Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 12. 2020
Število objav: 33
Internet: 24
Tisk: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 31
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
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Povzetek

Naslov

Ugrabljena državna podjetja

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Alenka Marovt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot načelo strankarske pripadnosti za obvladovanje energetskega velikana velja načelo interesnih skupin, kar smo
zelo nazorno spremljali v Šoštanju pri gradnji Teš 6. Pohod na HSE tudi v Šarčevi vladi Ko je bila na oblasti vlada
Marjana Šarca, so bili apetiti po državni energetiki prav tako precejšnji. Šef HSE...

Naslov

Nepopisno veselje: Hrvati predor končali 74 dni predčasno #video

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Gašper Pirman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...metrov materiala, v "dirki" z vremenom pa so zmagali izurjeni delavci. Predor je bil grajen po novi avstrijski metodi
NATM, zato so uporabili najnovejša inženirska in tehnološka znanja. Poleg glavne cevi so izvrtali tudi servisno cev, kjer
je devet prehodov za pešce in dva prehoda za servisna vozila oziroma vozila...

Naslov

Ali bo gradbeništvo rešilo slovensko gospodarstvo po končani epidemiji?

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Razvoj cepiv kaže, da bo pandemija bolezni covid-19, ki je močno zaznamovala naše življenje, v prihodnjem letu
naposled le obvladana. Kakšno vlogo ima gradbeništvo pri ponovnem zagonu slovenskega gospodarstva in kako je na
to pripravljeno? Ima slovenska industrija gradbenih materialov dovolj kapacitet za izvedbo vseh...

Naslov

Prihodnost ogrevanja: čudovit objekt v Preddvoru

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prišel njihov strokovnjak, ki je pogledal in določil, koliko panelov je potrebnih in kako močnih. Potem smo se
dogovorili, kdaj približno bomo tako daleč z gradnjo, da bi lahko sledila montaža panelov," razloži Anja Maček. Njihovi
monterji so sicer razporejeni po regijah, na Gorenjskem pa nad montažo bdi tudi Primož...

Naslov

Kranjski župan odkljukal že veliko zadanih ciljev

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odkljukali. Optimistično pa se oziramo tudi k novim. Med največjimi projekti, ki jih je MOK končala v tem mandatu, so
prenova OŠ Simona Jenka – PŠ Center, gradnja več kot 200 novih parkirišč, Center trajnostne mobilnosti, širjenje
mreže KRsKOLESOM, novi reflektorji, tartanska steza in balon v ŠC Kranj, zaključujemo...
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Naslov

Težave inšpekcij in težave ljudi z inšpekcijami

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2019 okoli 20 tisoč nerešenih zadev, tam pa je trenutno zaposlenih 68 inšpektorjev. Inšpekcijski postopki trajajo
predolgo. Od odločbe o ugotovljeni črni gradnji do rušitve objekta minejo leta, v najdaljšem primeru tudi 36 let. Medtem
poteka pravna bitka za legalizacijo: zavezanci pišejo pritožbe, vlagajo upravne...

Naslov

Vlada za podaljšanje upravljanja mariborskega letališča s strani DRI

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povezljivost Slovenije, prav tako pa preko njega zagotavljajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč. Ob tem ne gre
zanemariti, da je za posodobitev in gradnjo novega potniškega terminala v finančni perspektivi 2007-2013 prejela tudi
evropski denar, ki bi ga morala vračati, če do 11. novembra 2021 ne pride do...

Naslov

Za izboljšanje zraka v Zasavju več kot milijon evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarstvo, zlasti zato, ker bodo finančni viri iz kohezijskih sredstev uporabljeni s pomočjo gospodarskih subjektov
na različnih področjih, kot so gradbeništvo skozi energetske sanacije stavb in širitve daljinskega ogrevanja, širitve
omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom ter vzpostavitev novih mikro sistemov daljinskega...

Naslov

Ob prelomu leta: Pandemija močno prizadela letališča, tudi ljubljansko (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

Tinkara Zupan, STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Hkrati so uvedli še druge ukrepe za zmanjšanje stroškov in nadaljevali zgolj investicijo v nov potniški terminal, ki velja
za ključno razvojno naložbo. Gradnja približno 21 milijonov evrov vrednega terminala se bliža koncu, saj že nameščajo
notranjo opremo. Odprli naj bi ga konec junija, tik preden bo Slovenija...

Naslov

Skobir: Zanimanje za Slovenijo ostaja, kar nam vliva optimizem (intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

Tinkara Zupan, STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

..."Takoj marca smo začeli z zniževanjem stroškov in odlaganjem investicij z izjemo gradnje novega terminala. Lastnik
ima veliko razumevanje, akumulirane dobičke iz preteklih let je pustil v podjetju. Tega denarja, ki je namenjen tudi
gradnji terminala, je za približno 25 milijonov evrov in od tega družba trenutno živi,...
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Naslov

Na Brezjah v načrtu razvoj svetišča, krajani proti prometnim spremembam

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Svetišče na Brezjah v prihodnjih letih čaka precej sprememb. V načrtu je dozidava muzeja jaslic in romarskega
urada, gradnja dvorane pod terenom in ureditev parka. Spremenjen naj bi bil tudi prometni režim, čemur pa
nasprotujejo krajani. Ti so svoje pomisleke predstavili ob razpravi...

Naslov

Greenpeace vlado poziva k investiranju v železnice

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Greenpeacu, že opozorila na problematičnost osnutka načrta za okrevanje in odpornost, ki je predvideval 728
milijonov evrov za gradnjo regionalnih cestnih povezav, 54 milijonov evrov za gradnjo avtocest ter 76 milijonov evrov
za vzpostavitev nacionalnega letalskega prevoznika. "Kako trdoživa je 'avtomobilska paradigma'...

Naslov

V postojnski občini tudi prihodnje leto številne investicije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Tržaške ceste, ki naj bi jo pričeli in zaključili prihodnje leto. Vrednost njene obnove je ocenjena na 2,6 milijona evrov.
Postojnska občina bo začela tudi gradnjo in urejanje kolesarskih poti, čemur bo namenila 2,8 milijona evrov. "Ker bodo
nekatere teh poti potekale tudi skozi vasi, bomo prihodnje leto v celoti...

Naslov

Predlog zakona o demografskem skladu po oceni DZ primeren za nadaljnjo obravnavo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...premoženja - se je strinjal Primož Siter iz Levice. Andreja Zabret (LMŠ) je menila, 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

Janša na vrhu gospodarstva: Tudi v krizi ohranjamo razvojne potenciale (daljše)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...delodajalcev o delu na domu, Vizjak pa je dejal: "Verjetno ste zaznali spremembe uredbe o predhodnih postopkih za
presojo vplivov na okolje. Prenavljamo tudi gradbeno zakonodajo in zakonodajo urejanja prostora, vse s ciljem, da se
pride do dovoljenj prej in z manj nepotrebne birokracije." Na vprašanje, ali so naši menedžerji dovolj...
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Naslov

Drzni projekti občine Lendava za okrevanje po epidemiji

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 12. 2020

Avtor

Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...različne odzive. Proračuna sta namreč med najvišjimi v zadnjih letih sploh, v ozadju pa so načrtovane večmilijonske
naložbe. Izstopajo trije projekti: gradnja večnamenske športne dvorane (ocenjena vrednost je 12,6 milijona evrov),
gondola z restavracijo pri razglednem stolpu Vinarium (8,1 milijona evrov) ter...

Naslov

(INTERVJU) Mateja Demšič: Če bi vladajočim bilo kaj do kulture, bi zardevali

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 12. 2020

Avtor

Hajnšek Melita Forstnerič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...MOL-ovi, denimo Slovensko mladinsko gledališče un drugi. Kako vi vidite sedanjo situacijo na nacionalni kulturni
sceni (kadrovanja v vrhovih institucij, gradnja novega muzeja ...)? "Če bi odgovarjala res na kratko, bi rekla, da je
odgovor že spisal oblikovalec Tomato Košir na naslovnici enega od zadnjih Dnevnikovih...

Naslov

Gospodarstveniki vidijo okrevanje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 12. 2020

Avtor

Srečko Klapš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ne zapravimo oziroma izgubimo, hkrati pa je nujno definirati tiste kategorije, kjer vidimo največji potencial za
spremembe." Največji odboj v sektorju gradbeništva Epidemija covid-19 je nekoliko bolj prizadela malo gospodarstvo
kot velike družbe, ocenjuje Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS, ki pričakuje 14-odstotno...

Naslov

Dnevna soba: Sladkorček v stanovanju, ki pomeni udobje

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 12. 2020

Avtor

Sanja Verovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zanimanje za usnje pa je v primerjavi z deset let nazaj manjše za več kot 50 odstotkov,” še opaža Luka Debevec.
Naravo si lahko prinesemo noter V sodobni gradnji se dnevna soba pogosto nadaljuje v dnevno sobo na prostem, kjer
je terasa. Vez med notranjostjo in zunanjostjo je vse bolj v ospredju: arhitektka meni,...

Naslov

Lesena hiša na prepihu

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Andrej Kek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Lesena hiša na prepihu Gradnja hiše zahteva upoštevanje pogojev, ki jih za življenje ponujata okolica in teren. K
temu spadajo tudi vetrovi, ki v nekaterih delih Slovenije sploh ne predstavljajo...
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Naslov

Katja Dolinar, Danfoss Trata in Zlata nit: Slovenci smo izjemno inovativni

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Vlasta Tifengraber

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...službenih poti virtualno potekajo tudi vsi sestanki, dogodki in izobraževanja. Na kaj se pri ustvarjanju inženirstva
prihodnosti v podjetju opirate? Svet spreminjamo zelo enostavno: z manj želimo ustvariti več. Ustvarjamo inženirstvo
prihodnosti, pri tem pa se opiramo predvsem na ustvarjalnost naših zaposlenih, ki svoje znanje zavzeto...

Naslov

FOTO/AVDIO: Z evropskim denarjem zgrajena prva faza Poslovne cone Puščava

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

P. K. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Puščava - Občina Mokronog-Trebelno je komunalno opremila prvo fazo Poslovne cone Puščava in s tem vzpostavila
pogoje za gradnjo dveh proizvodnih objektov, ki naj bi na lokaciji začela delovati v treh letih. PC Puščava leži na
severovzhodni strani naselja Puščava ob meji z občino...

Naslov

Potrdili proračuna za dve leti

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 350 cm2

...za infrastrukturo ob zaprtju železniške proge Kranj-Jesenice, izgradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem in
gradnja kolesarskih povezav v občini ter rekonstrukcija kopališča Radovljica pa tudi začetek gradnje komunalne
infrastrukture na območju načrtovanega regijskega reševalnega centra, nadaljevanje gradnje komunalne...

Naslov

Maja bo gradnja zaključena

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 337 cm2

...Maja bo gradnja zaključena Gradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v aglomeracijah BritofPredoslje in Mlaka pri Kranju se je zaradi epidemije covida-19 nekoliko...

Naslov

Negotova usoda doma v Železnikih

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Ana Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 147 cm2

...sprožen postopek za določitev pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovu Na Kresu 21, 22, 23 in 24, kar hkrati
pomeni poseg v pravico graditve na parceli, ki je določena za gradnjo doma starejših. Koncesionar navaja, da gre za
dolgotrajne sodne postopke, z možnostjo, da bodo vlagatelji postopka na predmetnem sodišču...
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Naslov

Vozi me vlak ...

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 18. 12. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 168 cm2

...Ne le na nivoju države, ki vodi projekt obnove železnice, tudi v lokalni skupnosti; Občina Radovljica se projektu med
drugim pridružuje tudi s sočasno gradnjo pločnikov in kolesarskih poti. O trajnostni mobilnosti nasploh pa se je v
zadnjem obdobju govorilo tudi ob uvajanju vsegorenjskega sistema izposoje koles....

Naslov

Napisala program, ki odkrije del vesolja

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 23

Površina: 416 cm2

...precej široka pojma. Obravnavali smo vse možne implementacije v praksi, ki bi nam lahko koristile ob delu na
različnih smereh, in sicer katastrske izmere, inženirsko geodezijo, daljinsko zaznavanje, fotogrametrijo in podobno.
Res pa je, da sem pogrešala nekoliko več terenskega dela.« Osrednji del naloge izdelava programa...

Naslov

Skakalni center na Pertoči

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 17. 12. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 190 cm2

...predlog novega odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini. Ta je
sedaj poenoten v vseh občinah in usklajen z gradbenim zakonom iz leta 2017 Damjana Nemeš Najpomembnejša
investicija je nadgradnja javnega vodovoda sistema B, vendar še ni jasno, kolikšno bo sofinanciranje občine....

Naslov

V pričakovanju vodovoda in obvoznice

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 17. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 424 cm2

...(ne)upravičenih stroškov je obveljala interpretacija ministrstva, po kateri se hišni priključki ne prištevajo med
upravičene stroške. Kalamar pojasnjuje, da bo gradnja priključkov od javne površine do uporabnikov strošek
posamezne občine, kar bo celotni projekt podražilo za 800 tisoč evrov in ne za milijon evrov, kot...

Naslov

Mestu se obeta novo trgovsko središče

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 17. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 385 cm2

...Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Na tem 5,1 hektarja velikem območju so trenutno njive, večinska
lastnica največjega zemljišča na predvidenem območju gradnje pa je Edita Toplak Benko, soproga znanega
univerzitetnega profesorja in politika Ludvika Toplaka. Kot je razvidno iz objavljene dokumentacije, načrt predvideva...
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Naslov

Dars objavil nov razpis

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 55 cm2

...Dars objavil nov razpis Ljubljana/Velenje - 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

DZ omogočil naložbe države v žičniške naprave

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...napravah za prevoz oseb, s katero se bo med drugim vzpostavila pravna podlaga za državno ali občinsko
sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo tovrstnih naprav. Predlog vlade je bil deležen široke
podpore: za je glasovalo 77 poslancev, proti ni bil nihče. V skladu z novelo zakona bodo lahko država...

Naslov

Ali bi Boris Popovič rad po bližnjici čez park nazaj na županski položaj?

Medij

Portalplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 12. 2020

Avtor

Matija Likar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...interesom. Drugače ni mogoče razumeti, zakaj je kot župan podprl projekt, ki je bil z urbanističnega vidika prava
katastrofa za Koper. Predvideval je gradnjo gosto posejanih stanovanjskih blokov do 27 metrov višine, kar bi pomenilo,
da bi na območju Toncityja nastala prava betonska džungla, če bi dokončali projekt,...
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DEJSTVA

Ugrabljena državna podjetja
Ljubljana, 17.12.2020, 5:20 Posodobljeno pred
|

3

urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 13 min

AVTOR

KOMENTARJI

Alenka Marovt

77

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

Pogodba o sponzoriranju Gazel – izbora najboljših hitro rastočih podjetij
časnika Dnevnik, ne bo podpisana, zaradi, kot smo izvedeli neuradno,
"negativne publicitete Dnevnika o Holdingu slovenskih elektrarn". To naj
bi dejala nova vodja korporativnega komuniciranje skupine HSE, sicer
dolgoletna medijska svetovalka premierja Janeza Janše, Ksenija Koren.
Zmotil naj bi jih članek, da je novi direktor Viktor Vračar obiskal sedež
stranke SDS. To je konkreten primer posledic političnega nameščanja
svojih ljudi v gospodarstvu, kako moč pozicije nevarno zažira pore
družbe, ki si jih podjarmi politika. V devetih mesecih Janševe vlade smo
samo v gospodarstvu našteli 55 posrednih imenovanj in 33 razrešitev.

Politični pohod na energetskega velikana HSE

in

podreditev medijev

Holding slovenske elektrarne (HSE) se je odločil tretje leto zapored sponzorirati
Dnevnikov tradicionalni izbor najboljših hitro rastočih podjetij Gazela Dva meseca
so usklajevali pogodbo o 20 tisoč evrih sponzorskih sredstev, s katerim bi – ob
ostalih sponzorjih – postavili obelisk gazelam v Tehnološkem parku. Simbolno
dejanje v času epidemije, namesto sedmih prireditev, ki so jih imeli običajno.
Pogodbo so uskladili, Dnevnik jo je že podpisal, začel izvajati del dogovorjenih nalog
za HSE in HSE navajal kot sponzorja, nato čakal na podpis HSE in plačilo prve od
treh faktur v višini 5 tisoč evrov. Faktura je bila zavrnjena.
.
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tukaj se zaplete. Prve fakture HSE ne bo plačal, ker ni podpisana pogodba.
Razlog? Neuradno – negativna publiciteta Dnevnika o HSE. To naj bi dejala nova
vodja korporativnega komuniciranja skupine HSE Ksenija Koren ki je dolgoletna
medijska svetovalka premierja Janeza Janše Zmotil naj bi jih članek, ko je le nekaj
dni po imenovanju novi direktor HSE iz vrst SMC Viktor Vračar obiskal sedež SDS na
Trstenjakovi. Že takoj po objavi članka je bilo uredništvo deležno različnih pritiskov,
ki so, kot se zdi danes, rezultat nepodpisa že usklajene sponzorske pogodbe.

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

In

,

.

Ksenija Koren je na konkretno vprašanje, ali je res dejala, da pogodba ne bo
podpisana zaradi negativne publicitete Dnevnika, odgovorila: " Ne vem, tega pa ne
vem. Ali je bila kakšna negativna publiciteta?" Vprašanje, ali naj bi bil razlog članek
o obisku Vračarja na sedežu SDS, pa je vsaj dvakrat preslišala in odgovorila: V tem
času, od 11. novembra, ko sem prevzela Službo za korporativno komuniciranje, o
poslu nisem bila seznanjena, v tem času se nisem z nikomer pogovarjala, dobila sem
le enostransko podpisano pogodbo z izstavljenim računom. To je izsiljevanje, to ni
poštena poslovna praksa, mi smo državno podjetje, kjer veljajo določena pravila. Ne
moreš izstaviti računa za enostransko podpisano pogodbo."
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Vodja korporativnega komuniciranja skupine HSE Ksenija Koren

FOTO: Facebook

naše neuradne informacije držijo, preverimo na Dnevniku. Direktorica oglasnega
trženja Nives Roš nam potrdi, da je bila "prva faktura za določene že izvedene
aktivnosti za HSE zavrnjena, sponzorska pogodba pa, čeprav imamo dokazilo
pravnikov HSE, da je usklajena, ni podpisana. Uradno pojasnilo, zakaj pogodbe HSE
ne podpiše, še čakamo."
Ali
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Zakaj HSE ne podpiše usklajene sponzorske pogodbe z Dnevnikom za 20 tisoč evrov,
vprašamo Ksenijo Koren še enkrat. " Pri sponzorski pogodbi gre za poslovni odnos
med sponzorjem in sponzorirancem, ki je poslovna skrivnost." Odgovor na
vprašanje, ali bo pogodba podpisana, ker je že usklajena tudi od pravne službe HSE,
pa: " Zdaj sem kot vodja službe odgovorna za ta denar, gre za izrazito visok znesek in
ne bom kar tako podpisovala stvari, o katerih nisem bila seznanjena."
Pritiski na novi vrh HSE

o

zaposlitvah izbranih, tudi Korenove

Naši viri zatrdijo, da je Viktor Vračar priznal močne in usklajene pritiske nanj od
politike prav za imenovanje Ksenije Koren na mesto vodje korporativnega
komuniciranja. Enako naj bi se dogajalo tudi za ostale zaposlene, predvsem novo
vodstvo. Mimogrede – kmalu po prihodu Korenove je HSE založbi Nova obzorja, ki
izdaja tednik Demokracija in spletni tabloid Škandal24 doniral pet tisoč evrov. S
prihodom Korenove so na HSE prišli tudi naročeni izvodi tednika Demokracija.
,

Glavni kadrovik v HSE naj bi bil prav Rok Snežič premierjev svetovalec za davke,
naj bi v imenu SDS poskrbel, da je moral prvi mesto zapustiti generalni direktor
Stojan Nikolić. Če je sprva kazalo, da sedi trdno v sedlu, se mu je peta vlada, pod
katero je direktoroval, skoraj čez noč odrekla.

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

,

Mimogrede, Korenovo
Nikolič.

je

spomladi na HSE,

a

ki

ne na mestu vodje, zaposlil prav

Država je najprej korenito spremenila nadzorni svet s petimi novimi člani in ga
strankarsko obarvala. Imenovali so Andreja Janšo nekdanjega županskega
kandidata NSi v Velikih Laščah, Franca Doverja, direktorja Snage Maribor, ki velja za
kader SDS, Damjana Semeta, izvršnega direktorja podjetja C&G, Roberta Celca
člana SMC in direktorja Raziskovalno-informacijskega središča dvorec Rakičan in
Janeza Gutnika iz DRI.
,

,

Člani nadzornega sveta prejmejo mesečno nadomestilo, Dover kot predsednik 1412
evrov bruto, za sejo dodatnih 275 evrov. Podpredsednik dobrega tisočaka
mesečnega nadomestila, člani pa skoraj 950 evrov bruto.
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Kot smo izvedeli iz zanesljivih virov, novi nadzorniki Nikolića sploh niso videli, ker ga
na sejo niso povabili. Vizija razvoja in rezultati jih niso zanimali, na njegovo mesto so
imenovali strankarskega človeka iz vrst SMC Vračarja, ki je bil pred tem eno leto
poslovni direktor HSE, kar osem let pa direktor podjetja ThyssenKrupp dvigala ki
je končalo v likvidaciji. Vračar mesečno zasluži 12.600 evrov bruto.
,

Delovnih mest v HSE ni več niti za: Jako Slokana vodjo Službe za energetske
politike in EU pri HSE, Jureta Čatra vodjo nabave HSE. Oditi je moral tudi Matija
Sevšek pomočnik uprave za odnose z javnostmi. Na ‘odstrelu’ so Tone Žagar
direktor RGP, hčerinske družbe Premogovnika Velenje, Mojca Letnik, direktorica
Premogovnika Velenje, ki je sicer junija dobila nov mandat, v nemilosti je menda
tudi Andrej Tumpej direktor Dravskih elektrarn Maribor. Tumpeja naj bi zamenjal
Aleksander Brunčko občinski svetnik SDS v Rušah. Brunčko je zdaj človek z dvema
funkcijama, je tako začasni direktor družbe HSE Invest, kot tudi svetovalec uprave
Dravskih elektrarn. Prokurist HSE Invest pa je Zef Vučaj nekdanji vodja komerciale v
podjetju Klima Petek.
,

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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Nazadnje je vodstvo HSE zapolnil poslovni direktor Marko Štrigl njegova plača
11.340 evrov bruto. Sodil naj bi v krog nekdanjega direktorja Teša Uroša Rotnika
zoper katerega je vložena obtožnica zaradi spornih poslov pri projektu Teš 6. Štrigl
bil v Tešu tudi zaposlen, nazadnje pa je bil namestnik direktorja družbe ECE.
,

,

je

Na HSE naj bi vladalo obsedno stanje, pretresajo se pogodbe, na delu so revizorji,
bolj kot načelo strankarske pripadnosti za obvladovanje energetskega velikana velja
načelo interesnih skupin, kar smo zelo nazorno spremljali v Šoštanju pri gradnji Teš
6.

Pohod na HSE tudi v Šarčevi vladi
Ko je bila na oblasti vlada Marjana Šarca so bili apetiti po državni energetiki prav
tako precejšnji. Šef HSE je postal Nikolič, tretji član poslovodstva Mirko Marinčič
novi šef Teša prav Viktor Vračar, ki je bil imenovan tudi za člana uprave, Marko
Mavec generalni direktor Premogovnika Velenje.
,

,

SDH je za nova nadzornika HSE postavil Tomaža Beska ki prihaja iz Kamnika
v Šarčev krog, in Gorana Brankoviča ki je nekdaj vodil Slovenske železnice
,

in

sodi

,

Kadrovali so tudi v Gen energiji Nadzornika sta postala Lovro Lapanja ki je
kandidiral za Državni zbor na listi LMŠ, in Miha Butara pomočnik generalnega
direktorja Slovenskih železnic.
.

,

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

,

boj za prevlado v družbi SODO – sistemskega operaterja distribucijskega
električnega omrežja Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek se je osebno
vmešala v odprt razpis za direktorja SODO. "Vsem, ki boste želeli ribariti v kalnem,
sporočam, da bolj kot boste to počeli, bolj bom sekala lovke. Dokler sem jaz
ministrica, energetika ne bo peskovnik, v katerem bodo fantje tekmovali, kdo si bo
vzel večjo potičko."
Bil se je

.
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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!

Alenka Bratušek se
SODO.

je

kot takratna infrastrukturna ministrica osebno vmešala

v

odprt razpis za direktorja

Bratuškova naj bi v razpis posegla, da umakne aktualnega direktorja in na čelo
družbe SODO postavi svojega kandidata. "Na postopek izbire direktorja nisem
vplivala, sem pa predlagala spremembo akta družbe, v smislu, da vlada da na koncu
soglasje direktorju."
epilog? S položaja se je po 12 letih poslovil Matjaž Vodušek Šarčeva vlada zaradi
padca ni dala soglasja k imenovanju favorita Bratuškove Nina Maletića iz Elektra
Celje, zato je Janševa vlada za direktorja postavila nekdanjega predsednika uprave
Elektra Maribor Stanislava Vojska
In

,

.

Biti

nadzornik zaželen položaj

devetih mesecih Janševe vlade smo samo v gospodarstvu našteli 55 posrednih
imenovanj in 33 razrešitev. V Šarčevi pa 39 imenovanj in 25 razrešitev.
V
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Prešteli pa smo tudi vsa imenovanja in razrešitve nadzornih svetov. Šarčevi so
imenovali 68 nadzornikov in jih dvakrat manj – 33 –razrešili. Medtem ko so v Janševi
vladi zgolj po devetih mesecih vladanja zabeležili že 77 imenovanj in 47 razrešitev.
gospodarstvu se izplača biti nadzornik, ob sejninah prejmejo še mesečna
nadomestila. V HSE znaša okoli tisočaka na mesec.
V
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Janez Žlak – SDS, šef Slovenskega državnega holdinga
Nadzornike HSE je postavil Slovenski državni holding (SDH), kjer z državnimi
milijardami upravlja Janez Žlak Žlak je član SDS, tudi prijatelj generalnega
sekretarja SDS Boruta Dolanca Žlak je bil do mesta predsednika uprave SDH
zaposlen na Petrolu kot izvršni direktor. In zanimivo, na Petrol se utegne vrniti.
Namreč vladajoči bodo tik pred novim letom dobili nadzorni svet po svojem okusu,
za mesto nadzornika pa je kandidat tudi Žlak.
.

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

.

Bolj kot Žlak se zdi sporno ime kandidat za nadzornika Petrola Aleksander
Zupančič. Zupančič je namreč v kazenskem postopku zaradi svojega vodenja
Komunale Brežice med letoma 2011 in 2018, povrhu vsega prihaja iz najožjega kroga
ljudi enega največjih malih delničarjev Petrola, je namreč vodja kabineta ministra za
okolje Andreja Vizjaka ki je v postopku zaradi nakupa delnic Petrola.
Protikorupcijska komisija v okviru svojih pristojnosti ni zaznala kršitev pri
spomladanskem Vizjakovem nakupu 415 delnic Petrola za 120.000 evrov. Vizjak je
delnice kupil, tik preden je vlada sprostila cene naftnih derivatov.
,

Kandidati za nadzornike so še aktualni predsednik nadzornega sveta Sašo Berger
Igo Gruden in Mladen Kaliterna.

,
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Vizjakov nakup Petrolovih delnic

je

sprožil protest na Petrolovi črpalki. FOTO: Bobo

Ob tem velja omeniti, da v Vizjakov krog ljudi sodi tudi novi šef družbe Borzen –
operaterja trga z električno energijo, Martin Bratanič. Bratanič je vodil Regionalno
razvojno agencijo Posavje, aprila ga je vlada imenovala za nadzornika državne
energetske družbe SODO, ko je bil Vizjak gospodarski minister, pa je vodil njegov
kabinet.
Pred tem je vlada junija iz nadzornega sveta Borzena razrešila Mojco Kert Alenko
Kolar in Jureta Jemca Namesto njih pa imenovala Petra Žmaka Tomaža Kokota
in Davorina Dimiča
,

.

,

.

Pod Šarčevo vlada padla Berločnikova uprava Petrola, kreator lastnik Južna
Lanski odstop uprave Petrola s Tomažem Berločnikom na čelu je bil, tudi zaradi
rekordnih rezultatov, presenečenje. Nato so se vrstile zgodbe o političnih pritiskih,
kdo da je sprožil padec uprave – SD ali LMŠ Takratni premier Šarec je večkrat
.
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zanikal kakršno koli vpletanje

v

menjavo Petrolove uprave. Za Dnevnik

je

dejal: "Bil

sem precej jezen, ko so me napadali, da je LMŠ v Petrolu zamenjala nadvse uspešno
vodstvo. Zdaj se je izkazalo, da ni bilo povsem tako." Na vprašanje, da naj bi šlo v teh
podjetjih za spopad mreže okoli Boruta Jamnika in mreže LMŠ, ki naj bi jo vodil
Damir Črnčec pa je Šarec odgovoril: " S Petrolom nima Damir Črnčec prav ničesar. S
Petrolom ima ravno toliko kot z Westinghousom."

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

,

Petrolovo upravo

s

Tomažem Berločnikom na čelu

je

odnesel 'kapital'. FOTO: Bobo

Jamnik, ki sodi v okrilje SD, je v vlogi predsednika Združenja nadzornikov Slovenije
za Odmeve TV Slovenija dejal: "Nekdo, ki je v resnici vodil postopke imenovanja in
odpoklica, torej nadzorniki, so delovali v prepričanju, da imajo polno politično
podporo."
Kot se je nato izkazalo, ni šlo za politično, ampak za lastniško zgodbo. Glavno vlogo
pri razrešitvi Berločnikove uprave je po naših informacijah imel največji domači
zasebni lastnik Petrola Dari Južna in ne politika.
Tričlanska uprava je v slovo prejela lepe odpravnine, Berločnik je prejel 99 tisoč
evrov bruto, Rok Vodnik in Igor Stebernak pa 84 tisoč evrov bruto.
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Nato pa se je vnel kadrovski boj za Berločnikovo nasledstvo, kar je postala kar
dotedanja predsednica nadzornega sveta in operaterka odstopa Berločnikove
uprave, Nada Drobne Popović. V upravi so se ji pridružili Matija Bitenc Jože Bajuk
in do nastopa mandata dodatnih dveh novih članov še naprej Danijela Ribarič
Selaković in delavska direktorica Ika Krevzel Panić. Namesto njiju je avgusta nato v
upravo prišel Jože Smolič, pretekli teden pa še Zoran Gračner kot delavski
direktor.
,

Posebna revizija večjih poslov Berločnikove uprave, ki so jo na lanski skupščini
zahtevali delničarji družbe, predvsem – po naših informacijah kreator odstopa
Berločnikove uprave Južna, ki jo je delno plačal, ugotovila nepravilnosti pri osmih
od 30 pregledanih poslov. Po mnenju revizorjev družbe BDO so podlaga za
odškodninsko, v nekaj primerih pa celo za morebitno kazensko odgovornost uprave.
Delničarji bodo na predsilvestrski skupščini odločali o vložitvi tožb.
Telekom

–

najljubši fevd politike

Telekom velja za najljubši fevd politike vsaj od takrat, ko je Bajukova vlada šokirala
imenovanjem Marjana Podobnika za predsednika uprave. Kadrovali sta tako
Šarčeva kot Janševa vlada. V Šarčevi vladi naj bi večino potez povlekel premierjev
državni sekretar Črnčec. Prva poteza, v Telekom je za finančno direktorico prišla
nekdanja Črnčečeva študentka Vida Žurga Nato je moral odstopiti predsednik
uprave Rudolf Skobe nasledil ga je Matjaž Merkan, ki velja za človeka LMŠ-jevega
omrežja. Nezaželen je bil tudi delavski direktor Dean Žigon Z odstrelom Lidie
Glavina z vrha SDH je padla tudi njena funkcija predsednice nadzornega sveta
Telekoma. Mimogrede, Glavini so hitro uredili drugo dobro plačano službo – v
paradržavnem podjetju Gen-I. Na mesto direktorja družbe TSmedia se je povzpel
Roland Žel Črnčecev prijatelj. Nadzornika sta postala Barbara Cerovšek Zupančič
in Igor Rozman

z
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https://www.24ur.com/novice/dejstva/ugrabljena-drz...

Aleš Šabeder, ki se ga je po kuloarjih omenjalo za novega predsednika uprave Telekoma,
mesecih predsedovanja nadzornemu svetu Telekoma odstopil. FOTO: Bobo

Šarec

je

zgolj po štirih

Dnevnikovem intervjuju zatrdil, da Vida Žurga ni njegova znanka, "pred
leti je delala revizijo na občini Kamnik in tam sem jo spoznal. Poznam jo pa veliko
dlje, kot poznam Damirja Črnčeca."
je v

nastopila je Janševa vlada. Junija je v nadzorni svet prišel nekdanji zdravstveni
minister v Šarčevi vladi Aleš Šabeder ki je postal tudi predsednik nadzornega sveta.
V upravo so imenovali še Tomaža Jontesa.
In

,

Šabeder je po štirih mesecih, skupaj z Barbaro Cerovšek Zupančič in Bernardp
Babič, odstopil iz nadzornega sveta. Razlog? Nesoglasja, slabe razmere in tako
nezmožnost opravljanja dolžnosti z zadostno mero skrbnosti nadzornika. Kakšen
resnični razlog odstopa, Šabeder ne želi pojasnjevati niti danes.

je

Sodišče je nato novembra začasno imenovalo tri nadzornike Telekoma: Boštjana
Kolerja Dimitrija Marjanovića in Štefana Belingarja Medtem pa je SDH za
skupščino, ki še ni sklicana, predlagal: predavatelja na Ekonomski fakulteti
Aleksandra Igličarja in odvetnika Radovana Cerjaka oba sta že nadzornika STA,
,

.

,
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Marka Kerina

iz

Slovenskih železnic

in

Boštjana Kolerja

Odpoklicati želijo nadzornika Igorja Rozmana
Umaknimo politiko

iz

gospodarstva

ali

,

član uprave SDH.

ki je

.

kako se povzpeti na čelo Darsa

Umaknimo politiko iz gospodarstva je bržkone najbolj znana parola Nove Slovenije,
na kateri je gradila volilno kampanjo. Še ena ‘prazna’ obljuba, ki se poje z vstopom v
vladne prostore. Če smo o Agenciji za varnost prometa in namestitvi člana NSi na
čelo pisali že včeraj pa je morda najbolj očiten primer Dars. Predsednik uprave je
postal kar podpredsednik Nove Slovenije Valentin Hajdinjak ki ga najbolj poznamo
kot tiskovnega predstavnika prve Janševe vlade.
,

,

Kljub pretežno politični karieri je bilo Hajdinjakovo imenovanje strokovno. Gospod
Hajdinjak se je predstavil komisiji za kadre. Soglasno smo sprejeli sklep, da
izpolnjuje vse kriterije, ima vse kompetence in bo dober predsednik Darsa," je takrat
pojasnil predsednik nadzornega sveta Darsa Pavle Hevka
"
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Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, sicer podpredsednik Nove Slovenije. Ob njem strankarski kolega
infrastrukturni minister Tadej Vrtovec. FOTO: Miro Majcen
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Uprava Darsa s Tomažem Vidicem na čelu pa
zapustila položaj.

je

medtem sporazumno predčasno

upravi Darsa so se novemu predsedniku pridružili Boštjan Rigler ki je v Darsovi
upravi že sedel leta 2007 in je bil zaposlen v gradbenem podjetju državnih železnic
SŽ ŽGP, izbira SDS, Peter Gašperšič, nekdanji minister za infrastrukturo v Cerarjevi
vladi, ki ga je predlagala SMC, tretja članica uprave je na predlog Desusa postala
Štajerka Romana Fišer sicer direktorica mariborskega Marifarma in občinska
svetnica v občini Rače - Fram.
V

,

,

Dars je šolski primer političnega kadrovanja. Koalicija
upravo Darsa: NSi, SDS, SMC in DeSUS.

si je

enakomerno razporedila

Za nameček se je na Darsu našla še služba za nekdanjega šefa Policije Antona
Travnerja ki se je vmešal v nakupe medicinske opreme. Z mesta generalnega
direktorja policije je odstopil na dan hišnih preiskav zaradi sporne nabave zaščitne
opreme, ki so potekale na kar 11 naslovih, tudi pri gospodarskem ministru Zdravku
Počivalšku
,

.
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Obglavljen vrh tudi na 2TDK, vodenje nagrada
za potezo v Darsu?

Ob 13. uri pa, kako je politika
našla tudi območne službe
Zavoda za zaposlovanje.

Dušan Zorko in Marko Brezigar sta sporazumno
zapustila vodstvo državnega podjetja za razvoj
drugega tira 2TDK Novi predsednik uprave je postal Pavel Hevka doslej zaposlen
kot vodja projekta vzdrževanje cest na DRI in predsednik nadzornega sveta Darsa, ki
je ustoličil NSi-jevega Hajdinjaka. Ob Hevki je član uprave postal še Iztok Černoša
Tisti Černoša, ki je bil julija imenovan v nadzorni svet ob Robertu Rožiču Andreju
Špengi in Petru Pungartniku. In ko se je že nakazovalo, da bo uprava razrešena.
.

,

.

,
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Hrvaški projekt desetletja čez prvo oviro

Nepopisno veselje: Hrvati predor
končali 74 dni predčasno #video
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Avtor: Gašper Pirman

Pred skoraj dvema letoma so začeli dela na mostu za Pelješac, ki velja za enega
najpomembnejših infrastrukturnih projektov na Hrvaškem. Včeraj jim je uspel novi
veliki podvig, saj so na Pelješcu prebili tunel Debeli breg, dolg 2.467 metrov. Šlo je za
eno bolj zapletenih in zahtevnih faz gradnje, a sta se obe strani srečali kar 74 dni pred
predvidenim rokom.

Dela na predoru so se začela

7.

aprila letos, kljub epidemiji in epidemioloških ukrepih

je

pri

gradnji sodelovalo sto ljudi. V osmih mesecih so izkopali 113.959 kubičnih metrov
materiala, v "dirki" z vremenom pa so zmagali izurjeni delavci. Predor

je

bil grajen po novi

avstrijski metodi NATM, zato so uporabili najnovejša inženirska in tehnološka znanja.
Poleg glavne cevi so izvrtali tudi servisno cev, kjer

je

devet prehodov za pešce in dva

prehoda za servisna vozila oziroma vozila urgentnih služb.
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Avtomoto

Začetek gradnje "slovenskega" mostu
na Pelješac #video
19

Novice

Most na Pelješac pol leta po začetku
gradnje pokukal iz morja #foto

Sledi še nadgradnja cest na Pelješcu
Vrednost infrastrukturnega projekta, pri
katerem poleg družbe Hrvatske ceste
sodeluje tudi kitajsko podjetje China Road
and Bridge Corporation ter Strabag, znaša
420 milijonov evrov, soavtor mostu pa

je

tudi
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slovenski projektant Marjan Pipenbaher.
Most bo dolg 2,4 kilometra in visok 55
metrov. Na njem bodo štirje prometni pasovi.
''Za naše podjetje Hrvaške ceste

je

to

pomemben projekt in eden pomembnejših
dogodkov ter zmag v tekmi

s

časom, ki jo

vsak dan bijemo skupaj z izvajalci in
nadzorom. Pogosto govorimo o Pelješkem
mostu, zato se občani morda ne zavedajo,
kako zahteven

je

ta del gradnje čez

polotok. Današnji predor

je

Včeraj so uspešno prebili še zadnjo steno in v celoti
povezali predor Debeli breg, ki v dolžino meri 2.467

peti najdaljši

metrov.

Foto: Hrvatske ceste

predor na Hrvaškem. Kljub vsem izzivom, od
javnega razpisa do znanih zapletov

s

pandemijo, smo na poti, da minimaliziramo

odstopanje v rokih med dokončanjem mostu in tem odsekom. Čestitke vsem, in verjamem,
da bomo nadaljevali

s

tem tempom, kajti prava luč na koncu predora bo šele, ko bo

ta izjemno zahtevni in pomembni odsek končan,''

je

dejal predsednik uprave Hrvatskih

cest Josip Škorić.
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Gradnji mostu bosta sledili še gradnja in posodobitev več kot 33 kilometrov cest na
polotoku Pelješac, vključno
leži na stiku polotoka

s

s

še nekaterimi mostovi in predori ter obvoznico pri Stonu, ki

celino. Ob predoru Debeli breg so že začeli delo na 499-metrskem

predoru Kamenica, 156-metrskem viaduktu Doli, 488-metrskem mostu Dumanja Jaruga
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in 80-metrskem mostu Dumanja Jaruga

Končna podoba mosta na Pelješcu.

I

II.

Foto: Pipenbaher Consulting
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Ali bo gradbeništvo rešilo slovensko
gospodarstvo po končani epidemiji?
Razvoj cepiv kaže, da bo pandemija bolezni covid-19, ki je močno zaznamovala naše življenje, v
prihodnjem letu naposled le obvladana. Kakšno vlogo ima gradbeništvo pri ponovnem zagonu
slovenskega gospodarstva in kako je na to pripravljeno? Ima slovenska industrija gradbenih
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materialov dovolj kapacitet za izvedbo vseh infrastrukturnih projektov?

Moderno gradbeništvo lahko v splošnem razdelimo na tri veje, in sicer projektivo, operativo in industrijo
gradbenih materialov. Zadnja ima pomembno vlogo zagotavljanja surovin za delovanje operativnega
gradbeništva, ki

je

predvsem zaradi svojega obsega delovanja izredno materialno intenzivna panoga.

Trendi gradnje se dandanes sicer premikajo v vse bolj trajnostne oblike, kjer stremimo k rabi trajnih in
trajnostnih materialov ter v vse večji meri k reciklaži. Kljub temu brez proizvodnje novih materialov ne
gre. Razlog gre iskati v velikih infrastrukturnih potrebah, ki jih kot družba ustvarjamo.
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Velika potreba po gradbenih materialih
Med vsemi gradbenimi materiali, ki jih poznamo in uporabljamo, z naskokom prevladuje beton. Porabimo
ga kar trikrat več kot vseh preostalih gradbenih materialov skupaj. Ocenjuje se, da znaša poraba betona
več kot en kubični meter na vsakega zemljana letno. Tako visoka poraba betona
edinstvenih lastnosti. Beton

je

izrazito lokalen material, mogoče ga

je

je

posledica njegovih

proizvajati skorajda povsod na

zemeljski obli, ima izrazito nizko ceno, ugodne mehanske lastnosti in med vodilnimi gradbeni materiali
najnižji okoljski vpliv na enoto proizvoda.
Med porabo betona in gospodarskim razvojem posamezne države

je

mogoče preprosto potegniti

vzporednico – najbolj gospodarsko razvite države beležijo najvišjo porabo betona in obratno. Slovenija
imela v zadnjih letih pozitivno gospodarsko rast, kar
izgradnjo infrastrukture. Slovensko gradbeništvo

je

si je

je

bila posledica tudi povečanega vlaganja države v

po gospodarski krizi dobro opomoglo in trenutno

zaposluje več kot 60 tisoč ljudi in prispeva več kot pet odstotkov BDP. Ker gre za izrazito lokalno
gospodarsko dejavnost na ravni posamezne države, ima velike multiplikativne učinke tako na celotno
gospodarstvo kot tudi na zaposlovanje.

Pred vrati so veliki državni infrastrukturni projekti
Gradbeništvo na epidemijo, ki zadnje leto pretresa svet, ni ostalo imuno. Zadnji statistični podatki pri nas
kažejo na znižanje gradbenih del v prvi polovici leta 2020 glede na lani za 5,6 odstotka. Pa vendarle
izgleda, da bo epidemijo preživelo z manj posledicami kot preostale panoge. Pomembno vlogo pri tem
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imajo številni infrastrukturni projekti, ki jih

je

država spomladi odločno podprla. V letošnjem letu so tako

po letih zastojev stekla dela na predoru Karavanke in tretji razvojni osi. Trenutno

je v

pripravi tudi 187

pomembnih infrastrukturni projektov, skupno težkih kar 7,7 milijarde evrov. Ti bodo uresničeni v
prihodnjih letih. Širile se bodo avtoceste, gradile nove železniške povezave, vlagalo se bo v lokalno
infrastrukturo, v energetsko infrastrukturo in ne nazadnje urejalo okolje.

Beton

je

ključni gradnik infrastrukture

Skupni imenovalce vseh naštetih naložb oziroma projektov

je v

fazi izvedbe beton. Najsi gre za

stanovanjsko gradnjo za mlade na eni ali gradnjo domov za starejše občane na drugi strani. Gradnjo HE
Mokrice ali gradnjo novih predorov v okviru projekta drugega tira. Realizacija projektov ne bo mogoča brez
premišljene in pravilne rabe betona.
Beton

je

kompozitni material, sestavljen iz vode, agregata, cementa in kemijskih ter mineralnih dodatkov.

Slovenija ima številna bogata nahajališča kakovostnih kamenih agregatov, ki v betonu prestavljajo
približno 70 odstotkov celotnega volumna. V nasprotju

s

tem pa v Sloveniji cement kot glavno vezivno

komponento betona proizvaja samo še ena cementarna.
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Salonit Anhovo med najbolj razvitimi cementarnami

v

EU

Edina delujoča cementarna v Sloveniji se nahaja v srednji Soški dolini. Cementarna Salonit Anhovo , ki

je

letos vstopila v 100. leto svojega delovanja, proizvede več kot milijon ton cementa letno. S to strateško
pomembno surovino že vse od ustanovitve oskrbuje tako v prvi vrsti slovensko gradbeništvo kot tudi širšo
regijo. Cement Salonita Anhovo lahko najdemo v vsaki drugi stavbi v Sloveniji. Tudi v najbolj veličastnih,
kot so na primer viadukt Črni kal, hotel Intercontinental in Nordijski center Planica. S cementi Salonita
Anhovo se v tem trenutku gradi tudi predor Karavanke.
Salonit Anhovo se dandanes postavlja ob bok najbolj razvitih cementarn v Evropi. Intenzivna vlaganja v
najboljše razpoložljive tehnologije v višini prek sto milijonov evrov v zadnjih desetih letih so cementarno
preobrazila v ne le izredno učinkovito, ampak tudi okolju prijazno. V letu 2019

je

skupina Salonit ustvarila

več kot 83 milijonov evrov prihodkov od prodaje in zaposlovala 380 pretežno lokalnih prebivalcev. Tako
dobro poslovanje predstavlja trdno osnovo za nadaljnja vlaganja in izboljšave. Pred skupino Salonit so
namreč veliki izzivi, kako v ne tako daljni prihodnosti doseči brezogljično proizvodnjo, slediti trendom
digitalizacije, zagotavljati vse bolj kakovostna delovna mesta in ob vsem tem še naprej ohranjati visoko
kakovost svojih proizvodov.

Slovensko gradbeništvo bo uspešno pripomoglo

k

reševanju krize

Vloga slovenskega gradbeništva pri okrevanju po končani epidemiji bo nesporno velika. Prav tako kot bo
pomembna vloga domačih proizvajalcev gradbenih materialov za slovensko gradbeništvo. Sektor
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proizvodnje betona na čelu

s

cementarno Salonit Anhovo

je

na prihajajoče infrastrukturne projekte dobro

pripravljen. Z uspešno izvedbo zastavljenih projektov, katerih nosilci bodo domača podjetja, bo slovensko
gradbeništvo uspešno pripomoglo k okrevanju po končani epidemiji.
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Osveženo: 1 ura, 11 minut

Prihodnost ogrevanja: čudovit objekt v
Preddvoru
Vsebino omogoča Ekosen
Video in foto: Jan Lukanović

Obiskali smo prečudovito domovanje družine iz Preddvora, ki se je v novo hišo vselila letos poleti. Po
temeljitem razmisleku so za ogrevanje objekta izbrali IR-panele hitro rastočega podjetja Ekosen. Slabega pol
leta po vgradnji panelov jim za odločitev ni žal, tiste glavne prednosti IR-panelov pa bodo ob manjših stroških
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in dolgi življenjski dobi produkta v prihodnosti še bolj očitne in jasne.

delitve: 4
IR-paneli
se danes uporabljajo v različnih objektih, tako v starejših kot tudi v novogradnjah, tisti z višjo močjo pa

so namenjeni tudi večjim prostorom, kot so stanovanjski bloki, poslovni prostori, hale, delavnice, telovadnice in
dvorane. Primerni so tudi za objekte

s

slabo izolacijo in prostore, ki jih je treba hitro ogreti. V svoj prekrasen dom

jih je namestila tudi družina Maček iz Preddvora.
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"Hišo smo začeli graditi pred dvema letoma in pol. Pred tem smo dolgo pripravljali dokumente, potem pa je vse
minilo kar hitro. Od prvega izkopa do vselitve sta minili dve leti. Vanjo smo se vselili to poletje in za zdaj smo zelo
zadovoljni tako

s

podobo kot

s

samim bivanjem. V prejšnjem stanovanju smo imeli ogrevanje na plin. Bilo je

povsem korektno, je pa res, da smo imeli peč, ki smo jo morali servisirati, pa dimnikar je bil spet strošek. Vsak
mesec je bilo treba javljati porabo, dodatno skrb si imel. Pri odločanju, kakšen vir ogrevanja bomo uporabili v svoji
novogradnji, smo stroškovno precej premlevali, kaj izbrati. Paneli so se nama zdeli v vsakem primeru cenovno
ugodnejši. Sploh v kombinaciji

s

fotovoltaiko se nama je zdela to na dolgi rok ob 12-letni garanciji - verjetno bodo

super delali še dlje - najboljša naložba. Odločili smo se za IR-panele. Nekako smo oklevali med talnim gretjem in
toplotno črpalko. Po vseh mogočih cenovnih izračunih in tudi po estetskem vidiku smo se odločili za IR-panele.
Potem smo se pozanimali o tovrstnih ponudnikih na trgu in spoznali podjetje Ekosen. Zdelo se nam je, da imajo
najbolje razvito ponudbo. Ko sva z možem hodila po predstavitvenih sejmih, so nam zelo lepo razložili in
predstavili, kako stvar deluje v praksi, kako se regulira, kako vseskozi deluje in vzdržuje toploto. Sčasoma smo se
odločili za vgradnjo," pove Anja Maček.

Izračunajte prihranek

s

sistemom Ekosen

Prihranite pri ogrevanju že to zimo, in sicer do 65 odstotkov v primerjavi

s

preostalimi ogrevanji na trgu.
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Od odločitve za nakup, do montaže IR-panelov
Vgradnja panelov je potekala po ustaljenih postopkih. "Dogovor z Ekosenom je potekal zelo hitro. Najprej smo
poslali povpraševanje, nato je na ogled prišel njihov strokovnjak, ki je pogledal in določil, koliko panelov je
potrebnih in kako močnih. Potem smo se dogovorili, kdaj približno bomo tako daleč z gradnjo, da bi lahko sledila
montaža panelov," razloži Anja Maček.
Njihovi monterji so sicer razporejeni po regijah, na Gorenjskem pa nad montažo bdi tudi Primož Jugovic. "Po
prvem ogledu smo na tloris pozicionirali predvidene panele in regulatorje. V okviru priprave elektroinštalacije za
celoten objekt so se pripravile tudi inštalacije za IR-ogrevanje. Ko je prišel čas montaže, je bila inštalacija
predpripravljena, montirati je bilo treba nosilce, panele, regulatorje, jih nastaviti. Stranki smo dodatno predstavili
samo uporabo, možnosti, ki jih imajo z regulatorji, in dali številne nasvete o pravilni uporabi IR-panelov," pove
Primož Jugovic, ki pooblaščeni poslovni partner

s

podjetjem Ekosen zelo uspešno sodeluje že več kot štiri leta, kar
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dokazuje tudi veliko število pohval in še več zelo zadovoljnih stank.
Ekosen sicer skrbno izbira svoje izvajalce, zato se lahko pohvalijo z ekipo izredno kvalitetnih, strokovno
podkovanih in prijaznih monterjev, ki obvladajo svoje delo, so pozorni tudi na podrobnosti in se maksimalno
potrudijo za vsako stranko.
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Primož Jugovic: "Hiša, projektirana na način, pri katerem energijo pridobivamo od sonca, je vsekakor nekaj najboljšega v tem segmentu."

"Mrtve sezone ni več. IR-panele montiramo čez celo leto"
Primož Jugovic dodaja, da so se v zadnjem letu ali dveh montaže razporedile čez vse leto. "Seveda, večina jih je
jeseni in takrat, ko pritisne mraz. Skoraj pa ni več mrtve sezone. Tako novogradnje kot adaptacije so v porastu.
Torej ne gre več samo za dogrevanje z IR-paneli, pač pa so paneli celovita rešitev, primarni način ogrevanja. Večina
primerov je že takih. Kar zadeva novogradnje, je to sploh vrhunska zadeva, še posebej kombinacija IR-panelov in
sončne elektrarne. Hiša, projektirana na način, kjer energijo pridobivamo od sonca, je vsekakor nekaj najboljšega v
tem segmentu. Stranke same ugotovijo, da gre za ogrevanje prihodnosti in da ne potrebujejo nič drugega, ter same
govorijo o prijetnem občutku toplote. Pa da z IR-paneli ni nobenega dela, ni prahu, da gre za stroškovno ugoden
produkt ob sami uporabi, na dolgi rok pa sploh. Upoštevati je treba še vso poprodajno podporo, ki jo ponujamo.
Glede na veliko število vgrajenih panelov in termostatov se lahko pohvalimo, da reklamacij skoraj ni," meni Primož
Jugovic.
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Ne zamudite! Ugoden nakup IR-panelov

iz

zaloge do -35%!

Za nakup določenih modelov IR-panelov iz zalog vam pri podjetju Ekosen ponujajo posebne ugodnosti do
razprodaje zalog in najkasneje do 31.12.2020.
Kliknite na povezavo za oddajo povpraševanja in jim napišite v sporočilo, da se zanimate za odprodajo iz zaloge.
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"Stranke same ugotovijo, da gre v primeru IR-panelov za ogrevanje prihodnosti in da ne potrebujejo nič drugega."

Bo dovolj toplo, kakšna

poraba pri ogrevanju

je

z

IR paneli?

"Pri zemeljskem plinu si vezan na dobavitelja, cene so spremenljive, tukaj je še strošek priključnine.
Poznam ogromno ljudi, ki tako ali drugače v svojem domu nočejo imeti ničesar v povezavi
je

IR-ogrevanje dandanes že tako razširjeno, da veliko ljudi pozna nekoga, ki je

s

s

plinom. Po drugi strani

paneli zadovoljen. Dober glas se

tako bliskovito širi, v prihodnost bodo IR-paneli gotovo eden izmed glavnih akterjev na področju ogrevanja. Osebno
vidim tukaj velik potencial. Investicija v sončno elektrarno in IR-panele je cenovno primerljiva
ključni predpostavki, da imaš
je

s

s

preostalimi, ob

paneli prihodnjih 30 let praktično zastonj ogrevanje, elektriko. Ob tej predpostavki

pravzaprav nesmiselno razmišljati o drugih virih ogrevanja. Pri vseh preostalih sistemih bo ostal neki strošek, pa

tudi garancija in življenjska doba produkta nista nikjer tako dolgi kot pri IR-ogrevanju. Naj gre za novogradnje,
adaptacije, menjave energentov – v vseh primerih opažam, da stranke produkt in njegove prednosti vedno bolj
poznajo, zato se tudi lažje odločijo za nas. Največkrat so spraševale, ali jih bo z IR-paneli zeblo, kakšna je poraba in
ali je sevanje nevarno. Tukaj je Ekosen res naredil korak naprej v primerjavi

s

konkurenco," meni Primož Jugovic.

Prihranki do 65 odstotkov
Stroške ogrevanja z IR-paneli v primerjavi

s

kurilnim oljem zmanjšamo do 65 odstotkov, v primerjavi z lesnimi

peleti pa do 20 odstotkov.
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Predstavljajte si, za kaj vse bi lahko porabili prihranjen denar. Si želite nov televizor, telefon, računalnik, morda
vsak mesec nov par čevljev? Vaši so lahko povsem brezplačno! Kako? Izberite IR-panele Ekosen in prihranite,
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prihranek pa potem porabite za vse, kar vam srce poželi.

Grelni sistem

Okvirna
naložba
na ključ

Okvirna letna
poraba
(vzdrževanje in
servis)

Garancija

Življenjska
doba

Skupni strošek
v 20 letih:
naložba,
poraba,
vzdrževanje

Peč na kurilno olje

10.360 €

890 €

3 leta

25 let

28.160 €

Centralna peč na pelete

10.850 €

660 €

3 leta

20 let

24.050 €

Centralna peč na elektriko

7.940 €

780 €

3 leta

25 let

23.540 €

Toplotna črpalka (zemlja/voda)

14.360 €

340 €

5 let

30 let

21.160 €

Peč na zemeljski plin

9.450 €

590 €

3 leta

25 let

21.250 €

Centralna peč na drva

9.980 €

530 €

3 leta

25 let

20.580 €

Toplotna črpalka (zrak/voda)

11.920 €

440 €

5 let

20 let

20.720 €

IR-grelni sistem(IR-paneli, IR Sun WiFi
regulatorji, Smart grelnik vode)

4.960 €

490 €

12 let

35 let

14.720 €

IR-grelni sistem + sončna elektrarna 3,7
kW(IR-paneli, IR Sun WiFi regulatorji, Smart
grelnik vode)

10.980 €

60 €

12 let

35 let

11.980 €

Če želite pokriti strošek elektrike za povprečno gospodinjstvo, je potrebnih 3,5 kW fotovoltaičnih modulov (skupaj
7,2 kW), kar pomeni dodatno investicijo približno 3.000 evrov. Primerjava je narejena na podlagi podatkov za
novogradnjo z odlično izolacijo (C1) v velikosti 130 kvadratnih metrov. Izračuni so okvirni in informativne narave.
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"Investicija v sončno elektrarno in IR-panele je cenovno primerljiva s preostalimi, ob ključni predpostavki, da imaš s paneli prihodnjih 30 let praktično zastonj
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ogrevanje, elektriko."

Poleg IR-panelov tudi fotovoltaika
Družina Maček je z uporabo IR-panelov za zdaj izredno zadovoljna. "Poleg IR-panelov smo se odločili tudi za
namestitev fotovoltaike na streho. Nekako se nam je zdelo to logično, če se že gremo samooskrbo. Okoli 12 tisoč
evrov sva odštela za celice fotovoltaike in približno sedem tisoč evrov za IR-panele. Celoten strošek se nama je zdel
v primerjavi

s

talnim gretjem manjši. To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj sva se tako odločila. Zdaj smo

popolnoma samooskrbni. Imamo 11-kilovatno sončno elektrarno, elektrike je za zdaj dovolj, pridelamo je več, kot je
porabimo. Sicer je to prva zima v tej hiši, tako da bomo šele videli celoten strošek porabe, a glede na spremljanje
dnevne in mesečne porabe se mi zdi, da nam bo šlo kar dobro (smeh, op. p.). Že pred začetkom gradnje, ko sva se
pogovarjala o načrtih, sva vedela, da želiva na streho namestiti sončno elektrarno, zato smo tudi hišo obrnili temu
primerno. Sleme poteka od vzhoda do zahoda, da imamo na južni strani čez celo streho fotovoltaične celice. O tem
sva si z možem veliko prebrala, v tem času, ko smo gradili, pa so celice, tehnika še dodatno napredovale. Za
zdaj delujejo super," ocenjuje.
"Zadovoljni smo tako

s

sončno elektrarno kot tudi z IR-paneli. Za vsak prostor si lahko nastaviš posebno

temperaturo. V kopalnici malce bolj toplo, ker je otrokom vedno vroče, pa imamo v otroški sobi nekaj stopinj manj.
Če pridem sam prej domov in me zebe, si za pol ure nastavim na malce več, pa potem zmanjšam. Toplota je
prijetna, nobenega dodatnega dela ni, samo na gumbek pritisneš. Prijetno. Ni dodatnih stroškov, na nič drugega

ti

ni treba misliti, preprosto nastaviš regulator na stopinje, ki si jih želiš. Dimnika ne potrebuješ, prav tako ne
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radiatorjev, nobenega dodatnega prahu ni, ki bi se nabiral. Zanimivo, prijetno," razloži sogovornica.
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"V zadnjem letu ali dveh so se montaže razporedile čez vse leto. Seveda, večina jih je jeseni in takrat, ko pritisne mraz. Skoraj pa ni več mrtve sezone. Tako
novogradnje kot adaptacije so v porastu."

Zadovoljni uporabniki dokaz, da gre za ogrevanje prihodnosti
Kot je omenil že Primož Jugovic, je tudi Anja Maček v zvezi z uporabo IR-panelov slišala za določene pomisleke in
mite. Zanimalo jo je, ali bo z IR-paneli v objektu dovolj toplo in ali je upravljanje zahtevno. Lahko infrardečo
ogrevanje škoduje našemu zdravju, je uporaba infrardečih naprav nevarna? So IR-paneli primerni predvsem za
sekundarni vir ogrevanja, je res tako? Ali objekt sploh ustreza vgradnji IR-panelov?
Zadovoljni uporabniki so dokaz, da so pomisleki in dvomi odveč in da v praksi še zdaleč ni tako. "Bilo je kar nekaj
pomislekov, predvsem najinih staršev, češ, zakaj pa bova imela vse na elektriko. Moraš biti kar prepričan
o produktu, da se jim ne vdaš (smeh, op. p.). Mož je bil prepričan, rekel je, da se mu zdi dobra naložba v prihodnost
in da se bova o produktu dodatno pozanimala. Tehnika zelo napreduje. O produktu sva se med drugim pozanimala
tudi pri različnih strankah, uporabnikih, tudi prek Facebooka. Videti je bilo obetavno in za zdaj nam res ni žal. Vse
dvomljivce sva sčasoma utišala

s

protiargumenti, tudi mojega očeta, ki je bil na začetku še posebej skeptičen. Več

ko si je družina o tem prebrala, bolje je bilo. Oče je nazadnje dejal, da si je ogledal oddajo na televiziji, kjer so IRpanele zelo pohvalili (smeh, op. p.). Pa sem rekla: no, vidiš, ne more biti tako slabo. Mnogi so tudi dejali, da gre pri
IR-ogrevanju za škodljivo sevanje. Povedala sem jim, da gre za enako ogrevanje, kot je tudi v inkubatorjih za
dojenčke. Če ni škodljivo zanje, tudi za nas ne bo. IR-paneli so daleč najbolj naravna toplota, ki jo lahko imaš. A
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niso se vdali. Sledilo je vprašanje: je to res pametno, kaj pa če zmanjka elektrike? Pozanimala sva se tudi o tem, tudi
na to sva pomislila," pove Anja Maček.
Če zmanjka elektrike, bo toplota vseeno dlje časa ostala v prostoru, saj zelo počasi pada. Vsi predmeti so segreti,
tudi stene, po osmih urah bo mogoče temperatura padla za stopinjo, stopinjo in pol, odvisno od izolacije, zunanje
temperature. Pri drugih sistemih ogrevanja, sploh pri klimi, temperatura zelo hitro pade, pri IR-panelih pa ne,
zamik je daljši. Sicer pa tudi pri drugih sistemih na neki način potrebujete elektriko, razen pri kaminu.

"Panele bi resnično priporočila"
"Mnogi so imeli tudi pomisleke, ali bo dovolj toplo, ali lahko samo en IR-panel na stropu ogreje prostor. Temu je
namenjen natančen izris tlorisa, ki ga pripravijo strokovnjaki iz Ekosena. Tako je že v začetni fazi jasno, kako
močni morajo biti paneli, kje morajo biti postavljeni, da je vse optimalno. Toplote je čez glavo, meni je super.
Mogoče smo sami imeli pomisleke, ali bomo zadevo znali uporabljati, ampak so

ti

regulatorji tako preprosti za

uporabo, da bi to znal vsak. Samo nastaviš želeno temperaturo, lahko nastaviš tudi po urah, od katere ure naj bo
stopinja več ali manj, ali če želiš, da vstopiš po prihodu domov v bolj topel prostor. Strokovnjaki so nama vse
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razložili, pokazali, svetovali, tako da nismo imeli nobenih težav," nadaljuje.

"V večini primerov, ki jih imamo danes, so IR-paneli primarni način ogrevanja, ne več zgolj dogrevanje."
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Poudarja, da pred dvema letoma, ko so o namestitvi IR-panelov začeli razmišljati sami, zadeva po njenem mnenju v
Sloveniji še ni bila tako znana kot danes. "Bilo je samo nekaj ljudi, ki so nekaj vedeli o tem. Dobri dve leti po tem,
ko smo se začeli o tem intenzivneje pogovarjati, je stvar veliko bolj razširjena, ljudje to poznajo in tudi mnenja so
se precej spremenila. Prej so vsi govorili o sevanju, o tem, da se porabi preveč elektrike, da premalo greje. Znanje se
je

razširilo. Ve pa se, da je treba imeti dobro izolacijo (čeprav obstajajo tudi paneli, primerni za slabše izolirane

objekte), da je stroškovno ugodna stvar ob ključni predpostavki pravilne izvedbe, svetovanja, da so paneli pravilno
postavljeni. Ozaveščenost ljudi v Sloveniji je na tem področju precej narasla in zahvala gre gotovo podjetju Ekosen
ter njihovim kakovostnim produktom," meni.
"Vsem, ki želijo privarčevati, bi resnično svetovala ta način ogrevanja. Je ekološki, varčen, preprost za uporabo,
estetski, ni radiatorjev, prahu. Verjamem, da bodo ljudje kmalu še bolj prepoznali vse prednosti in se odločili za
investicijo v IR-panele. Se mi pa zdi, da lahko še marsikaj naredimo na tem področju, če ljudi ozavestimo, jim
razložimo in približamo sistem, ker je res preprost, ekološki in cenovno dostopen," sklene.

Vas zanima IR-ogrevanje? Pokličite ali pošljite povpraševanje!
Če želite ponudbo podjetja Ekosen, jim posredujte svoje podatke, da se dogovorite za ogled objekta. Hkrati vam
izračunajo višino investicije in informativni letni strošek ogrevanja. Vabijo vas tudi v svoje salone v Miklavžu na
Dravskem polju pri Mariboru

,

Mengšu in Kopru , pa tudi v Zagrebu in Splitu , kjer se lahko v živo prepričate o

delovanju njihovega ogrevalnega sistema.
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Pokličite brezplačno telefonsko številko: 080 30 10

PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ
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Kranjski župan odkljukal že veliko
zadanih ciljev
Avtor

P.Š.

17. December

2020, ob 9:28
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Več

Cool
praznično

Pred dvema letoma smo v Sloveniji imeli lokalne volitve, na katerih
smo izbrali nova vodstva občin. V Kranju je bil v drugem krogu
izvoljen Matjaž Rakovec. Ob polovici mandata smo se z njim
pogovarjali o oceni dosedanjega dela in načrtih za naslednjo
polovico.
Odlična

Kako ocenjujete dosedanje delo? Katere že uresničene obljube, projekte

slovensko

bi še posebej izpostavili?
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Vedno sem

si

zastavljal visoke cilje in jih uresničeval. In tudi pri županovanju ni

moja drža nič kaj drugačna. Polovica mandata je za nami in veliko projektov
smo že odkljukali. Optimistično pa se oziramo tudi

k

novim. Med največjimi

projekti, ki jih je MOK končala v tem mandatu, so prenova OŠ Simona Jenka –
PŠ Center, gradnja več kot 200 novih parkirišč, Center trajnostne mobilnosti,
širjenje mreže KRsKOLESOM, novi reflektorji, tartanska steza in balon
Kranj, zaključujemo obnovo ceste med Mavčičami in Prašami

z

v

ŠC

enostranskim

pločnikom in dvostransko kolesarsko stezo, vključena je tudi obnova
vodovoda, meteorne kanalizacije, javna razsvetljava, vgraditev cevi za fekalno

Prestavljeno

kanalizacijo in prestavitev kapelice na novo lokacijo, kar smo že opravili. G lede
avtocestnega izvoza Kranj sever je našim argumentom prisluhnila aktualna
vlada, dokončali smo nekaj pločnikov pomembnih za varnost pešcev, začeli
smo izvajati strategijo varstva starejših, kupili prostore za dnevno varstvo
starejših

v

nekdanjem trgovskem objektu Mercator na Planini,

ki

je bil več let

zapuščen, uredili zeleno streho na OŠ Staneta Žagarja, pa grbinasti poligon na
Planini. V sprejemanju je OPPN kanjona Kokre, ponašamo se z listino o zeleni

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

politiki slovenskega turizma, izvedli smo nakup prostorov stare pošte

starem

Tako

mestu za podjetniški inkubator, vzpostavljamo pogoje za stanovanjske
novogradnje, uredili smo pot na Majdičev log, s tem ko smo povezali savski

lotil

otok

s

v

starim mestom. Zasajamo drevorede in skrbimo za ozelenitev mesta,

postavljamo merilce za čistočo zraka, zaključujemo projekt Gorki, za sabo
imamo energetske sanacije 22 stavb, izvajamo projekt Pametno naselje Mlaka,
GARS-u smo pomagali do nove avtolestve, v sodelovanju z državo smo
obnovili Delavski most …

Kaj vas je presenetilo pri vodenju občine, tako pozitivno kot negativno?
Drama

Presenetil me je predvsem čas, ki je potreben za premik določenih zadev.
Aparat, znotraj katerega delujemo, je seveda omejen z birokratizacijo in tu
nastopi ta čas,

ki

stranke
položaj

ga omenjam. V tem kontekstu bi izpostavil prostorske

dokumente, katerih sprememba traja vsaj dve leti. V nekaterih primerih, kot je
našem primeru gradnja doma starejših občanov, pot do gradbenega
dovoljenja traja približno štiri leta. Vendar se uspešno prebijamo skozi vse te
v

izzive.
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Rad bi poudaril, da me je pozitivno presenetila predanost in pripadnost delu

zaposlenih na občini. Saj veste, kako pogosto pravijo, da se
dela manj kot

v

zasebnem sektorju. Prihajam

iz

v

javnih službah

gospodarstva, izkušnjo imam

z

obeh naslovov in povem vam, da za MOK ta predsodek nikakor ne velja. Na
MOK smo zelo ambiciozni in motivirani, radi bi pustili svoj vtis v lokalnem
okolju, dela se res zavzeto. Prizadevamo

si k

Odločitev

delali

premikom za dobro občank in

občanov, delovne naloge razumemo kot svoje poslanstvo. Ponosen sem, da
delam

v

takšni ekipi.

Kakšno pa je sodelovanje

z

občakami in občani?

Ocenjujem, da dobro. Ogromno komunikacije opravimo tudi na terenu. Prav
tako so dobro

potekala srečanja

z

občankami in občani,

ki

sem jim bil vse do

epidemije na voljo osebno enkrat na mesec; po potrebi tudi vodje uradov.
Običajno rešimo večino zagat oziroma skupaj najdemo vsaj pot do rešitve, če
je to

v

naši pristojnosti oziroma moči. Zaradi epidemije tega trenutno ne

izvajamo. Sicer pa na ogromno vprašanj, pobud, dilem,
odgovorimo prek komunikacijskih kanalov MOK. Z veseljem

komentarjev
prisluhnemo
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konstruktivnim predlogom občanov, kadar lahko jih tudi upoštevamo oziroma
vključimo

v

naše načrte.
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So

se vaše

predstave

glede

vodenja

občine

v teh

dveh

letih

kaj

spremenile in če ja, kako, kje?
Z nastopom na položaju župana MOK sem se

s

sodelavci intenzivno lotil vseh

načrtov. Ko sem predstavljal svoj predvolilni program, sem pojasnil, da je
zastavljen za osem let oziroma dva mandata. Jasno, človek delovanje sistema
najbolj spozna šele, ko dejansko prevzame položaj. Tedaj je tudi laže
napovedati, koliko časa lahko kakšna zadeva traja. Pri uresničevanju začrtanih
projektov je za MOK zelo pomembno, da je lokalno vodstvo

v

dobri navezi

državnimi institucijami. Brez tega se kolesje ne bi vrtelo, kot se, začrtani
pa bi lahko obstali na papirju

v

z

cilji

predalih. Ob začetku mandata je največji izziv

predstavljalo področje prometa. V tem poglavju smo veliko premaknili – tudi
zaradi učinkovitega sodelovanja

z

državnimi institucijami. Skratka, naredili

smo precej, zavedamo pa se, da nas kar nekaj dela še čaka. Smo zagnani,
trdoživi in vajeni uresničevati zastavljeno. Pogosto rečem, da nam pri tem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pomaga tudi za naš konec značilna gorenjska trma.

Čemu

boste

še posebej

namenili

pozornost

v drugem

delu vašega

mandata?
Nadaljevali bomo projekt AC Kranj sever, vzpostavljali nove kolesarske poti,
razvijali trajnostno mobilnost, postopno prehajali na električne avtomobile in
avtobuse, gradili nadhode, novi dom

za starejše, se ukvarjali

z

dnevnim

varstvom starejših, novo telovadnico na OŠ Staneta Žagarja, pa s prenovo
nekdanje srednje gradbene šole, nekdanje trgovske šole in večnamenske
športne
stanovanj,

dvorane.
ki jih v

Še naprej bomo

vzpostavljali pogoje za gradnjo novih

MOK primanjkuje, načrtujemo največji park

v

mestu, park dr.

Janeza Bleiweisa, ureditev kanjona Kokre, nadaljevali bomo
sanacije, zelo pomemben je tudi OPPN za staro mestno jedro …

energetske
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Katere projekte je lahko pričakovati, da bodo na koncu res uresničeni?

Če ne bomo naleteli na dolgotrajne birokratske ovire, pričakujem, da bomo
uresničili večji del začrtanega. Za konec pogovora pa se vračava k začetni
misli – sem človek,

ki si

zastavlja cilje in jih uresničuje. Najraje visoke, saj

dajejo občutek, da sem premaknil nekaj zares velikega. In če mi to uspe
občini, v kateri sem odraščal in
priznanje.

v

v

kateri živim še danes, je to zame največje

Ob polovici mandata so na Mestni občini Kranj pripravili tudi poseben video o
v

zadnjih letih,

ki si

ga lahko ogledate spodaj.
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izvedenih projektih
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Viki Twrdy,
EkstraVisor
17. december 2020 ob 14:04
Ljubljana MMC RTV SLO
-

Težave inšpekcij

in

težave ljudi

z

inšpekcijami

Kadrovska podhranjenost
Medtem ko se zaradi izrednih epidemioloških razmer zdravstvena inšpekcija utaplja v delu, druge
inšpekcije rešujejo zaostanke in se še naprej spopadajo z birokratskimi ovirami, ki jim
onemogočajo učinkovitejše delovanje.

Zadnje

iz

sekcije
Izvršni odbor
a predlaga
stranke odhod
koalicije
Pokojnine
1. januarjem
uskladile za
odstotka

se

DZ: Potrjen
motorna

vozila

22 intelektualcev
pismu: Mi
Jadranka

vsi
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Inšpektorat za okolje

in

prostor. Foto: TV Slovenija/Ekstravisor

Na Upravni inšpekciji, ki nadzira izvajanje upravnih postopkov, ugotavljajo, da so v preteklih
letih med vsemi inšpektorati največ kršitev odkrili pri delu Inšpektorata za okolje in prostor,
kjer so opravili tudi največ nadzorov na predlog prijaviteljev. Gre za enega večjih
inšpektoratov v državi, ki ga sestavljata Inšpekcija za okolje in naravo ter Gradbena,
geodetska in stanovanjska inšpekcija. " Predvsem so to kršitve Zakona o splošnem upravnem
postopku. Pobudniki očitajo nepravilnosti pri izdelovanju zapisnikov, oziroma ugotavljamo, da
gre za nepravilnosti pri oblikovanju odločb in sklepov. Veliko pa je tudi vsebinskih očitkov,"
pojasnjuje direktor Upravne inšpekcije Robert Lainšček.

Juras

Informacijska
pooblaščenka:
Osebne podatke
objavljajo
policija in

tudi

CSD-ji

Samo gradbena inšpekcija je imela konec leta 2019 okoli 20 tisoč nerešenih zadev, tam pa
je trenutno zaposlenih 68 inšpektorjev. Inšpekcijski postopki trajajo predolgo. Od odločbe o
ugotovljeni črni gradnji do rušitve objekta minejo leta, v najdaljšem primeru tudi 36 let.
Medtem poteka pravna bitka za legalizacijo: zavezanci pišejo pritožbe, vlagajo upravne
spore in si s tem kupujejo čas, da lahko dosežejo spremembe občinskih prostorskih
načrtov in pridobijo gradbena dovoljenja. Po odločbi Ustavnega sodišča je tudi pri nelegalni
gradnji hiše treba spoštovati pravico posameznika do doma. Pred rušitvijo je namreč treba
pretehtati sorazmernost takšnega ukrepa. Na Inšpektoratu pravijo, naj to počnejo sodišča,
ne inšpektorji. Vse to še dodatno upočasnjuje reševanje zadev. Samo lani so nameravali
odstraniti 34 objektov, dejansko pa so jih le 5.
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Odločba zdravstvenega inšpektorata, Foto: TV Slovenija/Ekstravisor
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Kadrovska podhranjenost
Kratke uradne ure, ko prijavitelji sploh lahko podajo prijavo in odzivni čas, ko se inšpektor
odpravi na teren v nadzor, povzročata nezadovoljstvo med prijavitelji, zato je med
najpogostejšimi pritožbami nad delom inšpekcij prav njihova odzivnost. Na inšpekcijah v
zagovor poudarjajo, da so glede na pripad zadev, kadrovsko podhranjeni. V celi državi so v
26 inšpekcijskih organih zaposleni 1504 inšpektorji. "Prejšnja vlada je v svoji koalicijski
pogodbi navedla, da bi morali podvojit število inšpektorjev. To je ostala mrtva črka na papirju, ki
so jo zelo hitro pozabili. Do nekega povečanja inšpektorjev ni prišlo. Če pa gledamo to, da več
tisoč primerov ostane nerešenih, to pomeni da po vseh inšpektoratih ugotavljajo, da jih je vsaj
enkrat premalo. Vsaj enkrat premalo izvajalcev, tistih neposrednih inšpektorjev," ugotavlja
Frančišek Verk iz Sindikata državnih organov.
Inšpektor se mora odzvati tudi na anonimne prijave. Si pa znotraj Inšpekcijskega sveta –
medresorskega delovnega telesa inšpekcijskih služb, ki ga vodi vsakokratni minister za
javno upravo – prizadevajo, da bi imeli možnost presojati utemeljenost in resnost takšnih
prijav, še preden jo bodo začeli obravnavati.

Neaktivna podjetja za izigravanje predpisov
Nad Inšpektoratom za delo se jezijo delojemalci, ki prijavljajo kršitve delodajalcev, pa se te
kljub izrečeni globi ne odpravijo ali se jim stanje po prijavi ne izboljša. Inšpektor namreč
varuje spoštovanje zakona, delodajalcu lahko naloži plačilo globe, delojemalec pa mora po
svoj prav (npr. neizplačane prejemke iz dela ali priznanje določene pravice) še vedno
poiskati na sodišču. Primeri neizplačila prejemkov zaposlenim so pogosti pri delojemalcih,
ki pridejo za kruhom iz tujine. Problematični pa so delodajalci, ki v Sloveniji nimajo
registriranega prebivališča. Zato inšpektorji predlagajo obvezen uvedbo obveznega
elektronskega predala za vročanje pošiljk za družbe, kar predvideva trenutni predlog
novele Zakona o gospodarskih družbah, trenutno v procesu sprejema v Državnem zboru.
Obenem inšpektorji pozivajo tudi k obvezni registraciji začasnega prebivališča tujih
delodajalcev v Sloveniji. Prav tako pozivajo k sistemski rešitvi ustanovljenih, vendar
neaktivnih podjetij. Delodajalci ustanovijo neaktivne družbe kar »na zalogo«, največkrat pa
je namen teh družb izigravanje predpisov.

Grožnje

in

fizični obračuni

Težav je še več, od prenormiranosti, ko so za isto dejansko stanje predpisane različne
sankcije v različnih predpisih, do prelaganja pristojnosti med inšpektorati občinskega in
republiškega nivoja. Pri preverjanju spoštovanja zadnjih vladnih ukrepov povezanih z
epidemijo pa so predvsem zdravstveni inšpektorji naleteli tudi na besne kršitelje, ki so jim
grozili, v enem primeru pa z njimi tudi fizično obračunali. "S posamezniki, kot fizičnimi
osebami, smo se pri naših nadzorih doslej zelo redko srečevali, samo pri nadzoru uporabe
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alkohola in tobaka. Sedaj se je ta naš nabor zavezancev zelo razširil, iz tega nabora pravnih
oseb smo prešli na fizične osebe in praktično na vse prebivalce naše države. Ljudje se zelo
različno odzivajo, predvsem pa je bilo moteče, da je poraslo število neprimernih komunikacij,
žalitev, groženj. Tega v preteklih nadzorih nismo mi tega doživljali," pripoveduje zdravstvena
inšpektorica Andreja Mojškrc. Zato so na terenu največkrat v spremstvu policije, ki je tudi
sama, poleg devetih inšpekcij in redarstva, eden od državnih nadzornih organov, ki so od
oktobra zadolženi za nadziranje spoštovanja veljavnih izrednih ukrepov za zajezitev širjenja
novega koronavirusa.
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O problemih inšpekcij in problemih ljudi z inšpekcijami bomo govorili v nocojšnji oddaji
podatkovno-preiskovalne skupine EkstraVisor, ki se bo na prvem sporedu Televizije
Slovenija začela ob 20. uri.
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Vlada za podaljšanje upravljanja mariborskega
letališča s strani DRI
Vlada je na sredini večerni seji med drugim potrdila poročilo o stanju mariborskega letališča in na predlog
infrastrukturnega ministrstva do konca naslednjega leta podaljšala začasno upravljanje s strani državne družbe DRI. V
tem času naj bi našli dolgoročno rešitev, med katerimi minister Jernej Vrtovec omenja multimodalni logistični center.
Ministrstvo za infrastrukturo je ocenilo, da je glede na to, da se pogodbeni rok izteka konec leta, prihodnost obratovanja
letališča pa je odvisna od zaključka številnih dolgotrajnih postopkov, ki še tečejo in so se v času epidemije še dodatno
podaljšali, edina možnost podaljšanje začasne neposredne pogodbe o upravljanju za še eno leto.
Mariborsko letališče je, kot so zapisali v obrazložitvi, za državo pomembno zato, ker je vpeto v številne strateške
dokumente, se nahaja na vseevropskem prometnem omrežju in zagotavlja stalno povezljivost Slovenije, prav tako pa
preko njega zagotavljajo helikoptersko nujno medicinsko pomoč.
Ob tem ne gre zanemariti, da je za posodobitev in gradnjo novega potniškega terminala v finančni perspektivi 2007-2013
prejela tudi evropski denar, ki bi ga morala vračati, če do 11. novembra 2021 ne pride do bistvenih sprememb projekta.
Z DRI je ministrstvo takrat še pod vodstvom Alenke Bratušek pogodbo o upravljanju sklenilo julija lani, potem ko je od 15letne najemne pogodbe odstopila družba Aerodrom Maribor, ki je v lasti nekaj časa zelo ambicioznih kitajskih. S slednjimi
sicer še vedno niso razrešili sporov okoli služnosti na nepremičninah v okolici letališča, ki so v lasti omenjene družbe, o
čemer na mariborskem sodišču teče sodni spor, hkrati pa skušajo najti tudi zunajsodni dogovor.
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Aktualni minister Jernej Vrtovec je sicer nedavno županom okoliških občin predstavil idejno zasnovo za postavitev
modernega multimodalnega tovornega logističnega centra, pri tem pa napovedal podpis pisma o nameri, ki naj bi se
zgodil še pred koncem leta.
Na vprašanje STA, ali se bo to dejansko zgodilo, na ministrstvu odgovarjajo, da so še vedno v fazi predstavitve idejne
zasnove, nadaljnje načrtovanje oziroma podpis pisma o nameri pa da je odvisno izključno od odziva.
Vrtovec je sicer o načrtih povedal, da zasnova zajema okoli 400 hektarjev površin, kjer naj bi zrasel moderen logistični
center, največji v Sloveniji, ki bi bil tudi primarno zaledno skladišče Luke Koper.
Hrvaški strokovnjak za civilno letalstvo Alen Šćuric, ki je nekaj let komentiral letalsko dogajanje na območju nekdanje
skupne države za spletno stran Tango 6, nedavno pa je zagnal novi spletni portal Zamaaero, je sicer v pogovoru za
današnji Večer o načrtih logističnega "smart huba" na tem letališču dejal, da je ideja obsojena na propad.
"Če bi Maribor prevzel tovorni promet vseh letališč v regiji, vključno z Zagrebom, Beogradom in Ljubljano, ne bi bilo dovolj
tovora za tako letališče. Še ena iluzija in skrajno nerealen projekt," je povedal za časnik in dodal, da je tovorni promet
sprejemljiva dopolnilna opcija nizkocenovnim in tradicionalnim letalskim prevoznikom, samo za tovorni hub pa v regiji ni
prostora.
Prihodnost mariborskega letališča so po njegovem mnenju predvsem nizkocenovniki, še posebno ker jih Zagreb,
Ljubljana in Gradec nočejo. Kot je dejal, so letališča v Nišu, Banjaluki in Tuzli preživela prav po njihovi zaslugi, potem ko
so spoznali, da z letališkimi logističnimi centri ne bodo mogli preživeti.
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Za izboljšanje zraka v Zasavju več kot milijon
evrov
Vlada je spremenila odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja. V občinah Trbovlje in Zagorje ob Savi za
uresničitev ukrepov skupaj načrtuje skoraj 1,04 milijona evrov, od tega za ukrepe na področju ogrevanja skoraj 470.000
evrov, na področju prometa pa 570.000 evrov, so po sredini seji sporočili z vlade.
Kot so pojasnili na vladnem uradu za komuniciranje, ukrepe za kakovost zraka načrtujejo tam, kjer so presežene mejne
vrednosti koncentracij za delce PM10, cilj pa je v najkrajšem možnem času zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi po
evropski direktivi.
Izvajanje odloka bo imelo po mnenju vlade pozitivne učinke tudi za gospodarstvo, zlasti zato, ker bodo finančni viri iz
kohezijskih sredstev uporabljeni s pomočjo gospodarskih subjektov na različnih področjih, kot so gradbeništvo skozi
energetske sanacije stavb in širitve daljinskega ogrevanja, širitve omrežja za oskrbo z zemeljskim plinom ter vzpostavitev
novih mikro sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na področju prometa se bo širilo urejanje postajališč,
širitev sistema izposoje koles, obnova voznega parka mestnega potniškega prometa in komunalnih vozil, so našteli.
Načrti kakovosti zraka so pripravljeni v sodelovanju z lokalno skupnostjo, Agencijo RS za okolje (Arso) in ministrstvom za
okolje in prostor. Tudi v prihodnje bodo temeljili predvsem na ukrepih učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter
trajnostne mobilnosti, so napovedali na vladi.
Ker gre za povečini urbana področja, bodo usmeritve načrtov pomemben element trajnostnega urbanega razvoja, tako
na področju mobilnosti kot tudi na področju energetike in prostorskega načrtovanja.

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

Viri sredstev so enaki kot v prejšnjem odloku - občine, spodbude države, sredstva drugih subjektov in gospodinjstev, so
še navedli na vladi. Spodbude države bodo financirane iz sredstev prihrankov energije po energetskem zakonu, sklada
podnebnih sprememb in kohezijskih sredstev za obdobje 2021-2022 ter sredstev iz skladov EU za obdobje 2021-2027.
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Ob prelomu leta: Pandemija močno prizadela
letališča, tudi ljubljansko (tema)
Pandemija covida-19 je ob velikih omejitvah za preprečevanje širjenja okužb močno prizadela letalski potniški promet.
Kot kažejo podatki evropskih letališč, jim je potniški promet letos upadel za približno 85 odstotkov. Podobno je tudi na
ljubljanskem letališču, kjer večje oživljanje prometa pričakujejo spomladi.
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana si v pandemiji covida-19 deli usodo ostalih letališč po svetu in še zlasti Evropi, ki jo je
jesenski drugi val posebej prizadel. Kot je za STA povedal Zmago Skobir, poslovodni direktor Fraporta Slovenija, ki
upravlja z ljubljanskim letališčem, so med letališči sicer razlike, glede na to, ali imajo veliko domačega prometa, ali so
večja vozlišča ali pa morda služijo predvsem turizmu. Vendar se, kar se tiče mednarodnega potniškega prometa,
praktično vsa soočajo s približno 85-odstotnim padcem prometa v primerjavi z lanskim letom.
"Po prvem šoku spomladi, ko je vstopila pandemija, ko je promet nenadoma močno upadel, smo po optimističnem poletju
prišli v drugi val, ki nas je prizadel še bistveno huje kot prvi," je izpostavil Skobir. Pojasnil je, da bodo na ljubljanskem
letališču letos ustvarili le 19 odstotkov načrtovanega oziroma 17 odstotkov lanskega prometa. Oskrbeli bodo manj kot
300.000 potnikov. Tovorni promet pa je v primerjavi z lani upadel za približno 10 odstotkov.
Za Fraport Slovenija je bil težak že zaključek lanskega leta, ko je v stečaju končala Adria Airways. Na letališču so zato
lani sprejeli za pet odstotkov manj potnikov kot leto pred tem, in sicer 1,72 milijona potnikov. Adriine linije so začeli
uspešno nadomeščati drugi letalski prevozniki, ki so krepili svoje povezave in začeli vzpostavljati nove. Tako so na
ljubljanskem letališču letos računali na 1,5 milijona potnikov.

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

Medtem ko propad Adrie ni zamajal Fraportovih obsežnih investicij in smelih razvojnih načrtov na Brniku, pa je drugače s
pandemijo, ki je za nekaj časa celo povsem zaustavila redni letalski potniški promet. Fraport Slovenija je bil, podobno kot
druga evropska letališča, primoran zaustaviti večino investicij in precej zmanjšati število zaposlenih ter se namesto na
razvoj osredotočiti na preživetje.
V letu dni se je tako število zaposlenih v Fraportu Slovenija zmanjšalo za približno 90, pri čemer so izvedli tudi program
presežnih delavcev. Hkrati so uvedli še druge ukrepe za zmanjšanje stroškov in nadaljevali zgolj investicijo v nov potniški
terminal, ki velja za ključno razvojno naložbo.
Gradnja približno 21 milijonov evrov vrednega terminala se bliža koncu, saj že nameščajo notranjo opremo. Odprli naj bi
ga konec junija, tik preden bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, kot je bilo tudi načrtovano. Predsedovanje bi
lahko vsaj delno pozitivno vplivalo na potniški promet na letališču, na katerem prihodnje leto računajo na 700.000 do
800.000 potnikov.
Skobir ostaja optimističen, četudi je drugi val poslabšal napovedi v aviaciji in prinesel še strožje omejitve pri letalskih
prevoznikih in nadaljnje krčenje flot, števila letov ter števila zaposlenih. Po njegovem mnenju prihod cepiv in priprava
letalske industrije na nov poenoten sistem zdravstvenega nadzora napovedujeta, da se bo zaupanje ljudi vrnilo in bo
letalski promet konec pomladi ali v začetku poletja znova v večji meri oživel.
Da bo lahko ljubljansko letališče, na katerem trenutno redne lete opravljajo le trije letalski prevozniki, lahko znova
rentabilno poslovalo, bo upravljavcu letališča na pomoč priskočila tudi država, ki napoveduje pet milijonov pomoči. V
pomoč bodo tudi subvencije, ki jih Slovenija ponuja letalskim prevoznikom, ki bodo leteli z Brnika.
Država se še vedno ukvarja tudi s prihodnostjo letališč v Portorožu in Mariboru. Na slednjem letos ni nič novega, le
promet je bil še skromnejši. Konec leta se izteče dogovor z državno družbo DRI o začasnem upravljanju letališča, a ker
drugačne rešitve še ni na vidiku in bi prenovljeno letališče morali v nasprotnem primeru zapreti ter odpustiti 25
zaposlenih, naj bi po zagotovilih ministrstva za infrastrukturo pogodbo podaljšali še za leto dni.
Minister Jernej Vrtovec je nedavno županom okoliških občin predstavil idejno zasnovo za postavitev modernega
multimodalnega cargo logističnega centra ter napovedal podpis pisma o nameri še pred koncem leta. Doslej do tega še
ni prišlo, na ministrstvu pa pravijo, da je nadaljnje načrtovanje odvisno izključno od odziva lokalnega okolja.
Še pred tem mora država razrešiti sodni spor z nekdanjimi kitajskimi vlagatelji glede služnosti na nekaterih zemljiščih ob
mariborskem letališču. Zadeva je še vedno na sodišču, ministrstvo pa si prizadeva za čim hitrejšo izvensodno poravnavo.
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Za Letališče Portorož medtem ministrstvo za infrastrukturo pripravlja državni prostorski načrt, na podlagi katerega bo
možno v prostor umestiti načrtovane ureditve za razvoj letališča. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, so v fazi priprave
strokovnih podlag. V izdelavi je tudi nova hidrološko hidravlična študija širšega območja porečja Dragonje in Drnice.
Glavna ovira pri nadaljnjem razvoju portoroškega letališča in možnosti prihoda večjih letal predstavlja prav sprejem
prostorskih aktov, ki bi omogočili posodobitev infrastrukture, predvsem pa podaljšanje vzletno-pristajalne steze.

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

Kot so za STA poudarili v družbi Aerodrom Portorož, ki upravlja z letališčem, se že vrsto let trudijo za spremembo zakona
o letalstvu, ki bi omogočila varnostno podaljšanje njihove letališke steze. Glede na to, da je trenutno v pripravi
sprememba tega zakona in glede na dejstvo, da je bil v preteklosti aktualni minister za infrastrukturo pobudnik za takšno
spremembo zakona, upajo, da bo v tem delu omenjeni zakon končno spremenjen oziroma dopolnjen.
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Skobir: Zanimanje za Slovenijo ostaja, kar nam
vliva optimizem (intervju)
Čeprav je redni letalski potniški promet na ljubljanskem letališču zaradi epidemioloških ukrepov močno okrnjen,
poslovodni direktor Fraporta Slovenija Zmago Skobir ostaja optimističen. Verjame, da bo promet po koncu zime vendarle
oživel. Ob tem se tudi Sloveniji znova obeta vrsta letalskih povezav in morda tudi baza enega od prevoznikov.
Kot je v pogovoru za STA povedal Skobir, je letošnja celoletna bilanca za letališče precej pičla. Medtem ko so še poleti
računali, da bodo ustvarili približno 30 odstotkov načrtovanega prometa, je z jesenskim drugim valom epidemije promet
znova drastično upadel. Tako bodo na letališču letos dosegli le 19 odstotkov načrtovanega oziroma 17 odstotkov
lanskega prometa, kar je podobno kot na drugih evropskih letališčih.
Oskrbeli bodo manj kot 300.000 potnikov, medtem ko so jih načrtovali 1,5 milijona. Temu primerno bo Fraport Slovenija
letos beležil precejšen operativni minus. Zaradi posledic novega koronavirusa računajo, da bodo utrpeli skoraj 17
milijonov evrov škode. Ob tem se soočajo tudi z likvidnostnimi problemi.
"Takoj marca smo začeli z zniževanjem stroškov in odlaganjem investicij z izjemo gradnje novega terminala. Lastnik ima
veliko razumevanje, akumulirane dobičke iz preteklih let je pustil v podjetju. Tega denarja, ki je namenjen tudi gradnji
terminala, je za približno 25 milijonov evrov in od tega družba trenutno živi, vendar pa so potrebe zaradi velikosti in
zahtevnosti dejavnosti velike in bodo sredstva kmalu pošla," je pojasnil Skobir.

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

Zato je Fraport Slovenija za pomoč zaprosil državo, ki se je odzvala pozitivno in družbi namenila pet milijonov evrov.
Zneska sicer še ni prejel, saj je državna pomoč, kakršne so bila deležna tudi že nekatera druga evropska letališča,
trenutno v preverjanju na Evropski komisiji, ki bo tudi določila, kakšen bo končni znesek pomoči. "Ta pomoč nam bo zelo
pomagala, da podjetje ne bo primorano v nadaljnje hudo krčenje stroškov in da bo ponovni zagon prometa lahko
pričakalo v ustrezni kondiciji," je izpostavil Skobir.
Državna pomoč bo podjetju zagotovila likvidnost za naslednje tri mesece, saj letališče za minimalno delovanje mesečno
porabi od 1,5 do dva milijona evrov. Družba si za vsak primer zagotavlja tudi kredit. Vendar pa Skobir računa, da se bo
maja ali junija situacija bistveno izboljšala in da bo promet znova toliko oživel, da bo lahko letališče začelo vsaj
najnujnejše stroške znova pokrivati iz poslovanja.
Optimizem Skobirju vlivata cepivo in standardiziran postopek potovanj, ki bo s poudarkom na varnostnih in higienskih
ukrepih ljudem povrnil zaupanje v letalska potovanja. Letališča in prevozniki se pripravljajo na izvajanje dodatnih ukrepov
za preprečevanje širjenja okužb. Zato so tudi na brniškem letališču vzpostavili točko, na kateri se bodo potniki lahko
testirali na covid-19, saj negativen test utegne biti pogoj za vstop v posamezne države.
Julija se začne tudi predsedovanje Slovenije Svetu EU. Medtem ko je predsedovanje leta 2008 imelo zelo pozitiven
učinek na takratno poslovanje letališča, pa tokrat Skobir ne pričakuje, da bi na račun predsedovanja ustvarili toliko
prometa. Zaradi pandemije se je namreč veliko srečanj in poslovne komunikacije preselilo na splet in tudi po sprostitvi
ukrepov zelo množičnih dogodkov še nekaj časa ne gre pričakovati. Zato Skobir ob ponovni oživitvi letalskega prometa
prej pričakuje več turističnih kot poslovnih potnikov.
Vseeno se bodo na letališču potrudili, da bodo do začetka predsedovanja predvidoma konec junija odprli nov potniški
terminal. Gradnja, ki se je začela poleti 2019, teče skladno s terminskim planom. Trenutno poteka montaža notranje
opreme, kmalu pa bodo stekla tudi testiranja. Za takšen objekt namreč faza med končanjem del, pridobitvijo uporabnega
dovoljenja in dejanskim odprtjem traja najmanj dva meseca.
Prihodnje leto na ljubljanskem letališču pričakujejo med 700.000 in 800.000 potnikov. Skobir računa, da bodo prevozniki,
s katerimi sodelujejo, postopoma z izboljšanjem epidemiološke situacije in sproščanjem omejitev glede prehajanja
državnih mej ponovno začeli vzpostavljati linije, medtem ko trenutno delujejo le tri, in sicer v Beograd, Istanbul in
Frankfurt.
V običajnih razmerah bi imeli 17 prevoznikov. Ob tem je ključno, da se nihče od njih ne odpoveduje destinaciji Slovenija,
ki bo zaradi svoje butičnosti in razpršenosti produktov še bolj turistično zanimiva. Prevozniki zaradi razmer le zamikajo
ponovni začetek letenja, je pojasnil Skobir. Kot je povedal, so bile pozitivno sprejete tudi subvencije države za letalske
prevoznike, ki so v prihodnjih mesecih pripravljeni povezovati Slovenijo z drugimi državami.
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14 prevoznikov že prodaja letalske karte za načrtovane povezave z Ljubljano. "Nameravajo se vrniti nazaj in z
optimizmom najavljajo lete za čas, ko bo normalno potovanje znova možno," je izpostavil Skobir. Ob tem je pojasnil, da
bodo v začetku sicer letala in frekvence manjše ter da bo trajalo najmanj dve do tri leta, da se letalski promet povrne na
predkoronski čas.
V Fraportu Slovenija se zelo trudijo, da bi privabili enega od velikih prevoznikov, da bi na brniškem letališču vzpostavil
svojo bazo ali pa nočitev letal, kar bi poleg povezav prineslo tudi zelo dober vozni red. "Pogovori o tem tečejo, obstaja pa
več možnih modelov sodelovanja, kar je stvar ocen, poslovnih načrtov in delitve tveganj," je povedal Skobir.
"Koncept niti ni tako daleč od prevoznika, ki smo ga imeli za svojega, pa niti ni bil več naš, se pravi, da bi morda lahko
renomiran tuj prevoznik letel s slovenskimi posadkami in morda tudi v naših barvah," je pojasnil Skobir, ki se mu zdi
takšna rešitev bolj smiselna in tudi finančno učinkovitejša od morebitnega ustanavljanja novega nacionalnega
prevoznika.
Zaradi slabših rezultatov je bil Fraport Slovenija letos primoran zmanjšati število zaposlenih za okoli 90, pri čemer jih je
bilo 82 uvrščenih na seznam presežnih delavcev. "Potreb po dodatnem zmanjševanju števila zaposlenih zaenkrat ne
vidimo," je povedal Skobir. V veljavi pa ostajajo restrikcije pri plačah, bonusih in napredovanjih. Koristijo tudi ukrep
čakanja na delo.
Ob prevetritvi stroškov se je pokazala priložnost, da po izteku pogodbe z zunanjim izvajalcem sami začnejo izvajati
dejavnost čiščenja. Tako so ponovno zaposlili osem delavcev, ki so jih v programu presežnih delavcev poleti odpustili.
"Ljudje so se bili pripravljeni vrniti tudi na ta slabše plačana delovna mesta, saj med njimi vlada zaupanje, da se bodo po
normalizaciji razmer vrnili na svoja prejšnja delovna mesta," je pojasnil Skobir.

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

V tem času je približno 70 odstotkov zaposlenih vključenih v delo. Kljub precej zmanjšanemu potniškemu prometu
namreč še vedno delujeta splošna aviacija in tovorni promet. Na slednjega je pandemija imela bistveno manjši vpliv.
Tovornega prometa je tako letos na Brniku za približno 10 odstotkov manj kot lani. Dobro delajo tudi logisti v okolici
letališča. Tako je zanimanje za še preostala zemljišča Fraporta Slovenija na tem območju veliko. Med drugim širitev
načrtuje DHL.
Skoraj polovico tovora na letališču predstavljajo farmacevtski izdelki. Zato se poraja vprašanje, kako bo s transportom
cepiva proti novemu koronavirusu. Skobir predvideva, da bo prevoz cepiv potekal po cestah, saj jih glede morebitnega
letalskega prevoza ni še nihče kontaktiral. Letališče sicer ima primeren prostor in hladilne komore za farmacevtske
izdelke, nima pa opreme za hrambo na minus 70 stopinjah Celzija, kar naj bi zahtevalo eno od cepiv.
Medtem ko v tem času na Brniku ni velikega števila vzletov in pristankov letal, pa je na letališču vrsta parkiranih letal
različnih prevoznikov. Trenutno je pri njih okoli 20 letal, med katerimi nekatera čakajo na vzdrževanje pri podjetjih Solinair
in Adria Tehnika. Letala čakajo na vzporednih voznih stezah, kar ne moti vzletov in pristankov na pisti, kjer ob trenutnem
majhnem prometu letala tudi obračajo. "Ko bomo imeli premalo prostora za parkiranje in promet, bo to znak, da smo izšli
iz najhujšega," je sklenil Skobir.
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Na Brezjah v načrtu razvoj svetišča, krajani
proti prometnim spremembam
Svetišče na Brezjah v prihodnjih letih čaka precej sprememb. V načrtu je dozidava muzeja jaslic in romarskega urada,
gradnja dvorane pod terenom in ureditev parka. Spremenjen naj bi bil tudi prometni režim, čemur pa nasprotujejo krajani.
Ti so svoje pomisleke predstavili ob razpravi o podrobnem prostorskem načrtu na sredini seji občinskega sveta.
Osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov na
Brezjah, katerega pobudnik je slovensko Marijino narodno svetišče Brezje, obsega območje bazilike Marije,
frančiškanskega samostana, obeh trgov pred cerkvijo, zunanjega oltarja, Plečnikovega parka, novega parka, parkirišča in
nekaterih drugih obstoječih ter novih objektov.
Od novih gradenj je predvidena izgradnja dvorane pod terenom, nadzidava in dozidava muzeja jaslic, nadzidava
romarskega doma ter novogradnja na mestu praznega objekta ob vstopu v park in pripadajočega gospodarskega
objekta. Med parkom in cesto sta predvidena dva nova objekta za storitvene dejavnosti. Predvidena je tudi rekonstrukcija
ceste z ureditvijo prometnega režima in preureditev travnika na območju zelenih površin v park.
Osnutek odloka o podrobnem prostorskem načrtu je v sredo obravnaval radovljiški občinski svet. Svetniki pa so v imenu
krajanov v razpravi podali več pripomb, predvsem na račun načrtovane prometne ureditve. Zato je občinski svet na
predlog župana Cirila Globočnika izglasoval, da se osnutek odloka umakne.

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

Župan pričakuje, da bodo po zaključku javne razgrnitve osnutka, ki se izteče 28. decembra, vsi akterji - od Cerkve, prek
turistična društva do lokalne skupnosti in prizadetih stanovalcev - stopili skupaj in se uskladili glede nadaljnjega urejanja
osrednjega območja Brezij. Želi si takšnega razvoja Brezij, da bo ustrezal tako prebivalcem kot svetišču, zato bo
potreben dialog.
Ko bo predlog usklajen, ga bo župan uvrstil na dnevni red ene od prihodnjih sej občinskega sveta. Ob tem velja, da bi
lahko iz predloga izvzeli načrtovani prometni režim oziroma prometno ureditev, ki je razburila krajane. "Prometna ureditev
se lahko pusti takšna, kot je in se lahko morda potem kasneje postopno spreminja," je pojasnil Globočnik.
Kot je povedal predsednik Krajevne skupnosti Brezje Izidor Arih, 90 odstotkov krajanov ne nasprotuje načrtovanim
objektom za razvoj verskega turizma na Brezjah, nasprotujejo pa zamisli o prometni ureditvi in postopnem zapiranju cest
in poti v kraju.
"Za krajane Brezij ta prostorski načrt ni sprejemljiv, ker ne upošteva dejanskih potreb prebivalcev in bi razvrednotil
njihovo življenjsko okolje. Brezje so v prvi vrsti vas, ki naj služi krajanom, ne pa občasnim obiskovalcem," je poudaril.
Opozoril je, da krajani niso bili vključeni v proces nastanka podrobnega prostorskega načrta. Zato menijo, da se mora
proces sprejemanja načrta ustaviti in vrniti v začetno fazo načrtovanja s konkretno vključitvijo interesov, mnenj in rešitev
za prebivalce vasi.
Načrtovano območje umirjenega prometa, nadaljnje oženje ceste in krožni promet bi prebivalcem zelo otežila dostope.
"Na Brezjah ni vsak dan polno romarjev, zato stalni krožni promet ni potreben," je prepričan Arih.
Krajani zahtevajo, da se briše tudi tisti del predloga prostorskega načrta, ki govori o postopnem zmanjševanju in zaprtju
prometa med baziliko in romarskim domom. "O tem se bomo z veseljem pogovarjali, ko bodo zgrajene obvoznice za
krajane Brezij in Peračice," je dejal Arih.
"Nismo proti cerkvi, ki smo jo gostoljubno sprejeli v našo sredino leta 1800, sprva kot kapelo, leta 1900 pa je bila zgrajena
današnja bazilika. Zato upamo na nadaljnje dobro sobivanje. Pozdravljamo ves napredek in razvoj verskega turizma,
samo ceste in prometno ureditev ohranimo takšno, kot je. Ne zahtevamo veliko, ampak pri tem vztrajamo," je sklenil Arih.
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Greenpeace vlado poziva k investiranju v
železnice
Organizacija Greenpeace Slovenija poudarja, da mora načrt za okrevanje in odpornost, ki ga pripravlja vlada, sloneti na
projektih, ki bodo skladni z okoljskimi in podnebnimi cilji. Na področju prometa mora biti denar, ki je Sloveniji namenjen iz
evropskega sklada, namenjen predvsem izboljšanju javnega potniškega prometa, zlasti železnic.
Kot so navedli v okoljski organizaciji, vlada pripravlja nacionalni načrt, kako porabiti več kot pet milijard evrov, ki so v
okviru evropskega sklada za okrevanje in odpornost namenjene Sloveniji. Evropski komisiji naj bi ga posredovala še pred
koncem leta.
Predstavnica organizacije Greenpeace Slovenija Katja Huš je poudarila, da so ljudje v Sloveniji po desetletjih velikih
cestnih projektov in hiranja slovenskih železnic prikovani na osebne avtomobile, v mnogih krajih dihajo onesnažen zrak,
emisije toplogrednih plinov iz prometa pa iz leta v leto naraščajo. "Čas je za drugačne prioritete," je prepričana.
"S tem evropskim denarjem ne smemo graditi novih cest, širiti obvoznic in spodbujati uporabo osebnih avtomobilov. Da
bodo lahko postali kolo, vlak in avtobus prva izbira ljudi v Sloveniji, potrebujemo obsežne naložbe v javni potniški promet,
s poudarkom na železniški in kolesarski infrastrukturi," je dodala.
Le s takšnimi naložbami bodo lahko po mnenju organizacije reševali ne le ekonomske posledice koronske krize, temveč
tudi podnebno krizo, ki bi lahko družbo destabilizirala v istih razsežnostih, a na drugačni časovni premici, kot trenutno
epidemija.

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

Koalicija za trajnostno prometno politiko je, kot so zapisali v Greenpeacu, že opozorila na problematičnost osnutka načrta
za okrevanje in odpornost, ki je predvideval 728 milijonov evrov za gradnjo regionalnih cestnih povezav, 54 milijonov
evrov za gradnjo avtocest ter 76 milijonov evrov za vzpostavitev nacionalnega letalskega prevoznika.
"Kako trdoživa je 'avtomobilska paradigma' v slovenski prometni politiki, je pokazalo tudi nedavno znižanje davka na
motorna vozila, s katerim se bolj spodbuja nakup večjih in bolj požrešnih avtomobilov," so dodali. Pri tem so izpostavili,
da je promet edini sektor v Sloveniji, v katerem so se emisije toplogrednih plinov v obdobju 2005-2017 povečale, in sicer
za 25,5 odstotka.
Slovenija je bila letos glede na indikator uspešnosti boja s podnebnimi spremembami (Climate Change Performance
Index) uvrščena na 51. mesto, s čimer je zasedla zadnje mesto med državami članicami EU.
"Skoraj 7000 ljudi je v tem letu podpisalo poziv vladi za zeleni odgovor na koronsko krizo in s tem pokazalo, da tudi ljudje
pričakujejo spremembe in ne zgolj slepega okrevanja gospodarstva po starem," so sklenili.
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V postojnski občini tudi prihodnje leto številne
investicije
Postojnski občinski svetniki so na sredini seji potrdili občinski proračun za leto 2021. Prihodki bodo znašali skoraj 22
milijonov evrov, kar je precej manj od pričakovanega, je za STA danes povedal postojnski župan Igor Marentič. Največ
proračunskega denarja bodo namenili za številne investicije.
"Proračun je nižji, kot smo pričakovali, smo pa tudi v prihodnjem letu že upoštevali upad prihodkov iz naslova
koncesijskih dajatev iz Postojnske jame in igralniške dejavnosti, prav tako smo upoštevali, da bo za okrog 300.000 evrov
manj pobrane turistične takse. Proračun je pač takšen, še vedno pa je razvojno naravnan, saj je osem milijonov evrov
namenjenih za različne projekte," je povedal Marentič.
Med investicijami bo precej denarja šlo za infrastrukturne projekte, med drugim kanalizacijski sistem in ceste. Največ bo
stala ureditev glavne ceste skozi Postojno, Tržaške ceste, ki naj bi jo pričeli in zaključili prihodnje leto. Vrednost njene
obnove je ocenjena na 2,6 milijona evrov.
Postojnska občina bo začela tudi gradnjo in urejanje kolesarskih poti, čemur bo namenila 2,8 milijona evrov. "Ker bodo
nekatere teh poti potekale tudi skozi vasi, bomo prihodnje leto v celoti obnovili infrastrukturo v vasi Zagon, v prihodnjem
ali letu 2022 pa tudi v vasi Dilce. Za te investicije bomo pridobili nekaj investicijskih sredstev, občina pa bo za to
investicijo namenila od 300.000 do 400.000 evrov."

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

Iščejo tudi rešitev za Kosovelovo ulico, ki vodi iz centra mesta proti Postojnski jami. Domačini so naveličani gostega
prometa zaradi turistov, zato so tudi že protestirali in zahtevali drugačno prometno ureditev v tem delu mesta. Promet naj
bi uredili z novo obvoznico, ki bo po Marentičevih besedah draga zaradi specifičnega in mehkega terena. Poleg tega bo
obvoznica omogočila tudi boljšo dostopnost za reševalna in gasilska vozila.
V prihodnje leto prenašajo tudi investicijo v obnovo Ravbarjevega stolpa v Planini pri Rakeku ter ureditev dostopa do
stolpa. Postojnski župan je omenil tudi začetek gradnje novega otroškega vrtca. Pripravljajo pa tudi druge projekte, ki
bodo počakali na prihodnja leta ali na morebitno sofinanciranje iz evropskih ali državnih sredstev.
Pričakovati je, da bodo tudi prihodnje leto namenili nekaj denarja za pomoč gospodarstvu po krizi zaradi epidemije. Letos
so tako namenili okrog 250.000 evrov v pomoč gospodarstvu pri plačilu nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč zaradi
izpada dohodka v času razglašene epidemije ter oprostitev plačil najemnin podjetnikom in obrtnikom, ki imajo poslovne
prostore v občinskih nepremičninah.
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Predlog zakona o demografskem skladu po
oceni DZ primeren za nadaljnjo obravnavo
Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je po oceni državnega zbora primeren za nadaljnjo obravnavo. Za
tak sklep je danes glasovalo 48 poslancev, proti pa jih je bilo 36. Poslance opozicije skrbi, da zakon omogoča politični
nadzor nad državnim premoženjem, v SDS pa so obljubili, da bodo sprejeli dobre predloge izboljšav.
Finančni minister Andrej Šircelj je v torkovi razpravi v DZ 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.
V torkovi razpravi so se poslanci opozicije in koalicije strinjali, da je rešitev za zagotavljanje ustreznih pokojnin nujna. A
medtem ko koalicijske stranke ocenjujejo, da je predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu dobra osnova, se
opozicijske stranke s tem ne strinjajo.

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

Marko Pogačnik (SDS) je sicer obljubil, da bodo v poslanski skupini poslušali vse predloge in "da bomo tudi vse dobre
predloge pri izboljšavi tega zakona tudi upoštevali". Nekaj dodatnih predlogov imajo denimo v koalicijski SMC, Monika
Gregorčič je omenila iskanje dodatnih virov financiranja ter željo po pritegnitvi upravljalcev z mednarodnimi izkušnjami.
V opozicijskih poslanskih skupinah medtem za spornega ocenjujejo ne le prenos upravljanja, ampak tudi lastništva
državnega premoženja na sklad. Predlog "široko odpira vrata za politični nadzor nad državnim premoženjem", je menil
Vojko Starović iz SAB.
Da gre pri predlogu v prvi vrsti za politične težnje - centralizacijo nadzora nad lastništvom in upravljanjem 8,6 milijarde
evrov državnega premoženja - se je strinjal Primož Siter iz Levice.
Andreja Zabret (LMŠ) je menila, 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".
Soniboj Knežak iz SD je opozoril, da o predlogu ni bilo opravljene javne razprave, umanjkal je tudi ustrezen socialni
dialog. Zakon ne bo dosegel učinka, ki bi si ga zaslužili upokojenci, pa je menil Dušan Šiško (SNS).
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Janša na vrhu gospodarstva: Tudi v krizi
ohranjamo razvojne potenciale (daljše)
Zaradi doslej sprejetih ukrepov je Slovenija po besedah predsednika vlade Janeza Janše v dobrem položaju za nadaljnje
spopadanje z negativnimi posledicami epidemije in tudi za uspešen prehod v četrto industrijsko revolucijo. Vlada se tudi v
tem času trudi, da bi ohranili razvojne potenciale gospodarstva, je dejal na vrhu slovenskega gospodarstva.
Janša je spomnil, da si je Slovenija v večletnem finančnem okviru in svežnju za okrevanje izpogajala 10,5 milijarde evrov,
od tega približno 6,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev. "Gre za največ sredstev, ki si jih je izpogajala kadarkoli doslej
za dodatni razvoj," je dejal.
S tem so naši državi zagotovljena sredstva za raziskave, razvoj, inovacije, digitalizacijo, izobraževanje in usposabljanje
za poklice prihodnosti. "Na voljo imamo dovolj sredstev, da smo lahko zmagovalci tudi po krizi," je dejal Janša.
Zmagovalci tudi po krizi je tudi naslov vrha slovenskega gospodarstva, 15. po vrsti, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije
(GZS) tokrat organizira virtualno.
Njen predsednik Boštjan Gorjup je omenil strategijo razvoja Slovenije do leta 2030, ki v ospredje postavlja kakovost
življenja za vse. Pri vseh kazalnikih naj bi do tega leta prehiteli povprečje EU, a danes smo pri večini malo nad 90
odstotkov.
"Kar pogrešamo, je podrobnejši načrt zavez in ukrepov, s katerimi bomo ukrepali letos, drugo leto, leto zatem ... skratka,
kaj bomo vsako leto posebej do leta 2030 spremenili in razvili, da bomo do konca desetletja res postali ena najbolj
razvitih družb na svetu," je izzval predsednika vlade.

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

Da bi dosegli te cilje, bi morala biti naša povprečna rast BDP na prebivalca in tudi produktivnosti za približno polovica
višja od predvidene v nekdanji strategiji razvoja Slovenije. Janša je ob tem ugotovil, da je velik zaviralec razvoja pretirana
birokracija.
Vlada je zato imenovala strateški svet za debirokratizacijo, ki je pripravil zajeten sveženj ukrepov za poenostavitev
postopkov. Ti bodo na razvoj gospodarstva vplivali stimulativno, je dejal in spomnil na interventni zakon za odpravo ovir
pri zagonu pomembnih investicij, na podlagi katerega je vlada v pogon spravila številne infrastrukturne projekte, ki so
imeli zagotovljena sredstva, a so zaradi različnih birokratskih ovir leta in leta stali.
Poudaril je, da Slovenija ostaja stabilna in zaupanja vredna država. Vlada, ki dela na tem, da bi čim prej uspešno
premagali epidemijo, se izjemno trudi, da bi tudi v tem času ohranili razvojne potenciale slovenskega gospodarstva in
slovenskega človeka nasploh, je dejal.
Vrh se je nadaljeval z okroglima mizama - govorci na prvi so govorili o tem, zakaj so nekateri v Sloveniji že uspeli
prehiteti najrazvitejše in kaj se lahko od njih naučimo, na drugi pa so razmišljali o akcijskem načrt za družbo trajnostnega
razvoja, ki so ga pripravili na GZS.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je o akcijskem načrtu dejala: "Cilj je jasen - priti med najrazvitejše države na
svetu." Ugotovila je, da v Sloveniji imamo podjetja, ki že segajo po zvezdah, a opozorila, da to ni prevladujoč vzorec.
Sogovornike je zato vprašala, na katerih področjih so potrebne spremembe, da bomo vrhunski.
Navzoči so na prvem mestu izpostavili potrebo po vlaganjih v raziskave in razvoj. Če ne bomo bistveno povečali vlaganj v
raziskave in razvoj, bomo sicer počasi napredovali, a zaostanka za najbolj razvitimi ne bomo nadoknadili, je dejal rektor
Univerze v Ljubljani Igor Papič. Treba je podpreti dodatne programe sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom.
"Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije, vključno z digitalizacijo, nam ponujajo rešitve za mnoge izzive in omogočajo
razvojni preskok," se je strinjal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. "Slovenija mora postati enostavnejše,
preglednejše in uporabniku prijaznejše življenjsko okolje," je dodal.
Na načrte vlade o poenostavitvi administrativnih postopkov sta tako kot Počivalšek in Janša opozorila tudi ministra za
delo ter za okolje, Janez Cigler Kralj in Andrej Vizjak. Cigler Kralj je spomnil na poenostavitev obveščanja delodajalcev o
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delu na domu, Vizjak pa je dejal: "Verjetno ste zaznali spremembe uredbe o predhodnih postopkih za presojo vplivov na
okolje. Prenavljamo tudi gradbeno zakonodajo in zakonodajo urejanja prostora, vse s ciljem, da se pride do dovoljenj prej
in z manj nepotrebne birokracije."
Na vprašanje, ali so naši menedžerji dovolj pogumni, je Andrej Božič iz podjetja BB Consulting odgovoril, da manjka
povezovanja in skupnega iskanja rešitev. "Prebojne ideje pridejo, če delamo večplastno in sodelujemo," je dejal.
Podobnega mnenja je predsednik uprave NLB in predsednik AmCham Slovenija Blaž Brodnjak. "Gospodarstveniki se v
zadnjem obdobju intenzivno povezujemo v različna gospodarska združenja in poskušamo govoriti isti jezik," je dejal.
Prepričan je, da je skrajni čas za strukturne reforme in če bomo znali sesti za skupno mizo ter skupaj delovati za dosego
ciljev, potem lahko Slovenija postane ena najhitreje rastočih držav na svetu.
Sari Čučnik iz podjetja Ebm-papst Slovenija se zdi pomembno vlaganje v znanje. Opozorila je tudi, da se produktivnosti
ne meri le v proizvodnji, pač pa tudi v drugih službah, kjer se je treba naučiti, da smo učinkoviti in se ne izgubljamo v
administraciji.

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

Vrh slovenskega gospodarstva je obiskal tudi kolesar Tadej Pogačar in na dražbi ponudil svojo belo majico z dirke po
Franciji. Zanjo je največ ponudilo podjetje Murexin iz Puconcev, zbranih 6000 evrov pa bodo namenili mladinskim
selekcijam slovenskih kolesarjev.
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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!

Drzni projekti občine Lendava za okrevanje po epidemiji

Pogled lendavskega župana Janeza Magyarja
Nataša Juhnov

je

usmerjen že

v

leto 2022.

Majda Horvat, Vestnik

17.12.2020, 06.00

Načrtujejo tri večmilijonske projekte: večnamensko športno dvorano, gondolo z restavracijo pri
razglednem stolpu in obnovo stavbe nekdanje blagovnice. Župan Janez Magyar pravi, da
rezervega scenarija ne potrebujejo.
Občinski svet Občine Lendava je nedavno prvič obravnaval predlog proračunov za prihodnji dve leti. Predlog je podprlo 12
svetnikov od skupno 19, v javnosti pa že vzbuja različne odzive. Proračuna sta namreč med najvišjimi v zadnjih letih sploh, v
ozadju pa so načrtovane večmilijonske naložbe. Izstopajo trije projekti: gradnja večnamenske športne dvorane (ocenjena
vrednost je 12,6 milijona evrov), gondola z restavracijo pri razglednem stolpu Vinarium (8,1 milijona evrov) ter obnova
stavbe nekdanje blagovnice (8 milijonov evrov). Okvirna vrednost teh naložb je torej 28,7 milijona evrov, kar je skoraj 32
odstotkov vseh prihodkov dveletnega proračuna. Ti naj bi za leto 2021 znašali 17,4 milijona evrov, odhodki 19,46 milijona, za
leto 2022 pa kar 37,42 milijona evrov in odhodki 42,77 milijona. Za primerjavo: lanski proračun Občine Lendava je znašal
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dobrih deset milijonov evrov, letos predvidoma 8,7 milijona. Predloga proračunov torej predvidevata visok presežek
odhodkov nad prihodki, v letu 2021 za dva milijona evrov in v letu 2022 za pet milijonov, s tem pa tudi precejšnje
zadolževanje občine. Ob tem ni nepomembno dejstvo, da načrtovane investicije časovno presegajo preostanek mandata
zdajšnjega vodstva lokalne skupnosti. To so izhodišča za nekaj vprašanj, ki smo jih v zvezi z omenjenimi projekti postavili
lendavskemu županu Janezu Magyarju
.

Zakaj občina prav v času krize, ki se bo po predvidevanjih še poglabljala tako pri javnih ustanovah kot gospodarskih
družbah in s tem tudi pri posameznikih, napoveduje sicer atraktivne in ambiciozne projekte, ki pa vendar ne spadajo
okvir zdajšnjih kriznih razmer?

v

"Projekte, ki ste jih omenili, Občina Lendava načrtuje v sklopu nacionalnega načrta za okrevanje. Investicijski stroški
projektov, pripravljenost in hitrost izvajanja bodo ključni za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije, v
kateri se je znašel svet. Zagon gospodarstva, ohranjanje delovnih mest in ustvarjanje novih bodo odvisni ravno od projektov,
ki jih omenjate, in podobnih po drugih občinah Slovenije in v Evropski uniji. Projekti, ki ste jih našteli, spadajo torej ravno v
okvir zdajšnjih razmer in razmer po epidemiji."

Kakšna je verjetnost, da se bo denar, namenjen okrevanju, tudi stekel v Občino Lendava? Ima občina pripravljene
rezervne scenarije, če denarja ne bo oziroma ga ne bo v predvideni višini?

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

"Vsi projekti, ki jih omenjate, ustrezajo tako imenovanemu novemu instrumentu Next Generation EU, kot je bilo sklenjeno v
dogovoru o svežnju za obnovo Evrope 21. julija 2020. Občina Lendava jih je kot primerne oddala ob pozivu vlade k oddaji
ključnih projektov. Priprava in prva obravnava kar dveh proračunov in potencialno sprejetje obeh že v letu 2020 kažejo našo
pripravljenost in zavzetost, da bomo imeli v času poziva za 'sredstva okrevanja' pripravljeno vse potrebno. Občina Lendava
je oba proračuna sestavila tako, da če pri katerem izmed projektov, ki jih omenjate, ne bo uspešna, ne potrebuje rezervnega
scenarija. Bojazni, da bi za katerega izmed projektov dobila manj denarja, ni. Vzhodna kohezija ima namreč podporo za
takšne projekte v višini 85 odstotkov."

Kakšen razvojni preboj naj bi te tri naložbe pomenile za lokalno skupnost, če vemo, da je epidemija zaradi omejevanja
gibanja ljudi povsem spremenila turistično dejavnost in bo tudi v prihodnje imela ta izkušnja velik vpliv na to
gospodarsko panogo?
"Turistična dejavnost v lendavski občini je bila v času, ko z uredbo ni bila omejevana ali prepovedana, izjemna. Vse
nastanitvene zmogljivosti so bile namreč zasedene. Občina Lendava tako meni, da bo s projekti, ki jih omenjate, bistveno
pripomogla k dodatni atraktivnosti in prepoznavnosti občine, in ti sta ključni, da dobi stolp Vinarium dodano vrednost,
občino pa obišče še več turistov."

Ali imate izkušeno ekipo sodelavcev, ki bo sposobna izpeljati kar tri izjemno zahtevne projekte, tako
projektov, pridobivanja razvojnih sredstev kot operacionalizacije?

v

smislu priprave

"Občina Lendava je ekipo za uspešno spopadanje z investicijskimi ciklusi postavila že v letu 2020. Delovne procese smo z
obstoječim kadrom organizirali tako, da smo kos številnim javnim naročilom in izvedbi projektov na terenu. Vrzeli, ki jih
omenjate in bodo zagotovo nastopile v času izvajanja proračunov obeh let, smo zaznali in potrebne kadre smo že
predvideli."
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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!

(INTERVJU) Mateja Demšič: Če bi vladajočim bilo kaj do kulture,
bi zardevali

Odpri galerijo
Mateja Demšič: ”Stanje šibkih ministrov/-ic zadnjih mandatov
javnega.”
Robert Balen

je

omogočilo klikam, da prosto kadrujejo

in

zasebni interes razumejo

in

predstavljajo kot

Melita Forstnerič Hajnšek

17.12.2020, 06.30

Vodja oddelka za kulturo Mestne občine Ljubljana: "Na lokalnem nivoju ni blefa: storiš ali pa
ne storiš. Vmes te lahko kaj upočasni, ampak če imaš vizijo, kaj je prioriteta in pomembno,
potem ni izgovorov. Zato ima ljubljanski proračun skoraj 12-odstotni delež za kulturo"
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Ob projektu Cukrarna se je vnovič pokazal izjemen posluh Mestne občine Ljubljana (MOL) za kulturo. Pa ne le
posluh, gre za odnos, ki v slovenskem merilu, zlasti in tudi v primerjavi z odnosom resornega ministrstva krepko,
prednjači. Menda so sredstva za podporo nevladnikov v kulturi narasla v obdobju 2014-19 za kar 65 odstotkov? V
primerjavi z drugimi okolji in nacionalno ravnjo osupljiv delež.
"V Ljubljani se zavedamo, da so tako finančna sredstva kot vsaka druga podpora kulturi in umetnosti vložek v bolj
odprto, ustvarjalno, kritično in solidarno družbo. To je vložek v krepitev vrednot. Čeprav nas trenutni akterji na
pristojnem ministrstvu poskušajo prepričati drugače, je kultura kot vrednota investicija in ne strošek.
Proračun MOL za kulturo, če gledamo le oddelek za kulturo, je bil leta 2015 23,952.609 evrov, leta 2019 pa 37,021.120
evrov. Če govorimo o sredstvih, namenjenih nevladnim organizacijam, pa so ta leta 2015 znašala dober milijon manj kot
danes, ko znašajo dobrih 3,342.000. Ob tem je pomemben podatek tudi, da MOL v okviru prostorov javne kulturne
infrastrukture namenja več kot 240 različnih (delovnih, ateljejskih) enot nevladnim organizacijam in posameznikom na
področju umetniškega ustvarjanja. Prostori so za uporabnike brezplačni, dolžni so poravnati le obratovalne stroške.

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

Sredstvom za področje kulture je treba prišteti še sredstva za investicije v javno kulturno infrastrukturo, v okviru mestne
Službe za razvojne projekte in investicije. Teh sredstev je v naslednjem strateškem obdobju 2020-2023 več kot 80
milijonov evrov: prenova Roga v tovarno kreativnosti s produkcijskimi prostori, dograditev Baragovega semenišča, kjer
svoje nove prostore dobivata mestna zavoda Slovensko mladinsko gledališče in Pionirski dom, hkrati pa tam
predvidevamo vadbene prostore za sodobni ples in produkcijske prostore za uprizoritvene umetnosti nevladnih
organizacij ter rezidenčne prostore za ustvarjalce. V tej vsoti so tudi novi prostori mestnega kina Kinodvora – minipleksa
v podhodu Ajdovščina, ki bo z več manjšimi in srednje velikimi dvoranami s skupno vsaj 560 sedeži s svojo vsebino
dohiteval povpraševanje po kakovostnem filmu v mestu. Trenutna lokacija Kinodvora na Kolodvorski namreč poka po
šivih.
Pravkar končujemo prenovo Vile Zlatica, stanovanjskega objekta legendarnega ljubljanskega župana Ivana Hribarja. V
prenovljenih prostorih bo spominski del, posvečen Ivanu Hribarju in njegovi hčeri Zlatici, ki je hišo zapustila javni rabi.
Preostale prostore bo naselil Forum slovanskih kultur s knjižnico in delovno-študijskimi prostori. V zadnjih korakih je
obnova Šentjakobskega odra v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Šentjakobsko gledališče, ki deluje na tem odru, letos
praznuje 100. sezono."

Dialoška skupina za nevladnike
"V MOL se nikoli ne odločamo na pamet oziroma ker bi bilo sredstev slučajno preveč. V primeru nevladnih organizacij
smo opravili evalvacijo programskega in projektnega javnega razpisa za nevladne organizacije na področju kulture. Že za
preteklo programsko obdobje (2016-2019) smo si zadali nalogo okrepitve deležnikov, tako nevladnih organizacij kot tudi
samozaposlenih v kulturi. Vemo, da so nekatera področja, npr. glasba, tista, kjer so sredstva še potrebna, čeprav smo jih
glede na kakovost prijav že dodali.
Odločamo se na podlagi pogovora in premislekov: v MOL že več kot desetletje deluje dialoška skupina za NVO in
samozaposlene v kulturi, s katero se redno sestajamo z namenom reševanja odprtih zadev. So dragocen partner, brez
katerega ni mogoče relevantno oblikovati lokalnih, pa tudi ne nacionalnih kulturnih politik. MOL je odgovorna kot tudi
ponosna ustanoviteljica enajstih javnih zavodov na področju kulture. Kot odgovorno razumem, da skrbi za
infrastrukturni razvoj zavodov, zagotavlja sredstva za programske in materialne stroške ter za zaposlene. Kot ponosno pa
razumem to, da naši zavodi dosegajo izjemne rezultate tudi na svetovnem nivoju, ki Ljubljano profilirajo kot odprto
mesto kulture in umetnosti. Vedno sem zelo dobre volje, ko ima kdo od naših akterjev, direktoric in direktorjev zavodov
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predstavnikov NVO možnost v medijih ali širši javnosti predstaviti to, kar je njihovo poslanstvo. To pomeni, da mi kot
javna uprava ustvarjamo dobre razmere in kakovostne kulturne politike, da se lahko naši zavodi in deležniki na področju
kulture in umetnosti razvijajo in krepijo svojo odličnost. Ta odličnost pa je potem namenjena našim meščankam in
meščanom ter obiskovalcem Ljubljane."

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

ali

Mateja Demšič: "Namesto dialoga padajo grožnje, ob izraženem kritičnem mnenju
Robert Balen

ali

nestrinjanju sledi diskreditacija."

"Na lokalnem nivoju ni blefa: storiš ali pa ne storiš. Vmes te lahko kaj upočasni, ampak če imaš vizijo, kaj je prioriteta in
pomembno, potem ni izgovorov ne do sebe ne do naših uporabnikov. Zato ima ljubljanski proračun skoraj 12-odstotni
delež za področje kulture. Seveda je zato osnova v strukturiranih strateških dokumentih. Ljubljana zdaj izvaja že četrto
strategijo mestnih kulturnih politik, kultura je prepoznana kot četrti steber razvoja tudi v mestni trajnostni strategiji.
Prvi strateški dokument na področju kulture smo sprejeli že leta 2008. Posebnost tokratne strategije 2020-2023 z
usmeritvami do 2027 je, da smo zaradi nastalih razmer vključili poglavje o upravljanju kulture v kriznih razmerah, prav
tako smo se lotili strukturiranega zbiranja podatkov in evalvacije zastavljenih ciljev ter se povezali z lokalnimi
skupnostmi Ljubljanske urbane regije.
Oddelek mora vsako leto, predvidoma do aprila, poročati mestnemu svetu, kako izvaja zapisane strateške cilje. Vsak
strateški dokument je sicer resna forma, ki pa mora biti tudi fleksibilna. Biti moramo dovolj pozorni, da ugotovimo, da se
morda zapisani cilji ne morejo uresničevati na predvideni način, in jih je zato treba na novo premisliti ali modificirati."
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Izdatno podpirate ogromno projektov, ki nimajo le lokalnega značaja, ampak so mednarodno pomembni. Galerija
Cukrarna je med njimi, prav tako mreža ICORN, zatočišče za preganjane pisatelje (ki je začela delovati na pobudo
Salmana Rushdieja) in cela vrsta projektov, kot so Odprti oder in drugi.
"Ljubljana je odprto mesto, ki je prav zaradi raznolikosti razvilo svojo upornost in spoštovanje različnosti. Projekti, ki jih
omenjate, so specifični. Letošnje leto je kruto do vseh in pri tem so se kultura in njeni ustvarjalci pokazali kot eni najbolj
ranljivih. Čez noč so se zaprli galerije in muzeji, gledališča so zaprla odre, koncertni prostori so obnemeli. V drugem tednu
prvega zaprtja, ko je padlo upanje, da bo to le kratkotrajna epizoda, smo se lotili načrtovanja, kako naprej. April in maj
smo posvetili reorganizaciji prireditev, novemu načinu dela v javnih zavodih. Ni nepomembno, da smo prav v tem času
izpeljali tako štiriletni programski javni razpis (2020-23) kot tudi enoletni projektni razpis za nevladne organizacije in
posameznike. Vsak sofinanciran projekt je bil usklajen in prilagojen izvedbi v posebnih razmerah. Naše vodilo je bilo, da
moramo ustvariti možnosti, da lahko ustvarjalci na področju kulture delajo in za to prejmejo plačilo. Tako smo v drugi
polovici junija na oder postavili tradicionalni festival Junij v Ljubljani na Kongresnem trgu, ki je bil prvi tovrstni dogodek
po dvomesečnem zaprtju države. Temu je sledila uspešna izvedba Poletnega festivala Ljubljana z vrhunskimi zasedbami.

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

Koncept odprtih odrov je bil podporni ukrep pri omogočanju izvedbe različnih umetniških programov. Odprti oder na
muzejski ploščadi Metelkove ni bil edini, odprti odri so nastajali predvsem zato, da so se lahko programi (predstave
koncerti, debate, ples …) prenesli na odre in do občinstva v času, ko v dvoranah zaradi znanih razlogov to ni bilo mogoče.
Ne samo nastopajoče na odru, posledice epidemije so prizadele mnoge scenske delavce iz zaodrja, brez katerih ni
predstav, koncertov, dogodkov. Večinoma so to prekarni delavci, s krediti za opremo, ki je takrat stala v njihovih garažah.
Odločitev Ljubljane, da s 50 tisoč evri podpre projekt, je temeljila prav na dejstvu, da v tako težkih časih nikogar ne
pustimo na cedilu. V mestnih javnih zavodih in podjetjih je veljala politika neodpuščanja, pri nevladnih organizacijah pa
omogočanje delovnih razmer in plačila."

Zaveza mest zatočišč
"Ko omenjate ICORN, bi bili veseli, ko bi bilo takih mest v Sloveniji več. ICORN je mednarodna mreža mest zatočišč za
preganjane pisatelje in je neodvisna organizacija mest in regij, ki omogoča zavetje ogroženim pisateljem in umetnikom,
spodbuja svobodo izražanja, brani demokratične vrednote in spodbuja mednarodno solidarnost. Mesta, ki so člani
ICORN, zagotavljajo začasno zatočišče tistim, ki jim grozi neposredna nevarnost kot posledica njihovih ustvarjalnih
dejavnosti. Od leta 2006 se je mreži pridružilo več kot 70 mest po vsem svetu, ki so doslej zatočišče ponudila preko 200
pisateljem in umetnikom (največ mest zatočišč je v severni Evropi). Ljubljana je članica od leta 2011, dogovori o vstopu pa
so se pričeli v času, ko smo nosili Unescov naziv svetovna prestolnica knjige 2010. Projekt vodimo v tesnem sodelovanju s
Slovenskim centrom PEN in Mestno knjižnico Ljubljana. Gostili smo preganjane pisateljice in pisatelje, aktiviste iz
Maroka, Etiopije, Iraka in zdaj Irana. Ljubljana jim zagotavlja opremljeno stanovanje in štipendijo ter jim omogoča
vključitev v družbeno življenje.
Zaveza mest zatočišč je zelo konkretna in globoko simbolična: zagovornik sprememb (pisatelj, umetnik) pobegne pred
neposredno grožnjo in preganjanjem; mesto mu ponudi zavetje - vrednote gostoljubja, solidarnosti in svobode izražanja
pa se še bolj vtisnejo v etos tega mesta. Zato tudi ni naključje, da smo za rdečo nit naše prijave za EPK 2025 izbrali prav
solidarnost."

To, kar mariborskemu oddelku skozi čas nikakor ni uspelo, da bi predstavljal neko konsistentno, odločno,
odmevno, vizionarsko kulturno politiko v mestu in regiji ter širše, vam v vašem mandatu odlično uspeva. Kako
dolgo ste že vodja oddelka? In kaj je recept, poleg politične garniture na oblasti?
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"Delati v okviru mesta Ljubljane je privilegij zaradi izkušnje in pridobljenega znanja. Ko me sprašujete, kako mi uspeva,
vam takoj povem, da ni uspeha brez podpore in kolektiva. V mestni upravi in širši mestni družini (javni zavodi in javna
podjetja) delujemo skupaj s ciljem, da vsak prispeva kar največ za kakovostno življenje v našem mestu, najsi bo to na
področju kulture, okolja, izobraževanja, sociale, zdravja, delujoče infrastrukture in urejenega mesta.
Oddelek za kulturo vodim od leta 2013, moj predhodnik je bil dr. Uroš Grilc. Dobila sem odlično osnovo in prišla na res
dober oddelek raznolikih sodelavcev in sodelavk, izjemno zanimivih posameznikov. Vizije oblikujemo skupaj, ker jih
moramo skupaj tudi izvajati. To pa ne bi bilo mogoče brez podpore odločevalcev. Delo v mestni upravi je strukturirano in
vsak vodja ima vrsto podpornih mehanizmov, da lahko realizira svoje ideje. Pomembno je tudi to, da ima vsako področje
svojega pristojnega podžupana ali podžupanjo. Moja, naša podžupanja je Tjaša Ficko, s katero se srečujeva tedensko in
predebatirava vse tekoče zadeve in izzive. Njena podpora področju kulture je nepogrešljiva in imeti takšno zaveznico je
izjemno dragoceno. Prav tako je tu župan: ne morete izvajati še tako dobrih vizij, če nimate za sabo odločevalca, ki ve, da
je lahko še tako drzna ideja velik uresničljiv potencial."

Rdeča nit

je

Cukrarna

del ljubljanske kandidature za EPK. Kako

je

solidarnost
je

MOL udeležen

v

teh pripravah?

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

"Cukrarna, soseda našega oddelka, je steber razširjene kulturne četrti centra mesta. Mesto z obnovljeno tovarno sladkorja
pridobiva ustrezno galerijsko infrastrukturo in referenčni prostor, ki Ljubljano umešča na mednarodni zemljevid
produkcije sodobne umetnosti. Cukrarna bo eden ključnih prostorov v programu EPK 2025.
MOL je iniciator prijave in celoten proces tako prvega dela kot finala se je odvijal s koordinacijo oddelka za kulturo.
Ustanovljena je bila delovna skupina strokovnjakov in strokovnjakinj iz vseh sektorjev, ki jo vodi dr. Uroš Grilc. V
finalnem delu se je skupini pridružila tudi umetniška vodja Teja Reba. Jedro skupine je enako od začetka. Če smo lahko na
kaj ponosni, je to, da smo v tako zahtevnem procesu, novem tudi za vse nas, ostali skupaj in pripravili finalno prijavno
knjigo, za katero verjamemo, da je res odlična. Naša rdeča nit je solidarnost, prijava zajema, poleg Ljubljane, še 25 lokalnih
skupnosti Ljubljanske urbane regije in njihove projekte. Danes, ko odgovarjam na ta vprašanja, se vsi zavzeto
pripravljamo na zagovor kandidature. Vem, da je najboljša. Vem pa tudi, da jo bo Ljubljana, ne glede na odločitev
komisije, zmogla in znala udejanjiti. Dovolj sanj in upov smo zapisali, da jih znamo uresničiti. Kandidatura je naša
spremljevalka že od leta 2015 in od takrat se zavedamo, da ima že proces kandidature, ki traja več let, pozitiven učinek na
našo kulturno politiko. Premikov v kulturi namreč ni mogoče dosegati brez premikov v kulturni politiki. Da je res tako,
se je pokazalo ob oblikovanju naše nove kulturne strategije, ki je nastajala vzporedno s pripravo druge prijavne knjige
EPK."

Pogosto kulturniki, obupani nad ministrstvom, primerjajo povsem drugačen odnos v MOL. Mnogi so srečni, da ne
spadajo pod državo, ampak da so MOL-ovi, denimo Slovensko mladinsko gledališče un drugi. Kako vi vidite sedanjo
situacijo na nacionalni kulturni sceni (kadrovanja v vrhovih institucij, gradnja novega muzeja ...)?
"Če bi odgovarjala res na kratko, bi rekla, da je odgovor že spisal oblikovalec Tomato Košir na naslovnici enega od zadnjih
Dnevnikovih Objektivov. Sramota. Na začetku sem z nejevero opazovala opustošenje in napade na umetnost. Zdaj
namesto dialoga padajo grožnje, ob izraženem kritičnem mnenju ali nestrinjanju sledi diskreditacija. Da smo si na
jasnem: ni vse krivda trenutne oblasti in v polju kulturnih politik in deležnikov so stvari daleč od idealnega. Za stanje je
enako krivo dejstvo, da je kulturno ministrstvo pri pogajanjih o vladnih koalicijah tisto, ki je za 'dobro vago', in da se že
vsaj zadnje tri mandate tega ministrstva ognejo strokovnjaki/-nje z znanjem in izkušnjami. Postalo je običajno, da se
kandidati sami prijavljajo za ministrski položaj. Nobeden od njih, brez izjeme, nikoli ne prizna, da je stopil v prevelike
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čevlje. Tako stanje šibkih ministrov/-ic zadnjih mandatov
razumejo in predstavljajo kot javnega.

je

omogočilo klikam, da prosto kadrujejo in zasebni interes

Tokratni minister, v nasprotju s prakso prejšnjih, zelo natančno udejanja nevarno odstranjevanje strokovnega kadra med
direktorji in direktoricami nacionalnih javnih zavodov. Spreminjajo se ustanovitveni akti institucij na način, da se nižajo
kriteriji in potrebna znanja za vodenje nacionalnih umetniških hiš. Posledice takih ravnanj so tako na ministrstvu in v
vseh povezanih deležnikih uničujoče. Uničujoče bodo tudi dolgoročno, ko to državo čaka nekaj velikih mednarodnih
preizkušenj in večina prihaja prav s področja kulture: knjižni sejem Bologna 2022, Slovenija kot častna gostja na
frankfurtskem knjižnem sejmu 2023, EPK 2025. Zadnjih deset mesecev delovanja trenutne zasedbe kulturnega
ministrstva priča o tem, da epidemija ni samo zdravstvena in gospodarska težava, ampak svetovnonazorska. Če bi
vladajočim bilo kaj do področja kulture, bi zardevali od sramu, da Slovenija že od leta 2017 nima več nacionalnega
kulturnega programa. Zadnjega je pripravil kolega Grilc."

Čez ramo je treba vreči stare zamere
ki sodeluje, rad svoje mesto

in

začeti znova

s

preprostim izhodiščem, da ima vsak,

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

Kaj svetujete Mariboru, da bo končno čutiti neke premike, da bomo sploh imeli neko kulturno politiko, načrtovanje
v mestu, ki ima sicer močne kulturne institucije in velik ustvarjalni potencial?
"Nehvaležno je izdajati recepte za delo in bilo bi prevzetno deliti nasvete, kako naj Maribor ravna. Vsekakor mora najprej
vedeti, kaj ima, s kakšnim potencialom ravna in kam želi priti, kakšno mesto želi biti. Imeti skupni cilj je gotovo dober
začetek. Čez ramo je treba vreči stare zamere in začeti znova s preprostim izhodiščem, da ima vsak, ki sodeluje, rad svoje
mesto. Če izhajate iz tega, nikoli ne boste odnehali izboljševati in spreminjati stanja stvari na boljše. Maribor in
Mariborčani to zmorejo."
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Gospodarstveniki vidijo okrevanje
Srečko Klapš

Odpri galerijo
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Gostinci, turistični delavci
Bizjak

in

obrtniki

si

želijo

delati, medtem pa pričakujejo pravično pomoč po enakih merilih za

vse.

Sašo

17.12.2020, 18.46

Protikoronski ukrepi lahko omiljo posledice na morejo pa jih izničiti, so menili na
vrhu slovenskega gospodarstva. Ocenjujejo še, da bo epidemija malemu
gospodarstvu odnesla 1,8 milijarde evrov dodane vrednosti.
Kriza, ki jo povzročila epidemija koronavirusa, je še posebej prizadela malo gospodarstvo, saj so številna
mala podjetja so na robu zloma. Ukrepi, ki jih je sprejela država za stabiliziranje razmer, so posledice
omilili, ne morejo pa jih izničiti, je na vrhu gospodarstva menila direktorica Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS), Sonja Šmuc in dodala, da je v sprejemanju že sedmi paket, ob čemer je velik del
gospodarstva zaprt že drugič. Po torkovem odprtju nekaterih dejavnosti in nekaterih dodatnih sprostitvah
tudi v drugih dejavnostih gospodarstva pričakujejo rahljanje ukrepov. Želimo delati, je še poudarila,
vsekakor pa si ne želimo popolnega zaprtje gospodarstva. "Zato podjetnike in gospodarstvenike pozivamo, da
še enkrat preverijo uvedene zaščitne ukrepe in zagotovijo njihovo spoštovanje med zaposlenimi. To je edina pot,
s katero sami prispevamo k zajezitvi epidemije. Epidemija bo namreč malemu gospodarstvu odnesla kar 1,8
milijarde evrov dodane vrednosti. Po težki zimi se napoveduje še ena težka pomlad. Vendar pa, prihaja
poletje. Zato zdržimo, ker bo bolje," je optimistično zaključila Šmučeva.
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Politika obljublja milijarde za okrevanje
Pomen malega gospodarstva je tako velik, da je skoraj krivično govoriti o malem gospodarstvu, saj
to zaposluje 70 odstotkov ljudi in ustvarja 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij," je dejal gospodarski minister
Zdravko Počivalšek: "Večina vas se kljub krizi trudi, da bi v danih razmerah preživeli in se razvijali, vlada
pa se trudi omejiti posledice." Počivalšek je gospodarstvenikom v okviru načrta za okrevanje obljubil tudi
različne oblike finančnih virov za podporo malim in srednje velikim podjetjem. Premier Janez Janša , pa
je v nagovoru gospodarstvenikom dejal, da Slovenija stavi na 6,5 milijarde evrov nepovratnih evropskih
sredstev od skupaj 10,5 milijarde evrov, zato bo gospodarsko okrevanje nekoliko lažje. Vlada je v zadnjem
obdobju "pognala" tudi različne infrastrukturne projekte, in tudi zato je Slovenija bolje pripravljena na
okrevanje: "Kljub zapleteni situaciji v zvezi z epidemijo, ko ste postavljeni pred velike izzive, me navdihuje vaš
optimizem. Tudi zato se vlada trudi, da bi z rešitvami, ki jih predlaga, omogočila nadaljevanje gospodarskega
razvoja in blagostanje slehernemu državljanu," je še dejal Janša.
"

Akcijski načrt Slovenija 5.0
Boštjan Gorjup predsednik GZS, kljub trenutni krizi vidi priložnosti gospodarstva v globalnem načrtovanju
,

razvoja, ki bo vsaj zmanjšal, če že ne odpravil, probleme, kot so podnebne spremembe, omejeni naravni viri,
starajoče se prebivalstvo, revščina. Ter povezal koristi hitrega tehnološkega razvoja s kakovostjo življenja slehernega
posameznika: "Zato smo na GZS pripravili akcijski načrt Slovenija 5.0 in ne samo to, poleg strateškega načrta višje
produktivnost do 2025 za 40 odstotkov smo si zastavili tudi, kako to doseči. Seveda je treba pri spremembah, na
katere ciljamo, paziti, da obstoječih prednosti ne zapravimo oziroma izgubimo, hkrati pa je nujno definirati tiste
kategorije, kjer vidimo največji potencial za spremembe."
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Največji odboj

v

sektorju gradbeništva

Epidemija covid-19 je nekoliko bolj prizadela malo gospodarstvo kot velike družbe, ocenjuje Bojan Ivanc ,
glavni ekonomist GZS, ki pričakuje 14-odstotno znižanje prodaje in 12-odstotno znižanje dodane
vrednosti: "Krizo bodo najtežje preživele, manj odporne dejavnosti kot so turizem, na katerega je malo
gospodarstvo zelo vezano, industrija srečanj, gostinstvo in osebne storitve, tako da bodo negativni učinki v tem
segmentu bolj dolgoročni. Po okrevanju pričakujemo največji odboj v sektorju gradbeništva, povprečno pa bi v
letu 2021 malo gospodarstvo lahko zraslo za desetino." Andrej Brvar , direktor Infocentra GZS, je predstavil
anketo o vplivu covid-19 na slovensko gospodarstvo. Najbolj zaskrbljujoči so odgovori iz mikro podjetij, ki
na medletni ravni pričakujejo padec prihodkov za 30 odstotkov, glede na zadnje četrtletje preteklega in
letošnjega leta, pa kar za 42 odstotkov. Tretjina vprašanih med protikoronskimi ukrepi na prvo mesto
postavlja podaljšanje le-teh do 30. junija prihodnjega leta, nato podaljšanje čakanja na delo doma, med
velikimi podjetji pa se kar dve tretjini zavzemata za preložitev zvišanja minimalne plače.

Za bolj prožno zakonodajo
Ranljivost malega gospodarstva se kaže neusmiljeno, je bil jasen Brane Lotrič , predsednik UO Podjetniško
trgovske zbornice. Številna podjetja so rezerve, ki so jih imela, porabila in sedaj dobesedno nimajo več od
kod jemati za poplačilo najnujnejših obveznosti, tudi ne za plače zaposlenih in prispevke za socialno
varnost: "Zato bo treba sprejeti dodatne ukrepe, ki bodo podjetjem omogočili pokrivanje stalnih stroškov na
način, da bo država vsem prizadetim podjetjem omogočila pomoč, ki bo vsem dostopna, hitra in pod
enostavnimi pravili." Kriza je tudi priložnost, da se zakonodaja naredi bolj prožna in manj birokratska, je
še dejal Lotrič. Zato je predlagal oblikovanje komisije, sestavljene iz članov malega gospodarstva ter obeh
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interesnih zbornic, ki bi obravnavala izjeme, ki so pri pomočeh izpadle in imela možnost vplivati na
postopke in hkrati pripraviti predloge spremembe zakonov. "Predlog rešitve se nanaša na obljubo politike,
da se v teh časih ne bo pozabilo na nikogar. In od nekdaj velja, da v krizi pomisli najprej na male. Mala in
srednje velika podjetja se zavedamo svoje prožne vloge pri ponovnem zagonu gospodarstva po izhodu iz
zdravstvene krize. Zato računamo na pomoč vlade, da nam vlogo prožnega elementa pri ponovnem
vzpostavljanju gospodarstva omogoči," je zaključil Lotrič.
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Dnevna soba: Sladkorček

v

stanovanju, ki pomeni udobje

Odpri galerijo
Akron
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Sanja Verovnik

18.12.2020, 02.00

Prostor, v katerem se najpogosteje zadržujemo, postaja intimen, rezerviran za družinske člane,
pogosto se zlije z zunanjo teraso, od katere je ločen z velikimi steklenimi površinami oziroma
vrati, čeravno je bolj kot svetloba v dnevni sobi pomembno udobje, predvsem pa oprema po
načelu manj je več.
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Dnevna soba je postala pomemben družinski kotiček, razmišlja Nina Vene mag. inž.
arhitekture. Je udoben prostor za poležavanje, hkrati pa najbolj primerno mesto za
domači kino, skratka prostor, ki ga skupaj ali posamično uporabljajo vsi družinski člani.
Udobje je v dnevni sobi na prvem mestu. "Prav to udobje pa ponujajo sedežne garniture,
ki so nepogrešljiv element dnevne sobe. Če so bile nekoč kratke in visoke in kot takšne
bolj podobne oblazinjenim stolom, namenjene čajankam z gosti, je to sedaj z daljšimi in
širšimi sedežnimi garniturami postal intimnejši družinski prostor, ki zagotavlja
predvsem udobje, počitek in odklop," razmišlja arhitektka.
,

Tri

v

enem

z

mizo

v

središču
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Nina Vene opozori, da dnevna soba kljub temu, da v njej preživljamo veliko časa, ko smo
Arhitektka Nina Vene: "Terase in neposredna
doma, vendarle ni središče doma. V ta okvir postavlja tri prostore skupaj - poleg dnevne
povezanost z zunanjim prostorom ostajajo
sobe še jedilnico in kuhinjo, saj pravi, da vse tri skupaj tvorijo odprt in povezan prostor,
luksuz, ki daje notranjemu prostoru dodatno
ki ravno z dopolnjevanjem in povezovanjem ostaja središče doma in domu daje posebno
kvaliteto."
kvaliteto. Dnevna soba pa je, tako Venetova, "tisti sladkorček tega skupnega prostora, ki
Osebni arhiv
predstavlja udobje, varno zavetje in brezskrbnost". Središče doma po mnenju arhitektke
ostaja pri jedilni mizi: "Tam, kjer se človek rad druži in pogovarja ob dobri hrani in pijači,
še posebej med prazniki. V normalnih okoliščinah tja povabimo tudi prijatelje."
Sedežna garnitura, izdelana po meri
Luka Debevec iz podjetja Kauch, Tapetništvo Luka Debevec, s.p., opozori, da kdaj komu dimenzije sedežnih garnitur, ki so naprodaj, ne
ustrezajo. Takrat je najboljše naročiti sedežno garnituro, izdelano po meri, podobno, kot da bi kupovali pohištvo po meri.
“Sedežne garniture po meri se uporabljajo tako v stanovanjih kot tudi v poslovnih prostorih,” pojasni Debevec, ki pravi, da je glavna
prednost po meri izdelanih sedežnih garnitur prilagodljivost v prostoru.
Sogovornik pojasni, da je ta čas največje zanimanje za garniture v L-postavitvi, ki imajo počivalnik oziroma ležalni del. Kar se tiče dizajna,
pa so zelo priljubljeni skandinavski ali retro v kombinaciji z vidnim lesom. “V zadnjem času je največ povpraševanja po tkaninah, ki so
enostavne za vzdrževanje. Zanimanje za usnje pa je v primerjavi z deset let nazaj manjše za več kot 50 odstotkov,” še opaža Luka Debevec.

Naravo

si

lahko prinesemo noter

V sodobni gradnji se dnevna soba pogosto nadaljuje v dnevno sobo na prostem, kjer je terasa. Vez med notranjostjo in
zunanjostjo je vse bolj v ospredju: arhitektka meni, da nam danes panoramske zasteklitve, ki niso več tako energijsko potratne,
omogočajo večjo povezanost notranjosti z zunanjostjo in obratno. "Terase in neposredna povezanost z zunanjim prostorom
ostajajo luksuz, ki daje notranjemu prostoru še dodatno vrednost," je prepričana Venetova.
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Danes veliko sedežnih garnitur omogoča umestitev

v

3/5

sredino bivalnega prostora.
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Žakelj

Vendar to, da imamo direkten izhod ven iz dnevne sobe, ni edini način, da se povežemo z naravo, zatrjuje sogovornica. "Ne
smemo pozabiti, da si lahko naravo prinesemo tudi noter, v bivalni prostor. Pri načrtovanju in oblikovanju prostora je
dobrodošlo, da predvidimo tudi kakšno rastlino. Ni treba, da imajo lončnice svoje mesto zgolj na okenski polici, lahko nam
tudi na kakšen bolj izviren način obogatijo prostor." Prav tako vez z naravo prinaša ogenj, še doda Venetova. "Kamini in
ognjišča vseh vrst in velikosti se lahko umestijo v marsikateri prostor in dajo zlasti v hladnih dneh prostoru posebno toplino."
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Kombinacija počivalnika in dvoseda,
umestitev tudi v manjše interierje.

ki

4/5

ustreza najrazličnejšim uporabnikom in situacijam. Dobro razmerje med velikostjo in uporabno površino omogoča

Kauch

Izkoristimo razgled
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Kljub temu da v dnevni sobi že pri načrtovanju gradnje hiše po navadi dajemo velik poudarek naravni osvetlitvi, Venetova
zatrjuje, da glede na to, da ta prostor ni delovni, razen če je v njem tudi domača pisarna, ne potrebuje kdo ve kako veliko
svetlobe. A hkrati se strinja, da dajeta naravna svetloba in lep razgled poseben pečat, tisto piko na i k popolnosti, po kateri tako
hrepenimo pri opremljanju. Nič namreč ni lepšega kot posedati na sedežni garnituri, brati knjigo, gledati televizijo, zgolj
počivati, hkrati pa opazovati, kako se z letnimi časi spreminja zunanji svet. Zato arhitektka svetuje, če je mogoče, da postavimo
v prostor okna tako, da imamo stik z nebom, lep razgled in stik s tlemi. "To v osnovi omogočajo vertikalne zasteklitve od tal do
stropa. Ker je veliko stanovanj zlasti za mlade družine urejenih v mansardah, je pri umeščanju oken dobrodošlo, da imamo
ravno to pred očmi. Pogled v nebo izpod strehe ni noben problem, razgled in stik s tlemi pa omogočajo dovolj nizki parapeti.
Poleg tega nam strešna okna lahko povečajo stojno površino. Pri umeščanju oken je pomembno, da smo pozorni na okolico, da
jih postavimo tako, da izkoristimo razgled tam, kjer je, in hkrati tako, da imamo dovolj zasebnosti," poudari Nina Vene.
Zmagovalna kombinacija: videz, udobje, uporabnost
Poleg udobja in uporabnosti je pomemben videz sedežne garniture, je prepričana Irena Žakelj Gašperin iz podjetja Žakelj, ki vse troje
poimenuje zmagovalna kombinacija. “Potem so še ostali dejavniki, ki vplivajo na dolgoročno zadovoljstvo uporabnika: denimo material, ki
mora omogočati enostavno vzdrževanje in čiščenje in biti zanesljiv, in ogrodje, ki je najboljše iz masivnega lesa, takšen izdelek je namreč
izredno trpežen in prožen,” razloži sogovornica.
Glede umestitve sedežne garniture v prostor pa Gašperinova pravi, da so bile včasih vse sedežne garniture visoke in so bile postavljene ob
steno, danes pa je veliko modelov, ki omogočajo umestitev v sredino bivalnega prostora.
“Takšne sedežne garniture imajo nižja naslonjala in visoke nogice. Z nižjim naslonjalom sedežna garnitura ne zapre bivalnega prostora, z
visokimi nogicami pa deluje zračno in lahkotno. Za tiste, ki želijo oboje, da je sedežna garnitura umeščena v sredino prostora in da imajo
kljub temu podprta vrat in glavo, so odlična izbira modeli z nastavljivimi naslonjali, pri katerih lahko uporabnik višino naslona poljubno
prilagodi,” pojasni Irena Žakelj Gašperin, ki svetuje, da je v manjši dnevni sobi najboljša rešitev L-postavitev sedežne garniture s posteljno
funkcijo, ki jo postavimo ob steno.

Poudarek naj bo na bistvenih elementih
Opremljenost dnevnega prostora nikoli ni bila velik zalogaj. Res pa je, da je bil ta prostor še pred nekaj desetletji zatrpan s
pohištvom. Je danes bolje imeti manj kot več? "Tako je," pravi Nina Vene, "danes oblikovalci prostora shranjevanje vsega
mogočega poskušamo rešiti na hodnikih, v garderobah in shrambah, ki so prav temu namenjene. Pohištvo v dnevni sobi pa
bolj minimalistično." Arhitektka predlaga, da če že potrebujemo več shranjevalnega prostora, ga poskusimo skriti očem ali
narediti čim bolj neopaznega, da je poudarek na bistvenih elementih v tem prostoru.

je
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Preprosto pohištvo čistih linij
Ključna značilnost sodobnih bivalnih prostorov je njihov preprost, svež videz s poudarkom na udobju, pravi Tjaša Justin arhitektka
podjetja Akron. Takšen videz, kot pravi, dosežemo s svetlimi barvami, funkcionalnimi oblikami in pravo kombinacijo materialov:
“Sodobno pohištvo za dnevno sobo je preprosto, s čistimi linijami. Pri barvni shemi prevladujejo svetle barve v kombinaciji z lesom, ki ga
ni veliko.”
Danes je na trgu veliko različnih materialov, iz katerih se proizvaja pohištvo, opozori Justinova. “V Akronu uporabljamo iveral (iverne
plošče), saj imamo temu prilagojeno proizvodnjo in stroje. Današnji iveral je kakovosten in enostaven za vzdrževanje. Izdelan je iz majhnih
koščkov odpadnega lesa, ki se pod visokim pritiskom stisnejo v plošče različnih debelin. Odlikujeta ga neobčutljivost za praske in pestra
izbira barv - od klasičnih barv do lesnih dekorjev.” Tjaša Justin pravi, da je pohištvo iz iverala danes alternativa masivnemu lesenemu
pohištvu, predvsem zaradi cene, saj je cenovno ta material ugodnejši.
,
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Pri tem misli na sedežno garnituro, ki naj bo dovolj udobna in dovolj velika, da se na njej zbere vsa družina. "Osebno bi v
dnevno sobo namestila še kamin. Včasih ne potrebujemo drugega: ogenj slika svoje vzorce in njihovo opazovanje je
pomirjujoče in marsikdaj čisto dovolj. Je pa najbrž za večino ljudi nepogrešljiva tudi televizija s pripadajočim regalom in
omaricami. Ljubitelji knjig si lahko uredijo bralni kotiček z domačo knjižnico," še sklene sogovornica.

Naravna svetloba, lep razgled skozi okno in naravni materiali prinašajo

v

stanovanje poseben pečat in pomirjajočo noto.

Kebony

78

17.12.2020

Dnevnik.si

Četrtek, 11:56

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.dnevnik.si/1042945579/magazin/dom/grad...

Lesena hiša na prepihu
Gradnja hiše zahteva upoštevanje pogojev, ki jih za življenje ponujata okolica in teren. K temu
spadajo tudi vetrovi, ki v nekaterih delih Slovenije sploh ne predstavljajo težav, na Primorskem in
na Krasu pa narekujejo življenje. Posledično se je razvila proti vetru dobro odporna tradicionalna
pozidava, ki jo dopolnjujejo sodobne gradbene tehnike. To še toliko bolj velja za montažne hiše,
brunarice in druge lesene objekte.
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Kakovostna in vzdrževana lesna hiša je prav tako trdna in odporna proti različnim vremenskim razmeram kot zidani objekti.
dokumentacija Dnevnika

Leseni objekti dosegajo izjemno trdnost in tehnično ustrezna gradnja prinaša objekte z življenjsko
dobo nad sto let. Predsodki glede njihove občutljivosti za veter niso posebej argumentirani, saj se
vsak objekt projektira individualno glede na lokacijo postavitve, kar pomeni, da so morebitni močni
vetrovi zagotovo upoštevani. Leseni objekti zato dosegajo visoko stopnjo protipotresne in
protipožarne odpornosti, kljubujejo pa tudi orkanski burji.

Težavo predstavlja ujet veter
Lesene hiše se proti vetru borijo s prilagojeno arhitekturo in konstrukcijo. Takšni objekti nimajo
izpostavljenih elementov, ki bi predstavljali točke, v katere se ulovi veter. Leseni objekti na
vetrovnem območju naj bi bili brez napuščev oziroma naj bi bili

ti

majhni. Problematične so lahko

tudi terase, balkoni in vetrolovi ter vse podobne površine in vogali. Pogost predsodek glede
montažnih objektov je njihova neprilagodljivost dejanskim razmeram in s tem težave pri
zagotavljanju odpornosti proti vetru. Trditev ni popolnoma resnična, saj se tudi tipske hiše prilagaja
terenskim pogojem, prostorskim načrtom in željam naročnika.
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Močna konstrukcija kljubuje vetru
Poleg zunanjega videza se lahko v primeru večjih zahtev po trdnosti prilagodi glavne stike med
različnimi konstrukcijami – to so povezava med zidovi in temelji, povezava med ostrešjem in
stropom ali zidovi, povezava med kritino in ostrešjem ter stiki zidov ali sten. Ker je les lahek
material, konstrukcija pa dopušča nekaj premikanja, imajo leseni objekti boljše protipotresne
lastnosti kot zidani. To ne velja zgolj za sodobne panelne ali skeletne montažne hiše, temveč tudi za
klasične brunarice, pri katerih se trdnost v vogalih doseže z uporabo križne vezi na brunih. S
podobnimi lesenimi vezmi so rešeni tudi drugi stiki na objektu, največkrat v kombinaciji s sodobnimi
pritrdilnimi tehnikami.

Pregled strehe

in

fasade po vsakem neurju

Pred osmimi leti je burja pri Novi Gorici močno poškodovala starejšo montažno hišo, ki

ji

je uničila

ostrešje in zgornje nadstropje. Takšne skrajne situacije so izjemno redke in najverjetneje gre za
edini primer, ko je v Sloveniji veter do te mere uničil bivalni objekt. Manjše poškodbe zaradi vetra
niso redkost, a največkrat gre za takšne, ki niso specifične za lesene objekte. Proti poškodbam
vseh vrst igra največjo vlogo kakovostna in strokovna gradnja, po zgraditvi pa ustrezno vzdrževanje
oziroma pregledovanje objekta. Ostrešje in fasado bi morali pregledati po vsaki večji nevihti,
nekajkrat pa tudi preventivno skozi leto. Koristno je tudi opazovanje žlebov med dežjem, da takoj
opazimo morebitno puščanje ali zamakanje. Ne glede na tip gradnje poskrbite za čiščenje žlebov,
popravite premaknjene strešnike in bodite pozorni na mokro fasado po dežju.

Tradicionalna pozidava proti vetru
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Vpliv vetra na objekt zmanjšamo tudi s pravilno umestitvijo v prostor. Dober primer so stare kraške
vasi, kjer so hiše postavljene v strnjeni gruči. Zgradbe druga drugo ščitijo pred vetrom, v smer burje
pa so obrnjene hrbtne strani objektov, tam tudi ni vrat in oken. Takšno staro znanje je uporabno tudi
pri sodobni gradnji. Če je lesen objekt zaščiten z dvignjenim terenom, pasom dreves ali sosednjimi
zgradbami, bo veter težje narekoval življenjske pogoje, spanec bo mirnejši in bivanje prijetnejše.
(Fotografije so ilustrativne)
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Intervju
Vlasta Tifengraber
18. december 2020 03:00
18. december 2020
3:00
Predviden čas branja: 6
min

Katja Dolinar, Danfoss Trata in Zlata
Slovenci smo izjemno inovativni

nit:

podjetju Danfoss Trata, lanskem finalistu za najboljšega zaposlovalca in dobitniku osnovnega
priznanja »SPP – z leti še vedno zavzeti« pod okriljem projekta Zlata nit, tako z načinom dela kot s
sodobnimi rešitvami za daljinsko ogrevanje in seveda učinkovitimi kadrovskimi praksami skušajo
ustvarjati čim boljše delovno okolje. V skupini Danfoss imajo Slovenci velik ugled, saj so recimo
»domač« program 24Idea iz Slovenije preslikali na globalno raven.
V

Fotografije 1/2
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Poklic ni več en sam, poklicev je na aktualnih življenjskih poteh več, meni Katja Dolinar, vodja HR za Slovenijo, Danfoss Trata. (Foto:
arhiv Danfossa Trate)

V Danfoss Trati imate kot del globalnega podjetja dovršen sistem upravljanja delovne sile. Kaj
bistveno se je od začetka pandemije spremenilo?
Dobro izdelan sistem upravljanja delovne učinkovitosti se začne z letnim ocenjevanjem uspešnosti in
nadaljuje z oblikovanjem individualnih razvojnih načrtov ter postavljanjem ciljev na letni ravni. Na podlagi
doseženih ciljev zaposlenim izplačamo letni bonus, sledijo aktivnosti za razvoj identificiranih talentov in
ključnih ekspertov, vodje in zaposleni pa na četrtletni ravni usklajujejo aktivnosti glede osebnega razvoja. Smo
matrična organizacija, kjer ima posamezen vodja člane time pogosto prisotne v več državah sveta, zato
prehod na popolnoma virtualno izvedbo kadrovskih procesov za nas ni pomenil večjega izziva. Vse od
začetka pandemije te izvajamo nemoteno v virtualni obliki, vsekakor pa se je z novo realnostjo spremenilo
neposredno upravljanje in povezovanje zaposlenih, saj zaradi omejenih možnosti službenih poti virtualno
potekajo tudi vsi sestanki, dogodki in izobraževanja.
Na kaj se pri ustvarjanju inženirstva prihodnosti v podjetju opirate?
Svet spreminjamo zelo enostavno: z manj želimo ustvariti več. Ustvarjamo inženirstvo prihodnosti, pri tem pa
se opiramo predvsem na ustvarjalnost naših zaposlenih, ki svoje znanje zavzeto širijo v družbo in se trudijo za
trajnostni razvoj Danfossa in celotne družbe, v kateri bivamo. Kot vodilni svetovni dobavitelj tehnologij in
ponudnik energetsko učinkovitih rešitev sledimo potencialu, da svet preobrazimo v nizko- oziroma
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brezogljično družbo.
Naši zaposleni svojo ustvarjalnost dnevno izkazujejo tako prek individualnih in timskih poslovnih dosežkov kot
prek sodelovanja v medoddelčnih projektih ter organizacijskih iniciativah na nivoju Trate in korporacije
Danfoss, ki zaposluje več kot 30.000 sodelavcev. Tudi tam imamo Slovenci ugled, da smo izjemno ustvarjalni,
saj smo recimo prav naš »domač« program 24Idea iz Slovenije preslikali na globalno raven.
Kakšna je vsebina programa 24Idea?
24Idea so dogodki, ki se jih lahko udeleži vsakdo, ki ima idejo za rešitev podanega izziva. Med posameznim
dogodkom se ideje prefiltrirajo, zagotovi se jim mentorstvo, najboljše ideje pa udeleženci v obliki »pitch«
govora v ocenitev končno predstavijo najvišjemu vodstvu. Nagrajene ideje projektne skupine razvijejo in
zagotovijo njihovo implementacijo v podjetju. Do danes je v skupini Danfoss potekalo osem tovrstnih
dogodkov, dva izmed njih v Danfoss Trati.
Prihodnost torej soustvarjate z inovacijami. Katera je zadnja, na katero ste ponosni?
Letos je prav posebno leto, saj zaznamujemo 25. obletnico Danfoss Trate. Četrt stoletja, odkar na naših
lokacijah v Ljubljani in Kamniku razvijamo in inoviramo; s prebojnimi rešitvami Virtus, AB-QM, prenosniki
toplote in digitalnimi pogoni NovoCon omogočamo trajnostno preobrazbo, podprto še z našimi optimizacijskimi
programskimi rešitvami Enspire, Energis, Mentor Planner in Leanhit pa prinašamo do 50-odstotne prihranke
porabe energije.
Nedavno smo sicer prejeli srebrno priznanje za inovacije za izdelek znamke Virtus, ki nam ga je podelila
Gospodarska zbornica Slovenije osrednjeslovenske regije. Priznanje je velika potrditev za našo inovacijo, saj
so pri njej posredno sodelovali prav vsi iz Trate.
Na lokalni ravni blestite zaradi lastnih aktivnosti za izboljšanje delovnega okolja. Katere bi izpostavili?
Dolgo tradicijo delovanja ima naša iniciativa Future of Work – pod njenim okriljem smo uvedli program
vzajemnega mentorstva, Creative days, preoblikovali smo dizajn konferenčnih sob, sob za sprostitev in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preostalega delovnega okolja, rotacijo na delovnem mestu ter razvoj koncepta tekmovanj 24Idea generation.
Rezultat zadnjega dogodka 24Idea so bili trije uspešni projekti: platforma Trata Knowledge Market Place,
skupina Empowermen in program Buddy.
Oktobra smo v Danfoss Trati začeli že peti cikel vzajemnega mentorstva, ki bo trajal do maja 2021. Cilj
letošnjega programa Aristotel je vzajemno izmenjevanje znanja in veščin ter spodbujanje mlajših in starejših
partnerjev, da se učijo drug od drugega. Že dobro utečeni program smo letos nekoliko osvežili z vključitvijo
izkušenih strokovnjakov v vloge senior partnerjev, ponudbo mentorskega dnevnika, predvsem pa s
spremenjenim načinom prijav, kjer smo mentorske pare oblikovali glede na mentorska področja in ne več prek
prijav junior partnerjev k posamičnim senior partnerjem. Letos je tako v program vključenih 41 parov, katerih
prve vtise smo že zbrali. Začetnemu kick-off dogodku, 1:1 srečanjem parov, in pa vmesnemu
izobraževalnemu dogodku sledita raziskava zadovoljstva ter končno zaključek programa s ponovnim
srečanjem vseh mentorskih parov za izmenjavo dobrih praks in vtisov.
Katere so sodobne prakse, ki so se izkazale za uspešne, in kako so jih sprejeli zaposleni?
Kot eno novejših praks ustvarjanja odličnega delovnega okolja želimo omeniti podporo 5. Maratonu pozitivne
psihologije, ki je letos potekal od 3. oktobra do 21. novembra, prvič v virtualnem formatu. V okviru našega tima
družini prijaznega podjetja smo zaposlene na tedenski ravni povabili k ogledu vseh osmih dogodkov,
organizirali pa smo tudi dve interni pogovorni delavnici, kjer so naši sodelavci imeli priložnost izmenjati svoje
poglede in se s pomočjo praktičnih vaj poglobiti v izbrano tematiko dogodka.
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Z začetkom decembra smo v podjetju odprli Mesec hvaležnosti. S kampanjo »Neguj odnose, reci hvala!«
želimo spodbuditi in okrepiti dobre medosebne odnose med sodelavci. Za vse, ki bi želeli izkazati hvaležnost,
smo zagotovili natisnjene in elektronske kartice hvaležnosti in povabili zaposlene, da izpolnjene izročijo
sodelavcem v zahvalo, po želji jih tudi nalepijo na posebno tablo na lokaciji oziroma naložijo na skupno
platformo. Za vse sodelujoče smo v duhu kampanje pripravili tudi simbolična darila.
Zakaj menite, da je model 20 let izobraževanja, 40 let dela preživet?
V Danfoss Trati verjamemo, da mora v sodobnem VUCA-okolju oziroma okolju neprestanih sprememb
izobraževanje potekati vseživljenjsko, saj je treba v stalno spreminjajočem se svetu kompetence pridobivati na
novo oziroma dograjevati skladno z izzivi in odgovornostmi, s katerimi se posameznik sooči na svoji karierni
poti. Poklic ni več eden sam, poklicev je na aktualnih življenjskih poteh več.
Je pri vas še vedno prisoten model učenja 70:20:10?
Podpiramo uveljavljeno usmeritev, da zaposleni 70 odstotkov svojega znanja pridobi iz izkušenj na svojem
delovnem mestu, z rotacijo med različnimi delovnimi mesti oziroma prek sodelovanja v projektih in
raznovrstnih iniciativah. Dvajset odstotkov znanja pridobi s pomočjo povratne informacije prek udeležbe v
coachingu, mentoringu, ocenjevanju delovne uspešnosti in mreženju. Le 10 odstotkov znanja zaposleni
pridobi z udeležbo v formalnem izobraževanju, to je na zunanjih konferencah, tečajih in izrednem študiju.
Čez deset let bo v Sloveniji 175.000 manj delovno aktivnih ljudi, zato bo pomembno aktivirati znanje,
izkušnje in talente vseh generacij, predvsem starejših. Ste prejemnik priznanja »z leti še vedno
zavzeti« v natečaju Starejšim prijazno podjetje. Kaj vam to pomeni?
Z že tretjič zapored prejetim priznanjem »z leti še vedno zavzeti« smo hvaležno prejeli potrditev za uspešnost
svojih prizadevanj. Menimo, da je pri delu z zaposlenimi obvezno upoštevati različne starostne skupine in
identificirane preference posameznih skupin. Zato vse »z leti še vedno zavzete posameznike« povabimo, da
prispevajo k razvoju kulture, ki jih bo spodbujala tudi v prihodnje. Javno priznanje, kot je nagrada starejšim
prijazno podjetje, nam pomaga, da je pomembnost biti aktiven pri delu s starejšimi vidna, in to nam daje
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motivacijo za nove aktivnosti.
intervju

Katja Dolinar

Danfoss Trata in Zlata nit

POŠLJI KOMENTAR

POŠLJI POPRAVEK
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FOTO/AVDIO: Z evropskim denarjem zgrajena prva
faza Poslovne cone Puščava
Komentiraj
17.12.2020

|

Objavi

Objavi

09:30

Puščava - Občina Mokronog-Trebelno je komunalno opremila prvo
fazo Poslovne cone Puščava in s tem vzpostavila pogoje za gradnjo
dveh proizvodnih objektov, ki naj bi na lokaciji začela delovati v treh
letih.
PC Puščava leži na severovzhodni strani naselja Puščava ob meji z
občino Šentrupert, v neposredni bližini železniške postaje in
občinskega središča Mokronog. Območje je veliko približno sedem
hektarjev, v zadnjih mesecih pa je občina komunalno opremila
jugozahodni del, ki obsega 1,6 ha, pri čemer je za gospodarstvo v tej
fazi namenjenega skoraj hektar.

leve proti desni: direktor podjetja
Sep Edmund Pal, direktor podjetja
Komunalne gradnje Grosuplje Viktor
Dolinšek in župan Občine Mokronog
Trebelno Anton Maver. (foto: R. N.)
Z

»Zagotavljanje gospodarskega razvoja je nujno povezano z
zagotavljanjem novih poslovnih površin. Tega se zavedamo tudi v
občini Mokronog-Trebelno, zato smo z naložbo izboljšali pogoje za
poslovanje obstoječih ter nastanek, rast in razvoj novih delovnih
mest. Oba investitorja sta zanesljiva gospodarska subjekta, ki bosta zaradi ustrezne infrastrukture v poslovni
coni lahko širila svojo dejavnost in s tem prispevala h gospodarskemu razvoju občine, regije, nenazadnje tudi
države,« je prepričana direktorica Občinske uprave Občine Mokronog-Trebelno Mojca Pekolj
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Eden od investitorjev je podjetje Sep, ki se na sedanji lokaciji v Mokronogu ne more več širiti, tu pa ima
možnost za boljša delovna mesta z drugačnimi tehnologijami, kot je pojasnil direktor podjetja Sep Edmund
Pal ki ob tem še pravi: »Zahvala gre ekipi na občini, ki je sledila potrebam. Po štirih letih iskanja rešitev je
industrijska cona realizirana, našemu podjetju pa to omogoča razmišljati o širitvi v prihodnje. V tem obdobju
so se razmere malo spremenile, ampak ne glede na to računamo, da bomo v naslednjem letu pridobili
gradbeno dovoljeno in nadaljevali tole industrijsko cono v smeri, kakor je bila zastavljena nekoč.«
,

Občina Mokronog-Trebelno je projekt izgradnje prve faze PC Puščava prijavila za sredstva iz Dogovora za
razvoj razvojne regije Jugovzhodna Slovenija. Na državni ravni program pokriva Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Komunalne gradnje iz Grosuplja. Direktor Viktor
Dolinšek je včeraj županu Občine Mokronog-Trebelno Antonu Mavru predal AED, ki ga bodo namestili na
Puščavi.
Končna vrednost gradbenih del je bila nekaj več kot 492 tisoč evrov z DDV, končna vrednost celotnega
projekta pa 535 tisoč evrov, od tega je občina prejela nekaj več kot 430 tisoč evrov iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, in sicer EU del dobrih 322 tisoč evrov, slovenski del pa 107 tisoč evrov. To predstavlja 95,85
odstotka upravičenih stroškov, medtem ko je skoraj 105 tisoč evrov zagotovila iz občinskega proračuna.
P.K.L., foto: Lapego in R. N.
‹

nazaj
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Zvočni zapisi
Mojca Pekolj o PC Puščava

Edmund Pal o PC Puščava
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Potrdili proračuna za dve leti
Oba proračuna sta višja od dvajset milijonov evrov, med največjimi investicijami je večina takšnih, ki
občina izvaja v sodelovanju z državo.

jih

Ahačič

Marjana

Radovljica

-

Radovljiški ob-

činski svet je v sredo na zadnji letošnji seji potrdil prora-

občine za prihodnji dve

čun

leti. V proračunu za leto

2

o 2 1

je načrtovanih 21,9 milijona
evrov prihodkov

in 25,1 mili-

jona evrov odhodkov, za leto

pa približno

2022

lijonov

mi-

20

prihodkov

in
21.7 milijona evrov odhodkov. Ocenjen prenos neporabljenih sredstev iz letošnjega

evrov

proračuna

znaša

ne-

kaj manj kot milijon evrov.

V letu

2021

je predvidena

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

namenska zadolžitev za 2,3
milijona, v letu 2022 pa za

1.7 milijona evrov za v proračunu načrtovane investicije. Predvideni investicijski

Tudi proračunsko sejo so svetniki opravili v Linhartovi dvorani, kjer je lažje zagotoviti

odhodki v letu

ustrezno razdaljo

2021

predsta-

47 odstotkov
vseh, v letu 2022 pa 38 odstotkov. Kot je na seji pou-

med udeleženci.

/ Foto: Gorazd

Kav«

vljajo približno

daril župan Ciril Globočnik,
so sprejeli dokument,

ki bo v

kopališča Radovljica pa tudi

s

začetek

Sama

izvedba

jo je z

amandmajem pred-

komunal-

gradnje

ne infrastrukture

čju

na

obmo-

regijske-

načrtovanega

komunalno

opremo.
gradnje,

ki

gotrajnih postopkov priprave

investicija-

je precej

računa,

takšnih, ki

za Verigo

v Lescah in cestnega odseka

jih občina izvaja v sodelova-

Spar-Filipič v Radovljici

nju oziroma ob sofinancira-

obnova strehe na Kovaškem

nju države. To so

muzeju v Kropi.

cestne

izgradnja

in komunalne infra-

strukture, ki se navezuje na

zagotovljenih tudi

Hlebce-Begunje.

jih

je vložil župan

Glo-

je in pridobivanja

amandma svetnika

dveh letih,

lezniške

tovljenih

nice,

izgradnja kanalizacije

Spodnjem Lancovem in

Maksi-

miljana Kalana je tako zago-

deset

tisoč evrov

za pripravo projektne doku-

mentacije

za rekonstrukci-

občinski
vložil

že v

so

zemljišč

prihodnjih

pojasnili

upravi.

Župan

še amandma,

na

je

s kate-

rim je povzel predlog svetnice

Vojke

nadgradnje

žele-

deloma

participativna

ločanju

o

sta

pripravljena

porabi

-

pri

od-

proračun-

skih sredstev za projekte v

vi-

šini 150 tisoč evrov v vsakem
letu so sodelovali tudi obča-

Sprejeta sta bila tudi dva,

ki

znic in Direkcije RS za infrastrukturo ob zaprtju žeproge Kranj-Jese-

kot

sto

tisoč evrov za cesto Lesce-

ni izvedljiva

na

žele-

ter

zamakne sa-

zniške proge.
Občinska proračuna
prvič

V proračunu je

bočnik: z amandmajem na

investicije

Slovenskih

projektne dokumentaci-

infrastrukture v Kamni Gorici, obnova ceste

ta račun

ključku

ga reševalnega centra, nadaljevanje gradnje komunalne

večjimi

se na

nacija občinskih cest po za-

prihodnjih dveh letih vodil v

Med

Lesce-

Hlebce-Begunje, pri čemer

lagal svetnik, pa zaradi dol-

razvoj občine.

mi, ki so vključene v oba pro-

tisoč evrov za cesto

Jesenko. Tudi

ta

ni.

Skupaj bo v obeh letih iz-

vedenih 25 izglasovanih projektov, predlaganih jih je bilo
več

kot sto, pri glasovanju pa

je sodelovalo dobrih trideset

odstotkov

upravičencev,

radi

radovljiška občin-

česar

za-

gradnja kolesarskih povezav

jo ceste in izgradnjo pločni-

amandma so svetniki spre-

ska uprava izvedbo projekta

občini ter rekonstrukcija

ka Posavec-Otoče, vključno

jeli, z njim pa zagotovili sto

ocenjuje kot zelo uspešno.

v

86

18.12.2020

Gorenjski glas

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 9

1/1

Površina: 337 cm2

Maja bo gradnja zaključena
infrastrukture za odvajanje odpadne vode v aglomeracijah Britof-Predoslje in Mlaka
pri Kranju se je zaradi epidemije covida-19 nekoliko zavlekla, a naj bi bil projekt zaključen konec maja

Gradnja komunalne

prihodnje leto.
Vilma

Stanovnik

-

Kranj

»V naseljih Britof,

Predoslje, Orehovlje in Mla-

2.664 P re '
bivalcem zagotovili izboljšaka bomo skupno

odpadne vode.

čiščenje

no

Pridobili bodo več kot 17 kilometrov novega kanalizacijskega

omrežja,

črpa-

pet

odpadne vode, več kot

lišč

15 kilometrov obnovljenega
13,5 kilometra ob-

vodovoda,

novljene in dograjene metekanalizacije ter 5,8 ki-

orne

lometra

javne

razsvetljave.

odseku v Bri-

Na nevarnem

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

tofu je že
trov

zgrajen 250

dolg

me-

povezovalen ploč-

nik med odcepom

za Oljari-

in pekarno Mišmaš. Zdaj

co

je na tem odseku zagotovlje-

in

trajna

na

pro-

ustrezna

metna varnost,« je na sredi-

Zaradi epidemije covida-19 se bodo dela v projektu Gorki

2

nekoliko zavlekla.

predstavitvi napredovanje

ni

kanalizacije

gradbenih del projekta Gor-

meteorne

ki

Mlako. Skratka, zaključenih

2

poudaril župan Mestne

občine Kranj

Matjaž

Rako-

je

približno

vseh

vec.

Zaradi

da-19

epidemije

so

zavlekla,

se
a

covi-

dela nekoliko

naj bi bil projekt

ja

del,«

makadamskih

odsekih

no infrastrukturo,«

cest oziroma ulic, v

pomlad-

dal

ta Gorki 2 izvajajo

je,

10,6

kilometra vodovo-

da in 8,3 kilometra meteorne

kanalizacije

racijo
4,5

za

aglome-

Britof-Predoslje

kilometra

nalizacije,

vodovoda in

fekalne

4,6
2,5

potrebna

tudi preizvedbena

javna razsvetljava, pli-

novod, razvod NN/SN (nizko napetostni vod/srednje
napetostni

ter

nikacijski

ka-

lekom,

vod),

ustrezno

nih mesecih

prevoznost

vse do

zaključ-

oce-

finim

nije

asfaltom.

mese-

vek EU

cih

V zimskih

namreč za

taka dela niso

Veseli smo, da smo projekt

G/TV),

je

končane ulice tudi s

primerni vremenski pogoji.

prestavitve

Celotna operacija

njena na 16,5 milijona evrov.

Te-

(T-2,

je še do-

Ivanc.

ka del do konca maja pa bo
izvajalec asfaltiral vse nedo-

telekomu-

razvod

omogočili boljšo

komunal-

za

da se vzporedno
gradbenimi deli projek-

dela:

uspešno zaključili in prebivalcem vseh štirih naselij

na

in povedal,

ostala

prvem trimesečju pri-

»V

hodnjega leta bo poskrbljeno

z

kanalizaci-

vod-

bo podaljšanje roka omogočilo, da bomo vsa dela tudi

podjetju

v

maja prihodnje leto. »Doslej
smo že zgradili
12,3 kilo-

fekalne

toku Belca v Predosljah.

d. o. o., Andrej Ivanc

v celoti zaključen do konca

metra

večjih opornih zidov ob po-

odstotkov

95

je pojasnil

okoljevarstva

Riko,

za

v razmerah, ki

jih je pogoje-

kilometra

gradnja dveh mostov (Mlaka

vala

kilometra

pri Kranju) in gradnja dveh

no izvedli, medtem ko

tudi epidemija, uspešnam

Prispevek Republike Sloveje slab milijon, prispe-

(Kohezijski

sklad)

pa dobrih 5,6 milijona evrov.
Razliko do polne vrednosti projekta bo znana ob zavseh izvedenih del,

ključku

plačala pa jo bo Mestna občina Kranj z lastnimi sredstvi.
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Negotova usoda

doma v Železnikih
Investitor v načrtovani dom starejših v Železnikih

je ministrstvu predlagal prekinitev koncesije.
Ana

Šubic

Škofji Loki s strani sosednjih

stanovalcev blokov, kjer bi
Železniki

-

Zapletom v zvezi

z načrtovanim

domom sta-

rejših v Železnikih

kar

ni vi-

deti konca. Njegova usoda je
očitno precej
investitor

negotova,

ne le

da

saj

oddal

ni

vloge za zamenjavo lokacije,

za

stal,

sprožen

posto-

določitev pripadajo-

čega zemljišča k stavbam na

naslovu Na Kresu

21, 22,
23
in 24, kar hkrati pomeni po-

seg v pravico graditve na parceli, ki je določena za graddoma starejših.

čemer so se njegovi predstavniki in župan Anton Lu-

njo

Na ministrstvu za delo,

možnostjo, da bodo vlagate-

o

zadeve so potrdili, da

7. oktobra

so

s strani

Sl prejeli predlog za
sporazumno prekinitev

koncesiji

o

sodišču s svojo vlogo uspeli,«
pojasnili na

so

ministrstvu.

Dodali so, da 29. člen pogodbe dopušča možnost njene

SeneCure Central

pogodbe

Konce-

sionar navaja, da gre za dolgotrajne sodne postopke, z
lji postopka na predmetnem

družino in socialne

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

objekt
pek

za

lokacijo v Železnikih.

sporazumne prekinitve, in
sicer ko koncedent in koncesionar ocenita,

da bi bilo

nesmiselno podaljševati rok
začetek izvajanja konce-

za

sije

(podaljšanje terminske-

znar dogovorili na junijskem

ga plana), saj iz objektivnega
razloga, na katerega koncesi-

sestanku na

onar ne more vplivati, konce-

ministrstvu za

delo, družino in socialne za-

deve, pač pa

celo predlaga

prekinitev koncesije.

Na ministrstvu so potrdili,

sije tudi v prihodnjih letih ne

bo mogoče realizirati.

Na

mi-

nistrstvu predlog za prekinitev koncesijske

pogodbe še

da so 7. oktobra s strani SeneCure Central Sl prejeli pred-

preučujejo.

log za sporazumno prekinio koncesiji za lo-

pana Antona Luznarja, ki je
razložil, da bo pisne infor-

kacijo v Železnikih. Dom so

macije v zvezi s tem pripra-

tev

pogodbe

predvideli

v

okviru grozda

Obrnili smo se tudi na žu-

vil do seje občinskega sveta,

petih manjših domov. »Kon-

ki je potekala sinoči.

cesionar kot razlog navaj a, da

tem pa

je pred Okrajnim sodiščem v

skem glasu.

v

Več

o

torkovem Gorenj-
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Vf

...

Vozi me vlak

Radovljiški
je

na

občinski

svet

letošnji

zadnji

ki

lov.

Tisti,

od

doma,

se

delati

morejo

ne

strahu

v

pred

.seji v proračunu za pri-

možnostjo okužb na delo naj-

hodnji dve leti modro podprl
investicije, ki so vezane na

jih je v teh dneh spet mogoče

žele-

rekonstrukcijo gorenjske

zniške proge. To je država začela obnavljati pozno jeseni,

Avtobusi, ki

raje vozijo sami.

opaziti

cesti,

na

imajo poči-

tniški vozni red.
pogledamo,

In

dobro

če

opazimo,

da

šte-

rezultat prve faze pa naj
bi bila sodobna železniška in-

vilni vozijo brez potnikov.

frastruktura, ki bo omogočala

se se bomo Gorenjci v Ljublja-

že

Lahko

hitrejšo, varnejšo in udobnejšo

no

uporabo tako v

leta

potniškem

tovornem

kot

Vse

od

prometu.

prvih načrtov za prenovo seje

že

smo

zadovoljni,

da

od sredine prihodnjega

vozili po moderni progi
upajmo, da kmalu tudi s

-

sodobnimi vlaki.

Pristojni

si-

spodbujanju

cer pravijo, da tudi obnovljena

kot

le na nivoju države,

proga ne bo dovoljevala bistveno večjih hitrosti, kot so bile
mogoče doslej, kar pomeni, da

ki vodi projekt obnove železni-

iz Radovljice v Ljubljano žal

veliko govorilo o

uporabe javnega prevoza
ene od

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

HRR

KOMENTAR

oblik trajnostne mobilNe

tudi

ce,

v lokalni skupnosti;

Občina Radovljica se projektu
tudi

med drugim pridružuje
s

sočasno

gradnjo

pločnikov

in kolesarskih poti.

trajno-

O

z vlakom še kdo ve kako dolgo
ne bomo prišli v pol

blem.

Železnica

samo vlak

stni mobilnosti nasploh pa se
je v zadnjem obdobju govorilo

ure.

Am-

pak to verjetno ni največji pro-

namreč niso

in tiri.
je

Železnica

s primemo

tudi vozni red

frekvenco povezav

tudi ob uvajanju vsegorenjske-

med kraji, urejena postajališča

ga sistema izposoje koles.
Sliši se dobro, sploh če pomislimo, daje prav v teh dneh

z dostopnimi peroni, enostavni

železniški progi

na

mnikom

in

Ljubljano

peljal eden od

katerimi

med

prvič

sočasno

stni

se

tudi

odvijajo

nasprotni

promet

s

v

zdaj
trajno-

diametralno

procesi.

je

in

tu

drugi,

mobilnosti

se iz kraja oziroma vasi, ki
ni ob železnici, pripeljemo do

železniške postaje.
Parkirišče,

posodablja

železniški potniški promet.
A

kjer lahko pustimo avto, s kate-

rim

Ka-

novih vlakov,

država

nakupi vozovnic in parkirišča,

času

Avtobusni
epidemije

potratni

avto

na varnem

in

kjer

lahko

energetsko
pustimo

cenovno primer-

nem mestu, od koder pot nada-

ljujemo z vlakom. Predvsem pa
na

na mestu,

za katerega

nas

zgodaj zjutraj, ko se bomo od-

tako rekoč popolnoma zastal,

pravljali od doma v službo, ne

slišati je, da

bo skrbelo,

že vse

od pomladi

ali ga bomo sploh

naprej narašča prodaja poceni

dobili.

Če

avtomobi-

mreč v

službo peljali z avtom.

rabljenih

manjših

nas bo, se bomo

na-
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Tadeja Vok, fakultetna Prešernova nagrajenka

Napisala program,
ki odkrije del vesolja
V

nalogi, ki jo je pisala eno študijsko leto, je izdelala program za simulacijo

vidnosti satelitov

-

Dela kot projektantka telekomunikacijskega omrežja

Tadeja Vok od Svetega Jurija ob Ščavnici je lani dokončala magistrski štu-

jo je izdelala pod

kulteti za gradbeništvo in geodezijo

lone

oblikovno prilagodila pravilniku o podeljevanju Prešernovih
nagrad študentom. Tako je nastalo
logo sem

raziskovalno delo Določanje vidnosti
satelitov na obzorju z dvovrstičnimi
elementi Norad, za katero sem prejela fakultetno Prešernovo nagrado za
študijsko leto 2019/20,« pravi 27-letnica,

ki

se je

za ta

zahteven študij od-

ločila, potem ko je ljutomersko gim-

nazijo končala kot zlata maturantka.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nagrado za raziskovalno nalogo, ki

dij geodezije in geoinformatike na Fa-

Univerze v Ljubljani. »Magistrsko na-

»Vedno sem bila
slovja, zato

ljubiteljica naravo-

sem iskala program

teh-

nične smeri, ki bi mi ponujal raznoliko delo ter kasneje možnost tako
terenskega kot tudi pisarniškega dela.
Pritegnile so me različne možnosti za
kasnejšo zaposlitev, pa

matika.

Ko

je izkazalo,
pravilna, saj
vanj

sem

tudi sama te-

začela študirati,

se

da je bila moja odločitev
so

mi bile

in vaj zanimive.«

preda-

teme
V

študijskem

programu ni bilo predmeta, ki je ne
bi zanimal. »Morda se ne sliši tako,
vendar sta geodezija in geoinformatika precej široka pojma. Obravnavali
smo vse možne implementacije v pra-

ksi, ki bi

nam lahko koristile

ob delu

na različnih smereh,

in sicer katastrske izmere, inženirsko geodezijo, da-

ljinsko zaznavanje, fotogrametrijo in
podobno. Res pa je, da sem pogrešala

nekoliko več terenskega dela.«

Osrednji del naloge

vljala študentsko delo. Ves čas sta me

izdelava programa
mentorstvom

Pavlovčič Prešeren in
Krištofa Oštirja,
torstvom

Po-

somen-

izbiri tematike za magistrsko nalogo
se nagibala

vanja

globalnih

litskih sistemov
drugimi
sta bili

k raziskovanju delonavigacijskih
(GNSS)

sate-

v povezavi z

področji, v mojem primeru
to fotogrametrija

in daljinsko

zaznavanje.« Pri izdelavi naloge se je
najprej usmerila

na

iskanje postop-

kov in modelov, s katerimi bi si lahko
pomagala, sočasno pa tudi na teorijo,

ki jo je

za razumevanje

rebovala.

»V

modelov pot-

okviru magistrske naloge

sem zato izdelala program, s katerim

izvedemo simulacijo vidnosti satelitov z izbrane točke na zemeljskem
površju

ob poljubnem trenutku, pri

čemer se upoštevajo podatki o ovirah ob točkah iz zajetih fotografij s
360-stopinjsko kamero
telefone,«

Največji

je

razložila

za

dajala ideje

sem to potrebovala, za

kar sem jima iskreno hvaležna.«

Vrnila se je domov

dodaten za-

gon, da se pri vseh stvareh, kijih počne, potrudi po najboljših močeh. »Pri
sem

za naprej, ko

dojema

kot potrditev vloženega truda v delo.
Kot pravi, ji nagrada daje

usmerjala mentorja, mi

mobilne

sogovornica.

del naloge je bilo ravno pi-

sanje programa, iskanje modelov za
različne izračune, pa tudi avtomatizacija obdelave zajetih fotografij in iz-

delava izrisov.

Kot je dodala, se je izdelave programa lotila po korakih in
hkrati raziskovala tudi teoretična izhodišča, za izdelavo celotne magistr-

ske naloge pa je porabila skoraj eno
študijsko leto. »Zraven sem še opra-

Nekdanja

študentka

gradbeništvo

in

fakultete

geodezijo

zaposlena v podjetju GVO

je

za

sedaj

v Maribo-

med študijem je pri tem podjetju v Ljubljani opravljala študentru.

Že

sko

delo.

»Moje

trenutno

delo

je

z

mojo izobrazbo povezano manj, kot

bi si

želela. Opravljam namreč

projektantke

delo

telekomunikacijskega

omrežja, pri tem pa uporabljam podlage, ki so delo geodetov. Občasno opravim tudi kakšno geodetsko delo na
terenu,« pojasni. Med študijem si

je

vseskozi želela, da bi se vrnila v domače

okolje,

in takoj

po

zagovoru

magistrske naloge se je preselila domov.

»To

je bilo mogoče tudi zaradi

zaposlitve, ki me je že čakala.«
Delo, ki ga trenutno opravlja, ji je
zanimivo in izziv, zato ga opravlja z
veseljem. Kot pravi, tako pridobiva
nova znanja še z drugih področij, prav

tako je zgradila dobre odnose s sodelavci. »Vsekakor pa se želim v prihodnosti zaposliti na področju, za katero sem

se izobrazila.« Dolgoročno je

njen načrt ostati v Sloveniji, zanima

pa jo tudi tujina. »Vendar bolj v primeru opravljanja dela blizu meje, da
bi se lahko dnevno vozila domov. Si
pa

puščam vse možnosti odprte.«

Damjana

Nemeš

90

17.12.2020

Vestnik Murska Sobota

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 23

2/2

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

Površina: 416 cm2
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Občina Rogašovci

Skakalni center na Pertoči
Proračuna za prihodnji dve leti znašata več kot dvanajst milijonov evrov
»V

predlogu

proračuna

za

obe leti

imamo predvidenih

šest

nih investicij,« je

enajsti seji ob-

na

čini,«

Najpomembnejša

je povedal župan. Ob teh

jih je načrtovanih še

pomemb-

investicija je

več-

nekaj manjših

projektov.

činskega sveta Občine Rogašovci, na

kateri

so

nanili z
čine za

občinski

se

svetniki sez-

odlokoma o proračunu obleti

2021

in

2022,

povedal

župan Edvard Mihalič. Najpomembnejša

investicija je nadgradnja jav-

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

nega vodovoda sistema B, vendar
še ni jasno, kolikšno bo sofinanciranje

občine.

Druga

pomembna

in-

nadgradnja javnega

12 milijonov evrov

Več kot

vodovoda sistema

Oba predlagana proračuna so v prvi
obravnavi

B, vendar še ni

potrdili,

dana

sta

bila

v

splošno javno razpravo, na prihodnji
seji pa bo sledila še druga obravnava.

jasno, kolikšno bo

Predlog proračuna za leto 2021 je na-

sofinanciranje občine.

črtovan

v skupni vrednosti 6.889.000

vesticija je gradnja športno-rekrea-

evrov, prihodki znašajo nekaj več

cijskega centra Rogašovci. Prva

5.987.000

faza

evrov,

odhodki

nekaj

leto

kot
več

gradnje se bo začela prihodnje leto,

trta pomembna investicija je gradnja

kot

druga faza pa je načrtovana v letih
2022 in 2023. Zgraditi želijo tudi ska-

pločnikov in kolesarske steze, ki gre
v prvi fazi proti koncu, v drugi fazi

načrtujejo proračun v vrednosti ne-

kalni center na Pertoči.

pa moramo vzpostaviti še povezavo
med Pertočo in Ropočo ter med Per-

za

naslednji

gradnja treh

V proračunu

dve leti je predvidena
skakalnic,

spremljajo-

za

gledalce, dostopne

nost del je približno 390

Del

2022

pa

kaj več

kot 6.339.000 evrov, predvideni prihodki znašajo nekaj več kot
5.734.000 evrov,

odhodki pa nekaj več

kot 6.315.000 evrov.
Poleg predlogov proračunov so ob-

poti

tribun nogometnega kluba Serdica,

ga

vred-

pri čemer bi eno tretjino prispevala

ne gospodarske

tisoč evrov.

sredstev za gradnjo skakalnega
besedah župana prispe-

centra bo po

vala Smučarska zveza Slovenije.

tako želijo

Za

činski svetniki sprejeli predlog nove-

ne razsvetljave za potrebe skakalnic,

ter komunalne infrastrukture,

Prav

evrov.

tem proračunskem obdobju zagotoviti denar za gradnjo slačilnic in

čih objektov, sodniškega stolpa, javprostora

točo in Večeslavci.«

6.865.000

»Če-

v

občina, preostali

tretjini pa

klub in

Medobčinska nogometna zveza

Mu-

odloka o načinu opravljanja lokal-

s pitno vodo
enoten

javne službe oskrbe

v občini. Ta je sedaj po-

v vseh občinah in

usklajen z

rska Sobota. »Pomembna investicija

gradbenim zakonom iz leta 2017

je še obnova dotrajanih cestišč v ob-

Damjana

Nemeš
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Infrastruktura

V pričakovanju vodovoda in obvoznice
Na vladnem seznamu prednostnih investicij tudi
številni projekti, pomembni za pomursko regijo
vladnem seznamu prednostnih in-

ko dela začela. Hkrati na podlagi od-

vesticij za zagon gospodarstva po epi-

dane vloge pričakujejo tudi pozitivno

daljnjih aktivnosti za pridobitev pot-

demiji je tudi več večjih projektov, po-

odločbo

projek-

rebnih dovoljenj. »Zadovoljen sem z

membnih za pomursko

ta, ta tako ali drugače zajema vseh

Na

najbolj

Med

pričakovanimi

nestrpno

prav gotovo

regijo.

33 milijonov evrov

je

vredna

li

za več

12

so del sistema B, bodo zgradi-

ki

kot

200

kilometrov novih vo-

rezultatom

sestanka,

ki sledi

časov-

nici te pomembne investicije,« pravi
Jevšek, ki poudarja, da ima MOMS že

dov in objekt vodarne, poenotili krmiljenje vodovoda in izvedli hidravlične

pripravljen

sistema B, pojasnjuje, daje bil prejšnji

izboljšave, s katerimi bi rešili

petek sestanek vseh županov, na kate-

nje oskrbe z vodo tam, kjer so danes

čina zagotoviti okoli 900 tisoč evrov
za izvedbo različnih del. Predvidena

nadgradnja vodovoda sistema B. Dani-

el Kalamar,

direktor družbe Vodovod

rem so uskladili še zadnje podrobnosti

pred oddajo projektne vloge, ki je prav

tako

že

stvom.

vpraša-

zaradi dotrajane infrastrukture s tem
težave.

konca tega tedna bodo od-

Gospodarstveniki

v Mestni

občini

uskladili glede tehnične dokumentaci-

Murska Sobota (MOMS) pa pričakujejo predvsem začetek gradnje vzhodne

je in jim jo že poslali. Po zadnjih dogo-

soboške obvoznice.

vorih glede (ne)upravičenih stroškov

Gre

za

pomem-

je obveljala interpretacija ministrstva,

ben projekt, s katerim bi gospodarzgoščeno v Severni
obrtnostvo,

po kateri se hišni priključki ne prištevajo med upravičene stroške. Kalamar

-industrijski

pojasnjuje,

od

ov

da bo

gradnja

javne površine

priključk-

do uporabni-

coni

dobilo

in okolici,

neposredno povezavo s pomursko avtocesto. Prav tako bi s projektom raz-

strošek posamezne občine, kar
bo celotni projekt podražilo za 800 ti-

bremenili promet v središču mesta in
dostop do avtoceste olajšali tudi prebivalcem vzhodnega dela Goričkega.

soč evrov in ne za milijon evrov, kot je

V

kov

bilo

sprva

ocenjeno. Kot je znano, je v

okviru projekta predvidena tudi gradnja vodarne na območju nekdanje Vrtnarije v Murski Soboti. Kalamar pravi,

da so vlogo za izdajo gradbenega

dovoljenja že oddali na upravni enoti

in jo

na poziv upravne enote tudi do-

zvezi s projektom so se v ponede-

ljek v državnem zboru sestali župan
MOMS

Aleksander Jevšek, minister za
minis-

infrastrukturo Jernej Vrtovec,
ter za okolje

in

prostor Andrej Vizjak,

direktorica Direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga, župan Občine Moravske Toplice Alojz

državni

Glavač,

polnili, zato do konca leta pričakujejo

sekretar na ministrstvu za obrambo

pridobitev gradbenega dovoljenja. Ka-

Damijan

lamar še dodaja, da je že pripravljena
dokumentacija za razpis za izbiro izva-

ral organizacijo sestanka.

jalcev. »Do konca tedna bomo pozvali
vse tri ponudnike

k oddaji

k dopolnitvi vlog in

nove cene,

ki

mora biti enaka

ali nižja kot sedanje.« Projekt je razdeljen v tri sklope (prva

dva sklopa za-

jemata vsa dela razen gradnje vodarne), pri tem je

bila za gradnjo vodarne

oddana samo ena ponudba.
nem

Po

konča-

postopku izbire izvajalca, to naj

bi bilo v

sredini januarja, se bodo lah-

sofinancerski

sporazum

katerem bo morala ob-

vrednost celotnega projekta je od 20
do 24 milijonov evrov. Če bi jim usskladu z

Soboška obvoznica

Prav

tako so se s predstavniki ministrstva

o gradnji, po

pelo gradbeno dovoljenje pridobiti v

usklajena s pristojnim ministrDo

dali dokončno dopolnjeno vlogo.
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občin,

ministrstva. V okviru

nistrom za okolje dogovorili glede na-

nec

Jaklin in

Jožef

ku je

pomurski

Horvat, ki je tudi koordiniPo

sestan-

Jevšek povedal, da obvoznica

ostaja med prioritetami
za

posla-

infrastrukturo.

ministrstva

Kot pravi,

ministr-

stvo trenutno izvaja vse aktivnosti, da

bi lahko v drugi polovici naslednjega leta pridobili gradbeno dovoljenje,
ker pa je to vezano

tudi

na

začetek

gradnje sebeborskega zadrževalnika,
so se po

Jevškovih besedah tudi

z mi-

leta

2022

zadano časovnico, bi lahko
začeli gradnjo. Obvoznica bi

potekala od krožišča v Panonski ulici,
kjer se danes konča južna obvoznica,

do krožišča pri motelu

Čarda.

Timotej Milanov

V prihodnjih letih
predviden zagon
več projektov
Na vladnem
seznamu prednostnih investicij so, kot smo že po-

ročali, številni za regijo pomemb-

ni projekti. Med drugim obnova
mokrotnih habitatov ob Muri,
zmanjšanje

poplavne

ogrože-

nosti v porečju Mure, vodovoda
sistemov B in C, daljnovodi Murska Sobota-Mačkovci, Murska
Sobota-Lendava in Lenart-Radenci, rekonstrukcija ceste

Mur-

ska Sobota-Gederovci, športno-rekreacijski

center

Fazanerija

in gradnja večnamenske športne
dvorane v Občini Tišina.

Obvoznica ostaja
med prioritetami
ministrstva za
infrastrukturo.
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Površina: 424 cm2

Gradbeno

dovoljenje

naslednjega

leta,

za vzhodno

začetek

soboško obvoznico

gradnje

pa leta

2022.

foto

pričakujejo
natasa

v drugi polovici

juhnov
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Gradili bi med Mursko Soboto in Černelavci

Mestu se obeta novo trgovsko središče
Formalni investitor in Eurospin ostajata skrivnostna

-

Na zahodni strani Murske Sobote bi
lahko v ne tako oddaljeni prihodno-

pogojev in da gradnje še ni mogoče

»Kot

pričakovati v kratkem. Tako za zdaj

sprejemanje prostorskih načrtov po

sti prišlo do živahnega razvoja trgovske dejavnosti. Tako bi lahko sklepa-

ni

li iz sproženih postopkov

te

znano, ali bo

investitor

družina

Toplak-Benko in bo zgrajene objek-

za sprejetje

občinskih prostorskih načrtov, čeprav

dajala v najem ali pa je za načr-

tom kakšen drug investitor,

ki bi od
njih odkupil zemljišče in sam razvi-

.pobudniki oziroma njihovi predstavne razkri-

za zdaj

jal to območje. Po

vajo oziroma pojasnjujejo, da jih še ni.
Najprej
za

bil

Timotej Milanov

Mura išče
• v

v

igrišča

formacijah, ki krožijo v javnosti, naj

postopek

bi hotela tam odpreti novo trgovino

Na območju nedaleč od načrto-

občinskega podrobnega

italijanska diskontna veriga Eurosv trgovskem središču na drugi stra-

vanega trgovskega središča išče
prostor za širitev tudi Nogometna šola Mura, ki naj bi v bližini

ni mesta.

raziskovalne geotermalne vrti-

je

pripravo

neformalnih in-

investitor pa ugotavljamo, da

novi zakonodaji ne gre nič hitreje,
kot je šlo po stari, ravno nasprotno.«

■

niki svojih načrtov

sprožen

prostorskega načrta (OPPN)

imenovano območje SO
bremenilnim kanalom

91

za

tako

pin, ki eno v Murski Soboti že ima

med raz-

Ledave

in

V Eurospinu so nam glede

objektom Kmetijsko-gozdarskega za-

tega odgovorili: »Ker še ne vemo, ali

ne

voda Murska Sobota.

hek-

bi v Murski Soboti imeli še eno do-

za trening. Omenjeno zemljišče

velikem območju so trenutno
večinska lastnica največjega

datno poslovno enoto, vam žal z ve-

je v lasti

čjim številom informacij v tem tre-

tem ko

nutku ne moremo postreči.«

zasebni lasti.

Poteka tudi postopek javne razgrnitve dopolnjenega odloka o zazi-

ba

tarja
njive,

zemljišča na

Na tem 5,1

predvidenem območju

gradnje pa je Edita Toplak Benko, so-

proga znanega univerzitetnega profesorja in politika Ludvika Toplaka.
Kot je razvidno iz objavljene do-

dalnem načrtu za območje na drugi
strani ceste, gre za načrtovano širi-

kumentacije, načrt predvideva grad-

tev

njo petih objektov. Uradno je kot in-

o

vestitor

v

dokumentih za

sprejetje

trgovskega središča

kateri

Maximus,

mestne občine, med-

so

okoliška zemljišča v
Predsednik kluKuzmič

pojasnju-

je, da je to samo še

Robert

ideja in da

je to območje samo ena od več

možnosti, ki jih preučujejo. Kot
je znano, si v klubu že dlje časa

želijo

prizadevajo za ureditev ustrez-

zgraditi prizidek na zahodni strani
objekta. Investitorje družba Dobel,

nih površin za treninge. V vsakem primeru, pravi, projekta

smo

že pisali.

načrtovala ureditev igrišča

Tam

navedena mariborska odvetniOdvetnik Slav-

katere direktor Iztok Polanič vnh-

ne bodo

ko Vesenjak pravi, da v tem trenutku

vič pojasnjuje, da za zdaj za tem še

nimajo denarja, torej bi prišla v

načrtov stranke, ki jo zastopajo, še ne

ni konkretnih načrtov, temveč želijo imeti vse pripravljeno za mpž-

poštev samo izvedba

OPPN

ška
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Širil se bo tudi Maximus

družba Vesenjak.

morajo razkriti. Pravi le, da mora biti
za začetek projekta izpolnjenih še več

nost širitve, če bi se pojavil potenci-

izvajali sami, saj za to

v sodelo-

vanju z občino ali zasebnim po-

slovnim partnerjem.

alni investitor. Ob tem še poudarja:

Večinska

lastnica

univerzitetnega

največjega

profesorja

zemljišča

na predvidenem

in politika Ludvika

Toplaka,

območju
foto

jure

gradnje

je Edita

Toplak Benko,

soproga znanega

zauneker
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Dars objavil nov razpis
Ljubljana/Velenje
gradnje na

in sicer

-

Dars

dveh sklopih

za sklop B

hitre ceste

Velenje-Slovenj

Škalsko jezero in sklop H Konovo.

njena na 36 milijonov evrov. Dars bo
fazah,

naročilo za izbiro izvajalca

je objavil javno

odseka

izvajalca del izbiral v dveh

v prvi imajo interesenti do 29. januarja

da se prijavijo za

Gradec,

Dela so oce-

2021 do

10.

ure

čas,

sodelovanje.

Izbrani izvajalec del bo v okviru sklopa Škalsko jezero med dru-
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gim

gradil več deviacij, križišče,

105

metrov dolg viadukt, prepuste

in komunalne vode. Na sklopu Konovo

pa

je med drugim predvi-

dena gradnja dela hitre ceste, priključka Skale, 154 metrov dolgega
viadukta,

pol kilometra

dolgega

enocevnega

predora,

konstrukcije in drugo. Javno naročilo je ocenjeno
evrov brez DDV, predviden

rok za dokončanje del

podporne

na

36 milijonov

pa

je dve leti od

uvedbe izvajalca v dela.
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DZ omogočil naložbe države

v

žičniške naprave

17.12.2020 10:21

Ljubljana, 17. decembra (STA) - DZ je danes sprejel novelo zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb, s katero se bo med drugim vzpostavila pravna podlaga za državno ali občinsko
sofinanciranje stroškov vzdrževanja, obratovanja ali gradnjo tovrstnih naprav. Predlog vlade
je bil deležen široke podpore: za je glasovalo 77 poslancev, proti ni bil nihče.
V skladu z novelo zakona bodo lahko država in občine sofinancirale obratovanje, vzdrževanje in
izgradnjo žičniških naprav. Sredstva se bodo upravljalcem dodelila na podlagi javnega razpisa, do
sofinanciranja pa bodo upravičeni upravljalci tistih žičniških naprav, ki s prihodki od prodanih
vozovnic ne pokrivajo stroškov obratovanja in vzdrževanja.
Potrebna sredstva za te namene je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič v
torek ocenil na 1,7 milijona evrov letno.
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Zakon je potreben tudi zaradi uskladitve s spremenjenim pravnim redom EU na področju žičniških
naprav, med novostmi pa so 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 v torkovi obravnavi 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).
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. Mateja Udovč (SMC) pa je omenila ocene, da naj bi vsak evro, vložen
v smučišča, prinesel do šest evrov prihodkov. Zato se ji zdi prav, da se to finančno breme razporedi
še na druge deležnike.
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Razkrivamo

Boris Popovič rad po bližnjici čez park nazaj na
županski položaj?
Ali bi

Potem, ko so njegovo zaposlitev pri Zdravku Počivalšku na ministrstvu za gospodarstvo na
koncu preprečili vplivni člani SMC, predvsem pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, se nekdanji
koprski župan Boris Popovič skuša vrniti v lokalno politiko skozi stranska vrata, s pomočjo
referenduma.
Daj

v

skupno rabo

17.12.2020 04:00

Piše: Matija
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Ključne besede:

Ž.

Likar

Boris Popovič

MO Koper

Milan Mandarić

Aleš Beržan

NK Kope

Klif

Foto: Mediaspeed
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Boris Popovič nekdanji in zlasti dolgoletni koprski
župan, pravijo naši viri, še vedno ni povsem prebolel
tega, da ga je na lokalnih volitvah leta 2018 premagal
širši javnosti slabo znan Aleš Bržan Zato ne skriva svoje
nervoze po vrnitvi v javno življenje in politiko. A
kontroverzni politik, ki je zaradi nekoliko nenavadnega
razumevanja zakonov v preteklih letih kar nekaj časa
preživel pred različnimi sodišči (kadar se mu ni uspelo
temu izogniti) v javnih in zasebnih primerih, je pred
porazom na volitvah na funkciji župana preživel kar 16
let. Ni sicer rekorder v številu županskih mandatov,
vendar je nedvomno med tistimi župani, ki so
nadpovprečno
"oddelali" županske mandate. In
podobno kot velja to za ljubljanskega župana Zorana
Jankovića tudi Popoviču nihče ne more očitati, da za
Koper ni "veliko naredil" Primerjati največje in
pravzaprav edino slovensko obalno mesto pred in po
županskim nastopom Borisa Popoviča je enostavno,
razlike so ogromne. A za kakšno ceno, se tem sprašujejo
Popovičevi nasprotniki.
,

.

,
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Sedanja kampanja, ki jo
izvaja Popovič v Kopru,
nima prav dosti
skupnega z njegovo
zaskrbljenostjo za
ohranitev starega
mestnega jedra, še manj
z javnimi interesi, na
katere se sklicuje.
Popovič je park
preprosto uporabil kot
izhodišče za začetke
kampanje, s katero
skuša zbrati okrog sebe
čim več privržencev in
potipati teren za
naslednje županske
volitve.

Prijava
Registracija

Kakorkoli, Boris Popovič je po bridkem porazu - Aleš
Bržan ga je namreč premagal za vsega nekaj sto glasov javno redko nastopal, nazadnje se je njegovo ime
ponovno zavrtelo tudi v mainstream medijih ob
neuspelem poskusu zaposlitve pri Zdravku Počivalšku v
vlogi svetovalca. Ideja morda niti ni bila tako napačna,
sploh ker sta Počivalšek in Popovič oba izrazita praktika,
ki prezirata akademsko teoretiziranje, vendar pa so bili
odzivi nanjo katastrofalni. Sploh znotraj Počivalškove lastne stranke SMC kjer je več vplivnejših
posameznikov z Lilijano Kozlovič na čelu celo zagrozilo z izstopom iz stranke, če bi "Zdravc" na svojem
ministrstvu zaposlil črno ovco po imenu Boris. Načrt je torej zgrmel v vodo, kar je Popoviču dalo še več
streliva za komentiranje na družbenih omrežjih. Ves čas po volitvah je namreč tam zelo aktiven; na
Facebooku se večinoma oglaša v živo s komentarji aktualnih dogajanj, pri katerih običajno v svojem
značilnem slogu obračunava s sedanjim županom in svojimi nekdanjimi sodelavci, ki so mu takoj po
volitvah hitro in oportunistično obrnili hrbet.
,

Popovičevi livestream šovi na Faceboku se vrstijo zlasti v zadnjem mesecu dni, potem ko je koprska
občina razveljavila odlok o razglasitvi parka na zemljišču, ki je v lasti ameriškega poslovneža Milana
Mandarića lastnika Nogometnega kluba Olimpija Spomnimo, Popovič je s pomočjo svojih zvestih
svetnikov v mestnem svetu v začetku jeseni leta 2017 v park spremenil stavbno zemljišče, ki ga je kupil
Mandarić od prejšnjih lastnikov in je za projekt stanovanjsko poslovnega bloka Toncity že pridobil
gradbeno dovoljenje ter gradbena dela začel pred dobrimi desetimi leti. Zaradi zamud in zapletov v
odnosih s prejšnjimi lastniki se je projekt ustavil. Na zemljišču se nič ni dogajalo vse do aprila letos, ko
je dobro polovico Mandarićevega zemljišča odkupil koprski poslovnež Aco Kabanica potem ko je iz
občine prišla novica, da je stanje, ki ga je vzpostavil Popovič, nezakonito, in da ga bodo opravili.
,

.

,
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V

času, ko

je

Mandarić kupil omenjeno zemljišče, sta bila

s

Popovičem

v

dobrih odnosih, ker

je

srbski

poslovnež denar vlagal v Nogometni klub Koper v zameno pa mu je Popovič obljubljal široko
prijateljsko "podporo" občine pri naložbah v različne nepremičninske projekte. Eden izmed teh je bil
Toncity, drugi Klif zemljišče ob vznožju Markovca Podporo mu je Popovič dejansko zagotavljal pri
pridobitvi gradbenega dovoljenja za projekt Toncity, pri katerem je po naših informacijah tedanji
župan sledil predvsem lastnim interesom. Drugače ni mogoče razumeti, zakaj je kot župan podprl
projekt, ki je bil z urbanističnega vidika prava katastrofa za Koper. Predvideval je gradnjo gosto
posejanih stanovanjskih blokov do 27 metrov višine, kar bi pomenilo, da bi na območju Toncityja
nastala prava betonska džungla, če bi dokončali projekt, za katerega je Popovič Mandariću pomagal
pridobiti gradbeno dovoljenje. Za primerjavo – smernice o prihodnji prostorski ureditvi, ki jih je
sedanja občinska oblast izpogajala z Mandarićem in drugimi lastniki zemljišča, predvidevajo le 19metrsko višino blokov in 50-odstotno pozidanost, kar je precej skromnejše v primerjavi z možnostmi,
ki jih je dopuščalo gradbeno dovoljenje iz Popovičevih časov.
,

,

.

Ljubezen pod okriljem NK Koper ni dolgo trajala, Popović in Mandarić sta se hitro razšla zaradi
županovega domnevnega nenehnega vmešavanja v dogajanja v klubu, kot je to večkrat javno poudaril
srbski vlagatelj. Če sodimo po medijskih zapisih iz teh časov, je sledila še mala zasebna vojna, v kateri
je Mandarić obtoževal Popoviča, da je tako klub kot mesto spremenil v svoj zasebni posel, ta pa je brez
zadržkov uporabil svoj položaj župana in je na vsakem koraku nagajal Mandariću. Poleg spremembe
stavbnega zemljišča v park je napovedoval, da bo Mandarića razlastil tudi na njegovem zemljišču Klif in
tam zgradil tisti razvpiti stolp, vendar mu je načrte preprečil nepričakovani poraz na volitvah.
Sedanja kampanja, ki jo izvaja Popovič v Kopru nima prav dosti skupnega z njegovo zaskrbljenostjo za
ohranitev starega mestnega jedra, še manj z javnimi interesi, na katere se sklicuje. Boris Popovič je
park preprosto uporabil kot izhodišče za začetke kampanje, s katero skuša zbrati okrog sebe čim več
privržencev in potipati teren za naslednje županske volitve. Če bi dejansko nameraval na spornem
zemljišču zgraditi park, bi se moral o tem pogovoriti in se dogovoriti z lastniki zemljišč o odkupu
zemljišč, kar pomeni, da bi občina morala izplačati lastnikom vrednost zemljišča kot tudi vse njihove
vložke vanj. Mandarić je po uradno dostopnih podatkih samo za nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča v preteklih letih koprski občini plačal slab milijon evrov. Poleg tega je bil za to zemljišče
plačan tudi del komunalnega prispevka v višini nekaj čez tri milijone evrov, kar pomeni, da bi občina
Koper Mandariću morala skupaj z vrednostjo zemljišča izplačati več kot deset milijonov evrov (!). A nič
od tega se ni zgodilo v času Popovičevega zadnjega mandata. Čeprav sedaj trdi drugače, je odločitev o
parku izsilil enostransko in v nasprotju z voljo lastnikov, o čemer pričajo številni dopisi, ki so jih v
imenu podjetja Milana Mandarića občini pošiljali njegovi pravni zastopniki, še preden je bil sprejet
odlok o OPN Park in v katerih so opozarjali Mestno občino Koper da je predlog nezakonit, da se
lastnik z njim ne strinja. Popovič se s tem ni preveč obremenjeval. Zato je Mandarićevo podjetje konec
leta 2108 na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti odloka, ki je še vedno v obravnavi.
Pri tem je treba vedeti, da je ustavno sodišče v preteklosti (tudi letos je bil takšen primer na Bledu ) v
vseh podobnih primerih presodilo v korist oškodovanca in razveljavilo sporne odloke o prostorski
ureditvi.
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Če bi se razplet te zgodbe zgodil na ustavnem sodišču in bi po vsej verjetnosti sledila enaka razsodba
tudi v tem primeru, bi imel Mandarić dobro izhodišče za odškodninsko tožbo zoper občino Koper, od
katere bi lahko zahteval ne samo poplačilo vrednosti zemljišča in drugih vložkov, temveč tudi
nadomestilo za povzročeno poslovno škodo, saj bilo je zaradi odloka o parku (poleg razvrednotenja
zemljišča) dejansko več let onemogočeno kakršno koli razpolaganje z njim. Po naših ocenah bi
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Mandarić utemeljeno zahteval med 15 in 20 milijonov evrov,

z

veliko verjetnostjo, da bi to tudi dosegel.

Temu je treba dodati še odškodninske tožbe NLB oziroma družbe Pro-rem Če se bo zadeva razpletla
na ta način, bi lahko Koprčani dobili zagotovo najdražji park na svetu. Popovič sedaj govori o tem, da bi
občina lahko po vnovični razglasitvi parka odkupila zemljišče od lastnikov, vendar je imel za to več kot
dovolj časa, ko je bil sam župan in še pred sprejetjem spornega odloka.
.

župan Aleš Bržan v imenu MO Koper sklenil dogovor z lastniki zemljišč o razveljavitvi odloka, ki
ga je izglasoval tudi mestni svet - pod pogojem, da se odpovejo odškodninskim zahtevkom in da
pristanejo na prihodnje prostorske ureditve, ki so bistveno skromnejše od tistih, ki so bile omogočene
v gradbenem dovoljenju za Toncity - se je občina z odlokom izognila nevarnosti plačila visokih
odškodnin lastnikom. Vseeno pa ta nevarnost ostane, če bi Borisu Popoviču slučajno uspelo z
referendumom razveljaviti zadnji občinski odlok, za kar so možnosti sicer minimalne, ker bi njegov
predlog moralo podpreti več kot 8000 volivcev. Tudi če bi se to zgodilo, bi se bivši župan zvito izognil
kakršni koli odgovornosti za velikanski strošek iz naslova javnih sredstev, kajti referenduma formalno
res ni organiziral on, temveč civilna pobuda, na njem pa ni odločal on, pač pa volja ljudstva ...

ker

je
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