kot smo že poročali, za predvidoma dva meseca podaljšalo izbor
končnih

ti

izvajalcev.

Seveda

v

teh

bodo smeli dodajanovih elementov pritožb in bo

pritožbah
ostalo

le

ne

malo

možnih

argumen-

skim ponudnikom, ki jih je 2TDK
izločila, ker Kitajska z Evropsko

Predsednik uprave 2TDK Pavle Hevka predvideva, da bodo
finančne ponudbe v drugem delu
naročila lahko prejeli predvidoma
do konca marca ali začetka aprila.
Potem pa naj ne bi bilo več veliko
dvomov o tem, kdo naj bi dobil posel. Seveda bodo tudi tedaj na voljo

ko sklepali

V igri bi lahko ostali trije

jo je ta po-

Ta

prej

Kolektor

tov za sprejemljivo pritožbo.

nega

iz prakse, ki

izvajalcev
(kraškega

praksa torej ne gre v korist kitaj-

štiri pritožbe kitajskih izvajalcev
izdali en (enak ali podoben) sklep.
Kako bo odločala DKOM, bi lahstavila pred dobrim mesecem dni
pri odločanju o zahtevku srbske
družbe Ardok pri javnem naroči-

odsekov

partnerjema)

Cengiz. Po

kršil posto-

ni

dveh

turškima

pek naročanja.

o javnem naročanju, zato

usposobljenih

gradnje

partnerjem),

Kolektor in Cengiz.

lu za gradnjo radijskega sistema
državnih organov po standardu
Tetra. V tej odločitvi je zapisala,

nom

izboru

in istrskega) novega tira med Divačo in Koper. Če bodo zavrnili šest
kandidatov in upoštevali enega,
bodo v ožjem izboru ostala samo
tri podjetja: avstrijski Strabag (z
enim turškim in enim nemškim

vidoma do konca marca

namreč zahtevala, da morajo
kandidati predstaviti natančne po-

je

datke o deležu javnega naročila, ki

pritožbi

unijo

Če

bo

podpisanega

nima

omenje-

sporazuma.

DKOM

res odločil do konca

meseca,

potem

sprejela

še

en

bo

uprava

sklep

o

2TDK

končnem

pritožbe.
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Površina: 197 cm2

Gradnja Emonike se lahko začne
center Ljubljana

Potniški

Madžarski investitor Sandor Csanyi

z državo sklenil dolgo pričakovani sporazum

-

Ljubljana

V vili

so s sklenitvijo

Podrožnik

memoranduma

ter sodoben

trgovsko-poslovni

center, Slovenske železnice pa

o gradnji

Potniškega centra

novo poslovno

Ljubljana

določili časovni načrt

dela naj

in vse podrobnosti
gradnjo

štirih

letih

železniško

celotna

stavbo.

začela

387

mesto v prihodnjih

tega

država

končno dobilo

milijonov. Sporazum

po

katerem

in avtobusno

novo
postajo

bo

Emonike

Gradbena

leta 2022,

milijonov evrov,
primaknila

so včeraj

turni
od

109

o oživitvi

podpisali

Csanyi,
džarske

investicija je ocenjena

na okoli

projekta,

bo glavno

v zvezi z

bi se

šan Mes, generalni direktor SŽ,
župan Zoran Jankovič, Sandor

Du-

banke

in okoljski

Vrtovec
tjaž

predsednik

Kranjc,

Jože

ma-

minister Jernej

in Andrej Vizjak

ter Ma-

direktor podjetja

Infrastruktura.
Foto

uprave

OTP, infrastruk-

Manja

SŽ

Pušnik

Suhadolnik
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V Ljubljani so popoldne podpisali memorandum
o graditvi novega potniškega centra
RADIO SLOVENIJA 1, 15.12.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:18
GREGOR BUDAL (voditelj)
V Ljubljani so popoldne podpisali memorandum o graditvi novega potniškega centra, bolj znanega pod imenom Emonika.
Osrednje slovensko železniško vozlišče in avtobusna postaja že leta kažeta zelo žalostno podobo. Leta 2022 pa se bo po
napovedih zares začela graditev novega centra. Projekt, ki ga bodo izvedli javno zasebnem sodelovanju je ocenjen na
387.000.000 EUR. Veliko večino bo prispevala družba povezana z Madžarsko banko OTP, Živa Trček.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
V okviru potniškega centra bodo Slovenske železnice zgradile novo avtobusno postajo in garažno hišo, država tirno
infrastrukturo in železniško postajo, Madžarska OTP pa trgovski in zabaviščni center, poslovno stavbo ter hotel. Minister
za Infrastrukturo Jernej Vrtovec.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Država bo prispevala 109.000.000 EUR, del javne železniške infrastrukture bo sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi.
Slovenske železnice bodo prispevale 28.000.000 EUR. Zasebni investitor družba pa bo prispevala 250.000.000 EUR za
ta zasebni del.
ŽIVA TRČEK (novinarka)

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

Sándor Csányi predsednik uprave OTP banke, ki ima v lasti omenjeno družbo je poudaril, da se projekta veselijo s svojo
navzočnost na slovenskem trgu pa nameravajo še povečati.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
Želimo sodelovati pri razvoju slovenskega gospodarstva, tu bomo vlagali tudi prihodnje upamo na uspešno sodelovanje,
je dejal. Tudi ljubljanskega župana Zorana Jankovića veseli, da se projekt končno premika z mrtve točke.
ZORAN JANKOVIĆ (župan MO Ljubljana)
Ta projekt čaka že 18 let in jaz sem že podpisu že 1 dogovor za začetek gradnje Emonike, več kot desetletje. Tako, da
sem vesel.
ŽIVA TRČEK (novinarka)
Minister za okolje Andrej Vizjak pa je glede postopkov za pridobivanje dovoljenj zagotovil, da bodo storili vse, da bi ti
potekali zelo hitro.
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Maribor

Predelava odpadkov
skrbi Selničane
Snaga načrtuje v Selnici ob Dravi postavitev manjše naprave za predelavo
bioloških odpadkov v zaprtem industrijskem šotoru, kar je sprožilo oster

odziv v lokalni skupnosti. Oblikovala se

je

Dravi in pridružilo se ji je že več kot

ljudi. "Če bi šlo za nek pošten pro-

500

civilna

iniciativa

ZA

Selnico ob

jekt in bi investitor pristopil do nas ter razložil, za kaj gre, bi verjetno reagi-

rali drugače.

V tem primeru pa sta županja

in občinska

uprava

zaobšli zakon

o upravnem postopku, prizadetih namreč o projektu nista obvestili, zaobšli
pa sta

tive

tudi zakon o prostorskem načrtovanju," opozarja predstavnik inicia-

Franc

Kit. Selniška županja Vlasta Krmelj vse očitke zavrača, na marinaprava

(ise)

vplivov na okolje ne bo imela in
STRAN 9
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borski občini pa pojasnjujejo, da
po treh letih bo tudi odstranjena,
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SELNICA OB DRAVI

Petsto podpisov

proti napravi za
predelavo odpadkov
Snaga načrtuje v Selnici ob Dravi postavitev manjše
naprave za predelavo bioloških odpadkov

v zaprtem

industrijskem šotoru; civilna iniciativa projektu ostro
nasprotuje in se sprašuje, zakaj bi morala Selnica

reševati težave Maribora
Igor Selan

kot

Več

500

ljudi se je pri-

družilo civilni iniciati-

vi

ZA

Selnico ob Dravi, ki

nasprotuje postavitvi naprave za
predelavo biološko razgradljivih
na zasebnem ze-

odpadkov, ki jo

mljišču družine Strmšnik v okviru
projekta Urban Soil 4 Food načrtuje mariborska Snaga. Gre za pilo-

tni projekt, ki bi trajal tri leta in v
okviru katerega bi v uporabno zeton bioloških

mljino predelali 300

odpadkov na leto oziroma 900 ki-

naša županja, zaposlena v mariborski občinski agenciji, mariborski

objektov, predvidenih v prostor-

občinski funkcionarji

ter

to kljub temu da zakonodaja pravi,

se odločili, da bodo objekt postavi-

da se lokacijska preveritev za širitev stavbnih zemljišč posamične

li

in Snaga

tu. Če bi šlo za nek pošten projekt

in

bi

investitor pristopil

razložil, za kaj

bi

gre,

do nas ter

verjetno re-

agirali drugače. V tem primeru pa
sta županja

in

občinska

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

dnevno.

traktorsko prikolico
predstavlja le 1,7 odstot-

eno
To

ka vseh bioloških odpadkov, ki jih
Snaga zbere v okviru izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne

službe. Vhodni material bodo odpadki

zeleni obrez

iz rjave posode,

in kuhinjski odpadki,"
mariborske občine.
letno proizvedla

ki bi

jo

Naprava

150

uporabili za

mozne jame na

sporočajo
naj

z

bi

ton zemljine,
sanacijo

gra-

zemljiščih družine

Strmšnik.

Županja ne spoštuje zakonov
torej za manjši projekt,

Čeprav gre

mu

v civilni iniciativi ostro

sprotujejo. Kot

pove

na-

predstavnik

iniciative Franc Kit, občani ne razumejo, zakaj bi morala težave Maribora reševati Selnica.
"Maribor je pridobil projekt, ki
ga

je sam večkrat skušal umestiti

v prostor,
mo

se

a

neuspešno.

Spomni-

samo nasprotovanja kraja-

nov Dogoš. Potem pa so se povezali

V

civilni iniciativi ob tem

opo-

obvestili, zaobšli

so tudi zakon

nja Vlasta Krmelj, ki občino vodi

o prostorskem načrtovanju. Elabo-

nepoklicno, in občinska svetnica

rat, ki je bil narejen

Petra

pa

za

lokacijsko

v katerem naj bi se bili znašli župa-

Strmšnik,

sicer žena lastni-

ka zemljišča. Prva zato, ker je kot
direktorica Energetske agencije za
Podravje uslužbenka mariborske
občine,

druga pa zato,

ker se pri

Nasprotovanje tudi iz okoljskih

odločanju o tem vprašanju ni izlo-

razlogov

čila iz glasovanja.
iniciativi,

Kot

postavitvi

še pravijo v
naprave na-

še pravijo v iniciativi, projektako nasprotujejo zaradi

sprotujejo tudi iz okoljskih razlo-

preteklega dogajanja na zemljiščih

in kompostarne zmeraj povezane z

Kot

tu

prav

gov, saj

so po njihovem bioplinarne

vplivi na okolje.

družine Strmšnik. Zgodba naj bi

negativnimi

se bila namreč začela že leta

Vlasta Krmelj vse očitke zavrača

1996,

ko naj bi bil lastnik zemljišča na
prvovrstnem kmetijskem
šču

odprl jamo

za.

"Zaradi tega

zemlji-

za izkop gramoje

imel z državo

kar nekaj težav, izkopal

Civilna iniciativa:

snjuje Kit.
zarjajo tudi na konflikt interesov,

kladalno vozilo z večjim kesonom
oziroma

in

obšli zakon o upravnem postopku,
prizadetih namreč o projektu niso

nesprejemljiv," opozarja Kit.

"Gre torej za le eno samona-

125 odstotkov,

poselitve ne more izvajati na območjih z namensko rabo," še poja-

uprava za-

preveritev, je zlagan in je zakonsko

logramov na dan.

skem načrtu, za

je namreč

nekaj sto

tisoč kubičnih metrov

gramoza.

Leta

2003

je

potem

od

Županja

Vlasta Krmelj odgovarja,

da razume zaskrbljenost občanov,
a večino njihovih navedb
Kot

zanika.

uslužbenka mariborske občine

v tem primeru naj nikakor ne bi

bila v konfliktu interesov,

prav

tako

vlade vendarle dobil gradbeno do-

naj ne bi držale navedbe, da občina

voljenje za sanacijo jame, a je ni iz-

občanov o projektu ni obveščala.
"Občina se je najprej pogovarjala

vedel vse do danes. Leta 2017 se je
nato v občini sprejemal prostorski

z dvema skupinama ljudi in jima

načrt in takrat mu je uspelo vanj
vnesti določilo, ki govori o sanaciji

skupaj s Snago in lastnikom zemlji-

te jame. Obenem pa je v tem členu

janje pilotnega projekta.

predvidena tudi gradnja bioplinar-

teh pogovorov smo razumeli, da so
občani mislili, da gre za neke vrste

ne

in kompostarne v

namen sana-

šča

razložila vsebino,

obseg in traNa osnovi

cije tega zemljišča, kar smo občani

sežigalnico za daljši čas. Ob tem

takrat spregledali.

je Snaga v lokalnih novicah, ki

Potem pa so

lani

jih

izrabili še novo zakonsko določilo,
ki omogoča lokacijsko preveritev,

dobi vsako gospodinjstvo, projekt

in z elaboratom dosegli povečanje

snila Krmeljeva.

tudi opisala in predstavila," je poja-
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Prav

omenjeni

pogovori so pod-

navedenemu iniciativa

zahteva preklic elaborata. Selniški

stopek spremembe OPN, ki bi v pri-

val na

hodnje onemogočal kakršnokoli
postavitev bioplinarn in kompostarn

v občini. Ob

tem Krmeljeva

zanika tudi povečanje objektov za
odstotkov, pravi namreč, da so

125

z lokacijsko preveritvijo leta 2019
spremenili samo višino in usmer-

jenost objektov.

Da

so bili

seji

17. decembra.

"Če bi šlo za nek

občanom predstavljeni

bila tehnologija

in način delovanja,

pošten projekt in bi

investitor pristopil
do nas ter razložil ,
za kaj gre , bi

z mariborske občine.

Pilotna naprava za
predelavo bioloških
odpadkovje načrtovana

tako so prepričani, da naprava vplivov na okolje ne bo imela, po

kot začasna učna manjša

treh letih,

naprava.

Prav

po

izteku projekta torej,

bo z zemljišča odstranjena. "Vse

Namenjena bi bila

bodo postavljene v zaprtem
prostoru, prav tako se bodo vsi pro-

predelavi biološko

cesi izvajali v zaprtih napravah, zato

razgradljivih odpadkov

pa

naprave

povečanih vplivov na okolje z vidika
hrupa ne bo. V šotoru bo nameščeno

in uporabi odpadkov kot

lokalno odsesavanje zraka in name-

virov za proizvodnjo varne

ščen bo kemični filter, s katerim se

zemljine.

bodo preprečevale kakršnekoli neprijetne vonjave v okolje. Zavezani

Stala bi v zaprtem

smo tudi

industrijskem šotoru s

k rednemu izvajanju de-

ratizacije ter kontroli emisij v zrak,

tla in odpadne vode," zagotavljajo na
še

sporočajo

površino 700 kvadratnih
metrov.

mariborski občini.
Kot

f«l

drugače"

vsi podatki in načrti, pojasnjena sta

pa sporočajo

občinski svet bo zahtevo obravna-

verjetno reagirali

Občina Maribor: "Vplivov na
okolje ne bo"

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

Kljub

selniška županja, da
občinska uprava pričenja tudi po-

laga, pravi

z mariborske

občine, drži, da so partnerji v pro-

jektu najprej želeli pilotno napravo
umestiti na zemljišču zaprtega

od-

lagališča nenevarnih odpadkov v
Dogošah, a so nato pridobili drug
evropski projekt, za katerega je ze-

Proizvajala bi tri vrste
zemljine: za pridelavo

hrane, za vzdrževanje
zelenih površin in za
namene ekoremediacije

mljišče v Dogošah primernejše,

degradiranih urbanih

medtem ko za oba enostavno

površin.

ni pro-

stora.
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Člani civilne iniciative
V iniciativi projektu
zaradi

nasprotujejo

preteklega

zemljiščih
Foto:

tudi

dogajanja na

družine Strmšnik.

Andrej PETELINŠEK

ZA Selnico ob

Dravi, ki nasprotuje postavitvi naprave
za predelavo
odpadkov

biološko razgradljivih

na zasebnem

družine Strmšnik

Andrej PETELINŠEK

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

Foto:

zemljišču

(daleč v ozadju)
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Potniški center vreden 387 milijonov
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v imenu
vlade z družbo Mendota invest, Slovenskimi železni-

in tako dober znanec predsednika
Aleksandra Čeferina.
Kljub prijaznim besedam

cami in ljubljansko občino podpisal memorandum o
vlaganju v ljubljanski potniški center. Memorandum

v

center

novi

v

ljubljanski potniški

partnerji včeraj ocenili na

so

trenutku na

iz

šenj

birokratskih

in

preteklosti

ovir« zapustijo.

To v

veliki meri po-

trjuje tudi memorandum, ki

po besedah direktorja Dušana Mesa
pričakujejo, da bi lahko projekt izvedli v javno-zasebnem partnerstvu z
Mendoto, ki bi,

kot smo že pisali, v

smo ga
časom in ki razkriva,

pridobili pred

da se madžarski partner nadeja državne pomoči in davčnih olajšav
oziroma subvencij pri gradnji zasebnega

387 milijonov evrov, kar je vsaj deset

zameno

odstotkov več od zadnjih napovedi.

upravljanje dobila parkirna mesta, ki

omenjeni

pa jih tudi pod njenim komercialnim
delom ne manjka, saj je tam predvidenih kar 2000 parkirnih mest.

določeno obdobje, državno financi-

delež

Levji

naložba

bo

očitno

predstavljala

v komercialni

del projekta,

torej nakupovalno-zabaviščno sredi-

šče nad

tiri s približno 50.000 kvametri najemnih površin,

dratnimi

zgraditev kompleksa

za

Predsednik
Sandor

uprave

Csanyi

OTP

je po

v

banke

podpisu

me-

in

ranje

projekta.

Konkretno

so

oprostitev

obdavčitve

za

prispevek

za

vzdrževanje

javnega parka v okviru komercialne-

ga dela projekta.

Madžari bi od lju-

bljanske občine radi

tudi zagotovilo,

moranduma poudaril,

kvadratnimi metri najemnih površin

cije banke na slovenskem trgu veli-

da komunalni prispevek za zasebni
del projekta ne bo presegel 26,6 mi-

saj bi radi povečevali tako svoj

lijona evrov, kolikor so izračunali le-

vogalu Trga OF in Dunajske ceste

ter hotelsko-kongresni

center

sobami ob Vilharjevi cesti, ki
družbo

Mendota invest

lasti madžarske banke

v

250
naj bi
z

posredni

ke,

da so ambi-

dela

poslovno stolpnico s približno 21.800
na

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

banki precej

OTP

v nekem

tem, da projekt zaradi »slabih izku-

tudi pri gradnji avtobusne postaje.

Naložbo

oziroma

nezaupljivi in

zameno za tamkajšnje parkirne prostore sodelovala

� Peter Pahor

da so bili v Mendoti

tovec poudaril,

investu

predvideva, da bo madžarska Mendota od Slovenskih
železnic odkupila stavbne pravice in po možnosti

po pod-

pisu memoranduma je minister Vr-

bančni tržni delež, kot vstopili v

Še

kakšno naložbo ali podjetje, pri čemer

naj

bi

če bi prispevek poravnali do

ta 2017,

marca 2021.

jih zanimala predvsem

Začetek gradnje leta 2022?

stala 250
milijonov evrov. Javna železniška infrastruktura s postajo in tiri naj bi po

živilska industrija, kar ne preseneča,
saj je Csanyi lastnik kmetij-

Prav

sko-živilskega konglomerata Bona-

gačen od osnovnega koncepta

napovedih stala

farm,

OTP

ki

ima

med

109 milijonov evrov,
medtem ko je naložba v avtobusno
postajo z garažno hišo ocenjena na

blagovno znamko Pick.

28 milijonov

novo

evrov.

Finančna konstrukcija projekta bo
gotovo eden od večjih zalogajev, čeprav partnerji pri tem izražajo kar

s

podpisom
zavezo

drugim

v

lasti

»Danes

memoranduma
slovenskemu

smo

dali

gospo-

Zavedamo

se,

frastrukturo

le

je pou-

daril, da so v igri za financiranje javželezniške

ne

sredstva,

evropska
novo

infrastrukture
kar

je

glede

tudi
na

evropsko finančno perspektivo

znamka,

kar je še

vedno bolje,

kot da nimamo znamke,« se je pošalil madžarski milijarder, kije med
drugim

tudi

podpredsednik UEFA

no, določala, da

v projekt

evrov

za

projekti-

za

kar

sredstva,

je

pridobila

tudi

evropska

kar govori v prid evropske-

poveda-

Slovenske železnice

vložijo zemljišča,

Trigra-

smel graditi druge komercialne vsebine,

takrat

je bil

govor o hotelu,

stanovanjih, poslovnih prostorih in

Zaenkrat je

ranje postaje in tirne infrastrukture,

parleta 2007,

nit pa denar za gradnjo železniške
in avtobusne postaje. V zameno je

partnerstva

država zagotovila okoli

jo družba Slo-

poenostavljeno

recimo,

nakupovalnem

sedem milijonov

jav-

zasta-

in nekdanji

Trigranit podpisala

sredstva sklada za okrevanje po
epidemiji vsekakor realna možnost.

in

sta

venske železnice
je

prihodnosti.

ki

nem vlaganju,

tudi

v

partnerstva,

vljenega leta 2006. Pogodba o skup-

tner

precejšen optimizem. Minister za inJernej Vrtovec

no-zasebnega

darstvu, kamor nameravano vlagati
da znamka Emonika nima najboljšega ugleda v Sloveniji, a je vendar-

finančni vidik je bistveno dru-

granit

godbe.

središču.

leta

Toda Triumaknil

iz
2014
in zahteval razdrtje poSlovenske železnice so od
je

se

takrat iskale novega investitorja, ga
tudi našle, a so se vsi po vrsti na
koncu umaknili.

mu financiranju projekta.

V memorandumu, ki smo ga pridobili na ministrstvu za infrastruk-

»Emonika je slaba
blagovna znamka«

turo,

je

sicer zapisano, da bi radi v

Mendoti invest gradbeno dovoljenje

Bolj nejasno je še vedno financiranje
gradnje

avtobusne postaje

ne hiše,

saj na Slovenskih železnicah

in garaž-

pridobili

in

se

do konca prihodnjega leta

takoj lotili

dovoljenje
garažno

za

hišo

gradnje.

avtobusni

in

Gradbeno
terminal

z

železniško postajo
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pa naj bi po memorandumu pridobili najkasneje do sredine leta 2022,

potniški

kar je glede na obvezno presojo vplivov na okolje zelo optimistična na-

podpisu

poved (pri čemer je treba upošteva-

Andrej Vizjak.

ti,

da so

ti roki

se

memoranduma
za

mesec ali

v končni

zamaknili

verjetno

dva).

verziji

Ob tem je treba

upoštevati tudi dejstvo, da bosta ta-

ko javni kot zasebni del projekta deležna prednostne obravnave pri pridobivanju

dovoljenj,

saj

je

vlada

S

<

uvrstila

center

pomembnih

na

memoranduma

tudi minister

za

seznam

kar

investicij,

okolje

je

poudaril

in

prostor

x

Zavedamo se, da

znamka

Emonika nima najboljšega

ugleda v Sloveniji,

a

po

je

vendarle znamka, kar je še
vedno bolje, kot da nimamo

Sandor Csanyi
predsednik uprave OTP banke

Javna železniška
infrastruktura s postajo in tiri

naj bi po napovedih stala 109
milijonov evrov, medtem ko
je naložba v avtobusno postajo
z

garažno hišo ocenjena

na 28 milijonov evrov.

znamke.

m

vv
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|flK

Predsednik uprave
po

drugih naložbah

OTP
v

banke

Sloveniji.

Sandor Csanyi je
O

po podpisu

memoranduma

o gradnji

potniškega

centra izpostavil,

da

so

njihove namere resne

in

da se ozirajo

tudi

Matjaž Rušt
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Stanovanjski sklad z najemnimi
stanovanji tudi v naši regiji
Komentiraj
15.12.2020

|

Objavi

Objavi

09:25

Krško/Brežice/Novo mesto/Kočevje/
Črnomelj - »Stanovanjski sklad RS je
investitor lastnih gradenj najemnih
stanovanj, sofinancira gradnje v
sodelovanju z občinami in drugimi prosilci
oz. ponudniki, obenem pa je tudi kupec na
podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj
V Krškem bo prihodnje leto na voljo 29
in zemljišč za gradnjo stanovanj na območju
najemnih stanovanj SSRS (foto:
celotne Slovenije. Vse do leta 2023 naj bi po Stanovanjski sklad RS)
vsej državi skupno zagotoviti kar 2.194
novih javnih najemnih stanovanj,« je
poudaril direktor Stanovanjskega sklada RS mag. Črtomir Remec.

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

Intenzivno potekajo tudi priprave za začetek investicijskih projektov v Novem mestu,
realizacija pa bo odvisna predvsem od zagotovitve dolgoročnih virov financiranja.
Prihodnje leto bodo skladno s terminskim planom zaključili tudi projekt v občini
Krško, kjer bo na voljo 29 oskrbovanih stanovanj. Po javnem pozivu za nakup
stanovanj in zemljišč za gradnjo je stanovanjski sklad letos pridobil tudi 91
stanovanjskih enot s pripadajočimi parkirnimi mesti – med njimi so tudi stanovanja v
Brežicah.
prihodnjem letu je na podlagi sklenjenih prodajnih pogodb predviden tudi
zaključek gradnje in prevzem 27 oskrbovanih stanovanj in pripadajočih parkirnih
mest v Kočevju in Črnomlju.
V

R.M.
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Podrobno o dveh nadzorih
Septembra so občinski svetniki med drugim obravnavali
dve poročili nadzornega

odbora: o gradnji krožišča

pred trgovskim centrom Hofer in o gradnji kolesarske
povezave Šenčur-Voklo z nadvozom.

DANICA

ZAVRL

nega

ŽLEBIR

odbora: končno poročilo

gradnje
Na

seji

občinskega sveta

septembru

svetniki

so

prvem branju
mu

med

opremljanja

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

v

trgo-

vskim centrom Hofer ter končno poročilo

drugim

v

nadzora

komunalnega prispevka za območje
gradnje kanalizacije

izvedbi

pred

v

merilih za odmere

in

križišča

dan

zadnji

odlok o progra-

sprejeli

krožnega

o

naseljih Voklo

izin

ureditve

Šenčur-Voklo

odseka

kolesarske

nadvozom.

z

poti

Nadzorniki

pri pregledih niso ugotovili nezakonitega

občine, le

ravnanja

nekatera neskladja.

Poročilo o nadvozu je bilo deležno obse-

Prebačevo. Prisluhnili so poročilu o rea-

žne razprave.

lizaciji občinskega proračuna za obdobje

cijo so

od januarja do junija letos. Prihodki in

koder

drugi prejemki so bili v tem času realizi-

odraža dejanskega stanja

rani v znesku dobre štiri milijone evrov,

nadzornemu odboru zadovoljivo postre-

načrtovani prihodki za leto
realizirani za dobrih

29

2020

so bili

odstotkov, kar je

skladno s pričakovanji.

gla

z

dah

Pojasnila v zvezi z investi-

tudi

člani občinske uprave,

od

da poročilo

ne

je bilo tudi mnenje,

potrebnimi

vsemi

ki jih je

ponoven

predlagali

Polletna realizacija

odhodkov glede na

uprave

veljavni

leta

bojno uskladitev,

manj
2,5
so

kot

proračun
17

milijona

odstotkov,
evrov.

svetniki slišali

Na

2020

v

je

nekaj

znesku okoli

septembrski seji

tudi poročili

nadzor-

uprava

informacijami,

in

medse-

pritrdili pa priporočilu,

učinkovitosti

več

občinske

sestanek

nadzornega odbora

da se zaradi

sti izbere

da je

organ potreboval. Svetniki so

ta

in

in

in gospodarno-

možnosti pri pridobivanju

ponudb.
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Videm

Proračun za leto 2021 potrjen

•

občinski blagajni bo 5,7 milijona evrov

V

Svetniki občine Videm so proračun za prihodnje leto potrjevali virtualno. Dve zadnji seji, prvo v novembru in sedanjo
decembrsko, so izpeljali preko video konference.
Občina

Videm

bo

skladu

v

s

bah,

članarine ...) je rezerviranih

nje vrtca (880.000 evrov), oskrbe

obrata, za kar so v proračunu re-

starejših v domovih upokojencev

zervirali

sprejetim proračunom v letu 2021

dobrih

gospodarila s 5,7 milijona evri pri-

jon in pol iz občinske blagajne za-

(311.000 evrov) in

gotavljajo za t. i. socialne progra-

prevozov (167.000 evrov). Posodobili bodo strojni park režijskega

od tega bo

hodkov,

iz

državnega
milijona

4,3

prejela

evrov.

Skoraj mili-

me, večje postavke so sofinancira-

plačilo

šolskih

dohodnine.

evrov

evrov

200.000

neposredno

proračuna

200.000
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Iz državnega

pričakujejo

354.000
ložbe, računajo tudi

evrov

evrov iz evropskih

na

virov.

za

sko sanacijo občinskega poslopja

126.000 in

na-

200.000

Odhodki

zaposlenih

stroške

vas,

dela

namenjajo

600.000

vzdrževanje

V proračunu sta

ki

energetsko obnovo

za

stavb v Vidmu

366.000
obnovo

me pol milijona, za druge operativ-

evrov).

ne

stroške (avtorski honorarji, sej-

nine, plačila po podjemnih pogod-

Videmski svetniški zbor

konference, potrdil

je na

decembrski seji, ki je potekala v obliki video

proračun za prihodnje leto.

čemer

Lancovo

preostanek pa za manjše od-

objektov,

za

pri

evrov,

seke.

tehnične in komunikacijske opre-

evrov,

urejanje kanalizacije

bo šla glavnina denarja v

hodki.
plače oziroma

za

dobrih 350.000

so predvideni v enaki višini kot pri-

Za

za urejanje

evrov,

200.000

dom Dolena 30.000, za energet-

proračuna

evrov

projektne doku-

mentacije. Za investicijsko vzdrže-

igrišča v Pobrežju 44.000, za vaški

se bo v proračun steklo z okoljsko

dajatvijo.

pripravi različne

dobrih

z nadomestilom za uporabo stav100.000

270.000

evrov,

vanje in gradnjo cest so rezervirali

nameravajo zbrati

bnih zemljišč, okoli

185.000

evrov bo predvidoma namenjenih

in

evrov)
vrtca

v

Ohranjajo

tudi postavšolskih

Selih (skupaj

na
in

energetsko

Vidmu

(80.000

tudi postavko

za gradnjo vrtca v Vidmu.
MZ
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Starše •

Obnovo

so

začeli v kleti

Vaška hiša dobiva
novo podobo
Občinska hiša

Marjeti na Dravskem polju je bila letos de-

v

ležna prvih obnovitvenih del. Skoraj 70 let stara nepremičnina,

ki stoji v neposredni bližini marješke cerkve, bo

v novi

preobleki nudila kotiček za degustacijo lokalnih izdelkov in
promocijo kraja.

Marješka Vaško hiša bo služila kot točka za informiranje, promocijo

degustacijo

in izvajanje

tematskih dni.

Spomladi smo poročali o novih načrtih občine z nepremičnino, ki

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

so jo kupili že pred časom. Takrat

so na

občini napovedali, da bodo

še letos začeli obnovo hiše in urejanje okolice ter jo tako preuredili v
Vaško hišo, ki bo kot turistična točka omogočala nove priložnosti za
povezovanje. Uredili naj bi celotno hišo v izmeri okoli 81
co. Ob koncu letošnjega leta so rezultati že vidni.

m

2

in

okoli-

Izvedli so gradbena

dela, pri čemer so odstranili omete na stropu in zidovih v vseh kletnih
prostorih, zidake in fuge pa so očistili ter jih zaščitili. Klet so v celoti
poglobili in položili nov opečni tlak. V sklopu investicije pa so poskrbeli

še za opremo. »Nabavili smo hladilno napravo za vinsko klet

in

vso

notranjo opremo, vključno z vrati. Položili smo nove inštalacije, izved-

li

smo tudi nove stopnice za

vhod z masivnimi

vrati.

Prav

vstop v kletne prostore. Nov pa je tudi
tako so nove police za vino,« je povedal

župan Stanislav Greifoner. Gradbena dela je doslej v celoti izvajalo ob-

činsko podjetje Gradnje Starše. Medtem pa na občini že kujejo načrte
za promocijo Vaške hiše.

Sodelovati nameravajo v okviru projekta
Visit Ravno polje
Kot je priznal Greifoner, razmere nekoliko zavirajo napredek projekta, a kljub
li

temu

ostaja optimističen:

aktivnosti v zvezi s pripravo vsebin,

ki

»V

tem

naj bi

Trenutno tečejo razgovori z vodjo projekta

Visit

času smo že

zače-

jih Vaška hiša nudila.
Ravno

polje.« Namen

urejanja nepremičnine vidi v podpori lokalnim ponudnikom, ki bi ob

različnih organiziranih dnevnih aktivnostih lahko promovirali
delke.

V projektu

svoje

iz-

pa bosta predvidoma še naprej sodelovali Turistično

društvo Starše in Društvo Ajda. Okoli 70.000 evrov vredna investicija,
ki jo v večji meri financira LAS Lastovice, pa naj bi bila zaključena v
drugi polovici prihodnjega leta.

Karmen Gmjak
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Ormož

V

•

Obnova vrtca v Podgorcih je že v teku

poletnih mesecih se bo vrtec selil v prostore OŠ

V Vrtcu

Podgorci

se že

lep

čas srečujejo s

otrok Ob koncu

no-

prihodnjem šolskem letu lahko sprejel

114

prostorsko stisko, ki onemogoča sprejem večjega

vembra pa seje začela težko pričakovana obnova in

dograditev

vrtca,

ki bo

v

števila

kratkohlačnikov.
»Zelo smo veseli
se

in

ponosni, da

je začela gradnja novega vrtca

in prizidka k šoli. Z novimi

prosto-

ri, ki jih bomo pridobili za izvajanje

ga 1,4 milijona evrov izvedlo grad-

liko kuhinjo

beno podjetje G ES iz Celja.

za

podružnične
v

času

potrebe

osnovne

vrtca

šole.

obnovitvenih del

in
Ker

bomo

varstva otrok v obstoječi stavbi ne

bo mogoča, se investicije lotevajo

kakovostno

po sklopih. »Začenjamo z deli, ki ne

izobraževanja,

in

in

s

še

večjim

vese-

ljem,« je naznanil Stanislav Bezjak,
ravnatelj

pu

otrok, tako se bo

ovirajo varstva

OŠ Velika Nedelja. V sklo-

najprej gradil prizidek in uredile zu-

bo vrtec dobil dve

nanje površine. Tista dela, ki pa ne

investicije

novi igralnici za jaslično varstvo ot-

morejo teči sočasno z varstvom ot-

rok, eno obstoječo igralnico bodo

rok, pa bomo prestavili v poletne

razširili,

preostale

pa

obnovili.

Uredili bodo zunanje pokrite prostore

ter zagotovili

opremo

za

vso potrebno

izvajanje

dejavnosti.

Takrat

mesece.
vrtca

preselili

šole, do
va

1.

KG

izvedba

naše delo lahko nadaljevali še bolj

vzgoje
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Na novo pa bodo zgradili tudi ve-

bomo

dejavnost

v prostore osnovne

septembra pa bo obno-

zaključena,« je zagotovil župan

Danijel Vrbnjak. Dela bo za dobre-
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DZ začenja vsebinski del izredne seje,
demografski sklad

v

ospredju

15.12.2020 07:11

Ljubljana, 15. decembra (STA) - 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.

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

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.
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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Pri zakonu o demografskem skladu
mnenja razdeljena

v

DZ

15.12.2020 19:26

Ljubljana, 15. decembra (STA) - Mnenja poslancev DZ so pri predlogu zakona
o nacionalnem demografskem skladu razdeljena glede na koalicijo in
opozicijo. Medtem ko se vsi strinjajo, da je rešitev za zagotavljanje ustreznih
pokojnin nujna, pa se opozicijske stranke ne strinjajo, da je predlagani zakon
primerna rešitev.

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

DZ ima danes pred sabo prvo obravnavo predloga zakona o nacionalnem
demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj je spomnil, da v Sloveniji
pokojninska blagajna zbere 17 odstotkov manj sredstev letno, kolikor znašajo
odhodki za pokojnine. Ta manjkajoča sredstva nadomesti državni proračun, v letu
2019 približno milijardo evrov. "Namen demografskega sklada je torej ...
razbremenitev proračuna, da se s proračunom lahko izvajajo socialne, razvojne,
investicijske in druge politike države," je podčrtal.
Vlada s predlogom zakona predlaga zagotovitev čim večjega premoženja sklada z
lastniško in upravljavsko konsolidacijo kapitalskih naložb, akumulacijo premoženja
sklada v višini 40 odstotkov dividend in 60 odstotkov kupnin, plačevanje 40
odstotkov dividend in 40 odstotkov morebitnih kupnin v pokojninsko blagajno,
zagotavljanje sredstev za sofinanciranje ukrepov družinske politike v višini 10
odstotkov dividend in zagotavljanje sredstev za sofinanciranje politike za skrb za
starejše v višini 10 odstotkov dividend.
Z lastniško upravljavsko koncentracijo večine kapitalskih naložb države bi se
vzpostavil enoten, pregleden, varen in bolj učinkovit trdnosten sistem
korporativnega upravljanja družb v lasti države, je poudaril Šircelj. Upravljanje teh
bi temeljilo na strategiji upravljanja naložb sklada, ki naj bi jo na predlog vlade
sprejel državni zbor. Družbe v lasti sklada bi imele predpisana merila za merjenje
uspešnosti njihovega poslovanja, vlada obljublja tudi strokoven in uravnotežen
nadzorni svet sklada.
Da je zakon o nacionalnem demografskem skladu primeren za nadaljnjo
obravnavo, bodo glasovali v SDS. Marko Pogačnik iz te stranke je hkrati obljubil,
da bodo v poslanski skupini SDS poslušali vse predloge in "da bomo tudi vse
dobre predloge pri izboljšavi tega zakona tudi upoštevali". V NSi bodo zakon prav
tako podprli, je dejal poslanec Jožef Horvat.
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V SMC podpirajo "temeljni koncept predloga", je pojasnila Monika Gregorčič.
Sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, bodo zato podprli, a imajo
obenem nekaj dodatnih predlogov, denimo iskanje dodatnih virov financiranja ter
pritegnitev upravljalcev z mednarodnimi izkušnjami.
Po prepričanju DeSUS gre pri predlogu zakona po besedah Roberta Polnarja za
kompromis med predlogi, ki so bili oblikovani v zadnjih letih, a so klavrno končali.
"Ocenjujemo, da je smotrno politično delovanje ravno v iskanju in oblikovanju
kompromisov, zato bomo predlog zakona večinsko podprli," je dejal. Podporo sta
zakonu izrekla tudi predstavnika madžarske in italijanske manjšine.

Pustite nam sporočilo

V opozicijskih poslanskih skupinah pa predlogu zakona nasprotujejo. V imenu LMŠ
je Andreja Zabret med drugim opozorila na sporen prenos ne le upravljanja, ampak
tudi lastništva državnega premoženja na sklad. Da predlog "široko odpira vrata za
politični nadzor nad državnim premoženjem", je menil tudi Vojko Starović iz SAB.
Zakon ne bo dosegel učinka, ki bi si ga želeli v stranki SNS in ki bi si ga zaslužili
upokojenci, je menil Dušan Šiško.

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

V imenu SD je Soniboj Knežak poudaril, da je oblikovanje demografskega sklada
tema, pri kateri je nujen nacionalni konsenz. Vlada pa s sprejemanjem svojega
predloga hiti, čeprav o njem ni bila opravljena javna razprava, niti ustrezen socialni
dialog.
Predlagani demografski sklad ne bo izboljšal "klavrnega materialnega položaja
sedanjih in bodočih upokojencev", je menil Primož Siter iz Levice. V prvi vrsti gre
pri predlogu po njegovi oceni za politične težnje - centralizacijo nadzora nad
lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde evrov državnega premoženja.
Zabretova je v razpravi podčrtala, da v demografski sklad "nikakor ne sodijo"
dodatne politike, kot so gradnja vrtcev, domov za upokojence in stanovanja za
mlade. Če bo vlada iz sklada sredstva namenjala za vse te politike, "nam ne bo
ostalo za pokojnine praktično nič".
Miha Kordiš iz Levice je dejal, da "ne gre za sklad, ki bi smiselno in smotrno
upravljal z državnim premoženjem ... ampak gre za korito." "Z načinom
metodologije in predlaganim besedilom se ne strinja nihče, razen predlagateljev,
torej vlade in trenutne koalicije," je dejal Edvard Paulič (LMŠ).
Koalicijski poslanci so predlog branili. "Zdaj opozicija ... je imela sedem let časa, da
bi ta demografski sklad sama ustanovila, kot bi ga morala tudi po zakonu, pa ga
ni," je bil kritičen Pogačnik. "Mislim, da je predlog zakona o nacionalnem
demografskem skladu korak v pravo smer. Ta rešitev ne bo v celoti rešila
problema, ampak je to začetek," je menil Andrej Černigoj (NSi).
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Državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik je pritrdil, da
demografski sklad ni edina rešitev, ki jo snuje vlada, ampak gre za enega od
korakov pri urejanju pokojninskega sistema. Vlada "kategorično zavrača" obtožbe,
da gre za razprodajo državnega premoženja, pa tudi, da gre za politizacijo.

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

O tem, ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, bo državni zbor glasoval v
četrtek.
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Izgradnja ljubljanskega potniškega centra
NOVA 24 TV, 15.12.2020, NOVICE, 19.54
ALEKSANDRA JUG (voditeljica)
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je z ostalimi deležniki v Vili Podrožnik danes podpisal memorandum o soglasju v
zvezi z izgradnjo ljubljanskega potniškega centra. Ta naj bi se začela leta 2022, projekt v javno zasebnem sodelovanju
pa je vreden približno 350.000.000 evrov.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Danes smo namreč podpisali memorandum o soglasju v zvezi z gradnjo potniškega centra Ljubljana, s katerim urejamo
sodelovanje pri bistvenih, pomembnih vprašanjih. Torej vprašanjih povezanih s pristopom k projektu in k učinkovitem
izvajanju tega projekta. Cilj je izvesti projekt v čim krajšem možnem času, stroškovno učinkovito in tudi seveda
pregledno. Ljubljana na ta pomemben projekt čaka že kar 18 let. Ja prav ste slišali, 18 let. Toliko let je namreč preteklo
od prvih napovedi obnove osrednje ljubljanske železniške in tudi avtobusne postaje.
MAG. ANDREJ VIZJAK (minister za okolje in prostor)

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

Sprejeli smo zakon o odpravi ovir pri izvedbi pomembnih investicij. Ta investicija je pomembna in bo tekla tudi po tem
postopku oziroma po tem protokolu. Nad tem projektom bo bdela posebna koordinacijska skupina, sestavljena iz
predstavnikov ključnih nosilcev urejanja prostora, ki praviloma postavljajo in seveda terjajo svoje pogoje pri umeščanju
tako kompleksnega projekta v prostor. Zadeve se bodo reševale sproti na sestankih brez plodnega dopisovanja s hudimi
časovnimi odlogi, tako da na tak način že potekajo številni projekti, ki so uvrščeni na ta seznam.
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bilo za starejše dobro poskrbljeno?
Odgovor na to je jasen: ne!
Je

Amnesty International in Društvo Srebrna nit budno spremljata,
kaj se dogaja s starejšimi Slovenci, in ugotavljata, da se kršijo
njihove najosnovnejše življenjske pravice, še posebno tiste s
področja zdravstvene oskrbe.
/

Polona Krušec

torek, 15. 12. 2020, 20:00

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

Avtor: Svet24
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Ogrožene so pravice starejših do najvišje možne ravni telesnega
Profimedia

in

duševnega zdravja.

Obe organizaciji že od začetka širjenja koronavirusa oblasti opozarjata na številne
pomanjkljivosti v spopadanju z epidemijo, še posebno ko gre za človekove pravice
starejših.
Seznam očitkov, ki jih slovenski Amnesty in Srebrna nit uperjata proti slovenski vladi,
je dolg. »Pozna uvedba hitrih testov, nerazumevanje in prepozno odzivanje na
pomanjkanje ustreznega prostora in kadrov, nepregledna navodila, prepozna priprava
protokolov za zagotavljanje stikov s svojci – vse to kaže na nezadostno skrb pri
zagotavljanju pravice do zdravja starejših ljudi,« naštevajo.

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

Kaj

je

nesprejemljivo

Organizaciji izpostavljata, da je stanje zelo slabo tudi zaradi dolgoletnega
nedelovanja oblasti na področju zagotavljanja dolgotrajne oskrbe, ustreznih
kadrovskih in drugih normativov, gradnje domov oziroma drugih bivalnih enot
in na splošno ustvarjanja ustreznih pogojev za dostojno življenje starejših.
»Vse vlade so z odlašanjem reševanja situacije sistemsko kršile pravice
starejših, kar se je razvilo v strukturno zanemarjanje tega dela populacije.«

Amnesty in Srebrna nit pravita, da so bili starejši iz domov za upokojence že v prvem
valu epidemije med najbolj prizadetimi skupinami, da pa tudi zdaj, ko doživljamo
drugi val širjenja okužb, ni kaj drugače. »Oblasti so zatajile tudi pri pripravah na drugi
val, tako so pomanjkljivosti skrbi za starejše zdaj postale še bolj izrazite,« so dejali in
poudarili, da je »diskriminacija zaradi starosti nesprejemljiva, še posebno na področju
zdravstvene oskrbe«.
Ne morejo mimo statistike, ki je sama po sebi zgovorna. »Podatki o umrlih v domovih
starejših so zastrašujoči. Vsi ukrepi morajo biti dobro pretehtani v sodelovanju s
starejšimi in/ali njihovimi bližnjimi. Tudi socialna izolacija starejših je nesprejemljiva.
Zato pozdravljamo dobre prakse v domovih starejših; nekateri so pod strogimi in
kontroliranimi pogoji obiske omogočili, in pozivamo, naj jim v tem prazničnem času
sledijo vsi,« je poudarila Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti.
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Tako ona kot direktorica Amnestyja Nataša Posel sta dejali, da so zdravstvene in
socialne oblasti »z neustreznimi in nezadostnimi pripravami ogrozile ne le
človekovi pravici do najvišje stopnje zdravja in do življenja stanovalcev domov za
starejše, ampak tudi pravice tam zaposlenih«.
Odziv na skrbi
»Ogrožene so pravice do najvišje možne ravni telesnega in duševnega zdravja, do
dostojnega življenja, do zagotavljanja intimnega in družinskega življenja, pa tudi
pravice zaposlenih v domovih za starejše. In za spoštovanje teh človekovih pravic so
odgovorne oblasti, ki se morajo nemudoma odzvati na številne skrbi zaposlenih v
zdravstvu, nevladnih organizacij, sorodnikov in tudi domov za starejše ter ukrepati,«
sta bistvo izluščili Poselova in Marolt Medenova.

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

Sporno triažiranje
Obe društvi pristojne pozivata, naj zagotovijo zunanje enote za izolacijo okuženih
stanovalcev socialnih zavodov za vse tiste domove, »ki zaradi kadrovskih, tehničnih
ali arhitekturnih vzrokov ne morejo učinkovito izvajati rdečih con, ne da bi s tem kršili
pravice neokuženih, naj nemudoma pripravijo ustrezne protokole za zagotavljanje
obiskov in stikov stanovalcev, naj spremenijo kadrovske in druge normative ter
sprožijo sistemski nadzor nad ravnanjem vpletenih v triažiranje še neokuženih
stanovalcev domov za starejše v prvem valu epidemij«.
Telo za monitoring
Glede triažiranja poudarjajo, da morajo stanovalci, njihovi sorodniki in celotna javnost
»dobiti zagotovila, da se to več ne dogaja, da so bili vložni listi za vse umaknjeni ter
da vsak oboleli v domu za starejše dobi možnost najboljše možne zdravstvene
oskrbe, ki je v Sloveniji na voljo«.
Svoje misli dopolnita z ugotovitvijo, da je dogajanje glede koronavirusa še enkrat
izpostavilo, da v Sloveniji nimamo posebnega telesa, ki bi bilo pristojno za
monitoring, ustvarjanje politik in sankcioniranje kršitev človekovih pravic znotraj
izvršilne veje oblasti. »Naj bo tragična bilanca preteklih mesecev zadostna spodbuda,
da se oblasti lotijo vzpostavitve takega telesa.«
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DZ pritrjuje noveli zakona
napravah

o

žičniških

15.12.2020 19:06

Ljubljana, 15. decembra (STA) - DZ se je seznanil s predlogom novele zakona
o žičniških napravah za prevoz oseb. Z njo se bo med drugim vzpostavila
pravna podlaga za državno ali občinsko sofinanciranje stroškov vzdrževanja,
obratovanja ali gradnjo žičniških naprav. Glede na razpravo se ji obeta široka
podpora.
Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je med
pomembnejšimi spremembami predstavil možnost subvencioniranja vzdrževanja in
obratovanja žičnic tako s strani države kot lokalnih skupnosti. "V ta namen
predvidevamo kar 1,7 milijona evrov, ki jih bo država lahko namenila za
obratovanje in vzdrževanje žičnic," je dejal.

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

Zakon je potreben sprememb tudi zaradi uskladitve s spremenjenim pravnim
redom EU na področju žičniških naprav, Mihelič pa je med novostmi navedel še
prenos pristojnosti izdaje odločb o določitvi organov za ugotavljanje skladnosti z
gospodarskega na infrastrukturno ministrstvo ter ukinitev zahteve za imenovanje
namestnika vodje obratovanja za manjša smučišča.
V poslanskih skupinah so predlagane spremembe podprli in pri tem izpostavljali
predvsem možnost sofinanciranja obratovanja, vzdrževanja in gradnje žičniških
naprav. "To bo doprineslo tudi k razvoju turističnih krajev z žičniškimi sistemi," je
dejal Andrej Rajh (SAB).
Mateja Udovč (SMC) je predlog novele zakona podprla z besedami, da imajo
naložbe žičničarjev številne multiplikativne učinke za celotno gospodarstvo. "Po
nekaterih optimističnih ocenah naj bi vsak evrov vložen v smučišča prinesel do šest
evrov prihodkov, zato je prav, da se to finančno breme razporedi še na druge
deležnike," je dejala.
Mihael Prevc (NSi) je spomnil na bojazen, da bodo nekateri upravljavci žičniških
naprav zahtevali finančno pomoč občin, in izrazil prepričanje, da predlagana rešitev
nikakor ne pomeni dodatne finančne obveznosti občin, pač pa občinam daje samo
pravno podlago za sofinanciranje stroškov obratovanja, vzdrževanja ali izgradnje
žičniških naprav, če se za to same odločijo.
Dušan Šiško (SNS) je kot primer navedel vzpenjačo na Ljubljanski grad. "Primer
uspešnega delovanja je Mestna občina Ljubljana, ki je investirala v izgradnjo
žičniške naprave in jo sedaj tudi upravlja in vzdržuje," je dejal.
O sprejemu novele zakona bo DZ glasoval v četrtek.
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