Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 12. 2020
Število objav: 30
Internet: 17
Tisk: 13
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 28
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

S projektom eDediščina do boljšega dostopa in arhiva kulturne dediščine

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Borut Kampuš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotavljanje večje dostopnosti in uporabe digitalnih vsebin. Cilj je prav tako povečati prispevek k večji preglednosti
in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin. Vodja projekta je mag. Ksenija
Kovačec Naglič, ki glede namena projekta eDediščina izpostavlja »projekt ima v bistvu...

Naslov

Ob prelomu leta: Nekateri železniški projekti dobivajo pospešek (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 18. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov, avtobusno postajo s parkirno hišo ter komercialni del. Za prvi del bo
odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni
del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala...

Naslov

Tedenski pregled - Slovenija od 11. do 17. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 18. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov, avtobusno postajo s parkirno hišo ter komercialni del. Za prvi del bo
odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni
del pa bo vlagala družba Mendota Invest, katere ustanoviteljica je madžarska banka...

Naslov

Montažni objekt za covidne bolnike v UKC Maribor v treh mesecih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 18. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Montažni objekt za bolnike s covidom-19 v UKC Maribor bodo začeli graditi najkasneje v roku enega meseca, gradnja
pa naj bi se zaključila v treh mesecih. "Izgradnja takšnega objekta je nujno potrebna, ker bomo na ta način sprostili
kapacitete znotraj ustanove za ostale...

Naslov

Nepremičninski sklad v dveh letih s 180 novimi stanovanji za starejše

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 18. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sklad je tako objavil tudi poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj ali večstanovanjskih stavb
(zgrajenih ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj, s katerim želi v naslednjem
petletnem obdobju pridobiti skupaj okoli 400 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za...
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Naslov

Novomeški svetniki sprejeli predlog proračuna za leto 2022

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 18. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sporočili z novomeške občine. Kot so zapisali, s tem se tudi nadaljuje investicijski cikel projektov, ki zadeva več kot
100 ambicioznih projektov, med drugim gradnjo olimpijskega bazena, vsaj dveh brvi čez reko Krko in več kolesarskih
povezav tako znotraj občine kot tudi z ostalimi regionalnimi povezavami. Svetniki...

Naslov

Investicije v infrastrukturo s prednostjo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Investicije v infrastrukturo s prednostjo Gradbeno dovoljenje za obvoznico pričakujejo v drugi polovici leta 2021,
začetek gradnje pa leta 2022. Timotej Milanov, Vestnik 18.12.2020, 06.15 Na vladnem seznamu ob vodovodu in
obvoznici še številni projekti, pomembni za regijo Na vladnem...

Naslov

Spodnjepodravski župani za sedež pokrajine na Ptuju

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 12. 2020

Avtor

Peklar Slavica Pičerko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na Ptujskem bo zgrajenih več novih kolesarskih poti. SLAVICA PIČERKO PEKLAR "Haloške občine smo tudi v tem
projektu izvisele, pa vemo, da smo denar za gradnjo pridobili prav na račun naše nerazvitosti. Razvojne razlike se tako
še večajo, a če smo mi bili tokrat denar pripravljeni prekanalizirati tja, kjer se...

Naslov

UKC Maribor: Tretji val pričakujejo že januarja

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 12. 2020

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...spremenjeni v covid enote S sklepom vlade, ki je potrdil dodatno investicijo, s katero se bo olajšala krizna situacija,
naj bi se že decembra pričela gradnja hitromontažnega objekta. "Namenjen bo bolnikom s covidom v tem in tretjem
valu, ki ga pričakujemo januarja, februarja in marca. V objektu bodo nastanjeni...

Naslov

(MB-TEDEN) Ambiciozen proračun

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dvajset milijonov evrov evropskega denarja, je nesporen. Strinjanje, da je treba urediti Ljudski vrt, Lent, promenado v
Mestnem parku, pričeti postopke za gradnjo Centra Rotovž ..., je v mestu praktično arbitrarno. Med projekti namreč ni
kakšnega kukavičjega jajca, kot je bila pred tremi leti denimo sortirnica. ...
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Naslov

(INTERVJU) Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice: Ni prav, da pol Slovencev dela v
Ljubljani

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 19. 12. 2020

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

...op. p.), ker ima ambicije, da bi še sam tam nekaj umestil." image Impol, veliki zaposlovalec in izvoznik, usmerja
prometne tokove v Slovenski Bistrici. Gradnja obvoznice je pred vrati. IGOR NAPAST Enotnega, estetskega
urbanističnega koncepta v mestu ni zaznati. Denimo pri pokopališču so različne tipologije stavb,...

Naslov

Parkirišče le na vidiku

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Ambrož Sardoč

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Parkirišče le na vidiku Goriška 18. 12. 2020, 06.00 V približno letu dni naj bi v Šmartnem v Brdih bilo na razpolago 40
dodatnih parkirnih mest, nato še 40. Gradnjo teh predvideva idejna zasnova, ki so jo v torek potrdili briški svetniki. V
približno letu dni naj bi v Šmartnem v Brdih bilo na razpolago 40 dodatnih...

Naslov

Vodni park za domačine in turizem

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Veronika R. Ženko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vodni park za domačine in turizem Srednja Primorska 18. 12. 2020, 06.00 Projekt gradnje postojnskega vodnega
parka, ki je bil tudi ena glavnih županovih predvolilnih obljub, se premika naprej. Občina bo že prihodnji mesec objavila
javni razpis...

Naslov

Slovenija dobiva omrežje za internet stvari Sigfox 0G

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 12. 2020

Avtor

Esad Jakupović

Teme

Gradbeništvo, graditev

...meritve v industriji, pri upravljanju pametnih mest in pametnih domov, v avtomobilski industriji in upravljanju voznega
parka, v trgovini, kmetijstvu, gradbeništvu, na področju zdravja in samopomoči pri zdravju in na drugih področjih.
Senzorji Sigfox prenašajo podatke 140-krat na dan, zato ta tehnologija ni primerna...

Naslov

Vrh slovenskega gospodarstva: Kako bomo po produktivnosti dohiteli Evropo?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Pia Bedene

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 pa tudi gradbeno zakonodajo in zakonodajo urejanja prostora. Vse s ciljem, da
se pride do dovoljenj prej in z manj nepotrebne birokracije." Kaj nas ovira na poti do višje produktivnosti?...
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Naslov

Tudi letos božičnica za zaposlene največje slovenske cementarne

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 16. 12. 2020

Avtor

Sara Kovač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zagotavljali stalen dotok cementa na številna gradbišča v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Gradbeništvo je
zaradi svojih multiplikativnih učinkov bistven del ohranjanja pogona gospodarstva, brez cementa pa modernega
gradbeništva ni. Zato je prav, da odlično delo naših zaposlenih nagradimo tudi finančno. Vsi naši zaposleni...

Naslov

Ambiciozno

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 19. 12. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 206 cm2

...dvajset milijonov evrov evropskega denarja, je nesporen. Strinjanje, da je treba urediti Ljudski vrt, Lent, promenado v
Mestnem parku, pričeti postopke za gradnjo Centra Rotovžje v mestu praktično arbitrarno. Med projekti namreč ni
kakšnega kukavičjega jajca, kot je bila pred tremi leti denimo sortirnica. Ni jih...

Naslov

Tretji val pričakujejo že januarja

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Maribor; 19. 12. 2020

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 520 cm2

...spremenjeni v covid enote S sklepom vlade, ki je potrdil dodatno investicijo, s katero se bo olajšala krizna situacija,
naj bi se že decembra pričela gradnja hitromontažnega objekta. "Namenjen bo bolnikom s covidom v tem in tretjem
valu, ki ga pričakujemo januarja, februarja in marca. V objektu bodo nastanjeni...

Naslov

Sprašuj, le tako se lahko naučiš kaj novega!

Medij

Nedelo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 12. 2020

Avtor

Katja Cah

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 22

Površina: 2.352 cm
2

...Večina prebivalcev mesta West Lafayette je nekako povezanih z univerzo; izobrazba je na visoki stopnji. Študentov
je približno 45.000. Večina jih študira inženirstvo ali znanost, zato se ljudje tukaj ne prestrašijo, če rečeš, da si
matematik. V Indiani je zemlja poceni, parcele velike, prav tako razdalje med hišami...

Naslov

Proračun sprejet, a na trhlih nogah

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Suzana P. Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 179 cm2

...okrog 11 milijonov evrov, odhodkov za dobrih 14 milijonov evrov, razlika se bo pokrila iz presežka preteklih let.
Največja, milijonska investicija bo za gradnjo vrtca v Mojstrani, med finančno zajetnejšimi so tudi obnove občinskih
cest, projekt umirjanja prometa v dolino Vrata, sekundami vodi - kanalizacija, investicije...
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Naslov

Potrdili novo dokapitalizacijo

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Cveto Zaplotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 344 cm2

...kapitala za slabitve in rezervacije. Na skupščini, ki jo je uprava (predsednik dr. Imre Balogh in član Rudi Žeslin)
sklicala na zahtevo delničarja GIC Gradnje, so potrdili tudi spremembe v nadzornem svetu. Namesto Iga Grudna, ki ga
je nadzorni svet imenoval za člana uprave hranilnice, so za novega člana nadzornega...

Naslov

Problem je vodovarstveno območje

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Karmen Grnjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 195 cm2

...milijona evrov bo ureditev namakalnega sistema zahtevala približno 1,3 milijona evrov. Pri tem bo levji delež
investicije financiral Evropski Začatek gradnje poleti Na občini v tem času poteka priprava vse potrebne dokumentacije,
podpisujejo se služnostne pogodbe, na območju pa se zaključuje še komasacija. »Pospešeno...

Naslov

Trimilijonski posel v roke Komunalnemu podjetju Ormož

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 246 cm2

...prejel 24.500 evrov. V prvi fazi je sicer najugodnejšo ponudbo oddalo podjetje GIC Gradnje iz Rogaške Slatine, in
sicer 3.045.146 evrov. A se je ob temeljitem pregledu vseh ponudb izkazalo, da je predračunska cena podjetja GIC
Gradnje temeljila na napaki v izračunu. Ob odpravi napake pa je bila njihova ponudba najvišja,...

Naslov

Tri milijone evrov za čistejšo vodo

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 100 cm2

...več let. Priprava projektne in investicijske dokumentacije se je začela v letu 2017, letos pa so prejeli zeleno luč za
začetek postopka izbire izvajalca gradnje. Med tremi prijavljenimi so izbrali drugega najugodnejšega ponudnika, nato
se je najcenejši pritožil, a njegovemu ugovoru ni bilo ugodeno. Tako bo, kot...

Naslov

Bomo že končno začeli ukrepati?

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Danica Hren

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 21

Površina: 377 cm2

...cenah, ki so večini dostopne, se ne ceni več največje vrednosti zemljišč, to je njihove rodovitnosti. Večinoma bi ljudje
imeli zemljišča, namenjena za gradnjo, saj so za taka zemljišča kupci pripravljeni več plačati. Toda z vidika preživetja
je največja vrednost zemljišča njegova rodovitnost (pri nizki ceni kmetijskih...
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Naslov

Gradbeni odbor za športni park

Medij

Gorenjski glas - priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 78 cm2

...Gradbeni odbor za športni park Gradbeni odbor za gradnjo športnega parka se je jeseni sestal enkrat, in sicer 29.
septembra. »Pogovarjali smo se predvsem o postopku ARSO in kako bo vplival na nadaljnje aktivnosti...

Naslov

Vsaka stopinja v okolju pusti odtis

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 1.989 cm
2

...TRAJNOSTNA GRADNJA POMENI GRADNJO STAVB Z MAJHNIM EKOLOŠKIM ODTISOM. TO POMEN!
NAJMANJŠO MOŽNO PORABO VIROV OD PROIZVODNJE IN CELOTNEGA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA OBJEKTA
DO DEMONTAŽE TER...

Naslov

Mednarodni dan migrantov tudi v znamenju skupnega boja proti covidu-19

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...koronavirusa. Pandemija ne sme biti izgovor za zmanjševanje pravic migrantov, so še opozorili v Ženevi. "Migranti
prispevajo svoje znanje, veščine in zveze h gradnji močnejših in bolj odpornih skupnosti," so v poslanici ob
mednarodnem dnevu migrantov opozorili ZN. "Vendar pa so številni odrinjeni na rob družbe in so...

Naslov

Idealna vgradna višina

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 217 cm2

...prejme drugačnih navodil, potem sanitarne elemente namesti na standardno višino. Dobro je vedeti, da se iahko z
vodovodnim inštalaterjem aii načrtovalci gradnje vnaprej dogovorimo o tem, aii so potrebne druge višine vgradnje. Prav
tako ni odveč, da na to opozorimo inštalaterja, preden začne z namestitvijo. Kaj...

Naslov

Palais 8: Villa Schellenburg - Vaš najlepši novi dom

Medij

Hausbau, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 62

Površina: 1.286 cm
2

...V OSRČJU LJUBLJANE, NA MESTU NEKDANJEGA KOLIZEJA, SE NADALJUJE GRADNJA PRESTIŽNEGA
KOMPLEKS PALAIS &VILLA SCHELLENBURG. PALAIS SCHELLENBURG VSEBUJE 110 MODERNO
ZASNOVANIH STANOVANJSKIH ENOT OD KATERIH JE 6 PENTHOUSOV, KI SE...

7

18.12.2020

Rtvslo.si

Petek, 13:13

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.rtvslo.si/radiosi/euranet-plus/s-proje...

projektom eDediščina do boljšega dostopa in
arhiva kulturne dediščine
S

Ohranjanje kulturne dediščine lahko pospešimo tudi

z

evropskim denarjem

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

FOTO: MK RS

S

projektom eDediščina želi Ministrstvo za kulturo okrepiti uporabo e-storitev na področju kulturne dediščine.

Gre za celovito informacijsko podporo procesom varstva nepremične kulturne dediščine ter za zagotavljanje večje dostopnosti in uporabe
digitalnih vsebin. Cilj je prav tako povečati prispevek k večji preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju
nepremičnin. Vodja projekta je mag. Ksenija Kovačec Naglič ki glede namena projekta eDediščina izpostavlja »projekt ima v bistvu tri vsebinske
sklope, ki sledijo trem operativnim ciljem tega projekta. Prvi je vsebinsko informacijsko in tehnološko posodobiti register nepremične in nesnovne kulturne
dediščine, vključno s kulturnimi spomeniki. Drugi je vzpostaviti sistem varstvenih območij kulturne dediščine, ki predstavljajo drugačen način pravnega
varstva tiste dediščine, ki ni razglašena za kulturni spomenik. Tretji sklop pa je vzpostaviti informacijsko podporo za celoten proces izvajanja arheoloških
raziskav, od vloge za raziskavo pa vse do prevzema arhiva arheološkega najdišča po končani raziskavi.«
,

samo izvedbo teh sklopov bodo zagotovili dovolj kakovostnih in transparentnih podatkov, da bodo dediščino lahko vključevali v prostorski
informacijski sistem in v program projektov eProstor kar je bil v bistvu tudi eden od razlogov, da je bil projekt uvrščen v operativni program in
odobren. Po drugi strani pa želijo po besedah Kovačec Nagličeve »s projektom povečati dostopnost do digitalnih storitev in vsebin kulturne dediščine
in omogočiti njihovo ponovno uporabo vsem, tako državljanom, kot podjetjem.«
S

,

Sam projekt usmerjajo in izvajamo na ministrstvu za kulturo v informacijsko-dokumentacijskem direktorata za kulturno dediščino. Ali kot dodaja
vodja projekta Ksenija Kovačec Naglič »strokovne podlage zagotavljamo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Slovenskim etnografskim
muzejem, ki je koordinator varstva za nesnovno dediščino. Imamo zunanjega izvajalca za razvoj programske opreme ter z Ministrstvom za javno upravo,
ki skrbi za skupno infrastrukturo državnih organov, kjer testiramo aplikacije in kjer bodo aplikacije tudi delovale.«
Projekt je bil prvotno odobren do konca letošnjega leta in so ga pri MK podaljšali do konca leta 2022. »Ko bomo zaključili sisteme, ki smo jih začeli,
bi si seveda še naprej želeli nadaljevati z razvojem storitev na področju kulturne dediščine. Radi bi nadgradili podatke in procese, ki jih bomo vzpostavili
pri projektu eDediščina. Zato smo tudi zelo aktivni pri pripravi strukturnih sprememb in projektov pri tako imenovani digitalni transformaciji javne
uprave, ki naj bi se potem do leta 2026 financirala v okviru načrta za okrevanje in odpornost. V tem načrtujemo tudi širitev na področju premične
dediščine, ki zdaj v projekt ni vključena. Radi bi razvili inovativne rešitve za upravljanje e-vsebin kulturne dediščine, predvsem v muzejih« je še izpostavila
Ksenija Kovačec Naglič.
pa aktualna pandemija še toliko bolj pokazala smiselnost projektov, kot je eDediščina je prepričana vodja projekta eDediščina ki je ob tem
dodala »res je, ta COVID kriza je poudarila pomembnost dostopnih digitalnih storitev in vsebin, tudi kulturnih. V časih, ko se naše življenje hočeš nočeš
seli bolj ali manj na svetovni splet«.
Je

,
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Za projekt je bilo odobrenih 2 milijona evrov, kjer 80% krije Evropski sklad za regionalni razvoj 20% pa Republika Slovenija. Sredstva so
namenjena za zaposlitve projektnih sodelavcev, za nakup informacijske opreme v okviru skupne infrastrukture države in samih državnih
organov. Kot izpostavlja Ksenija Kovačec Naglič »tudi za izdelavo strokovnih podlag, največji delež denarja pa je namenjen za razvoj aplikacij.
Upravičeno zato pričakujemo, da bomo v prihodnjem letu v tako imenovano produkcijsko delovanje začeli uvajati vse tri module.«
,

Kot je poudarila vodja projekta Ksenija Kovačec Naglič je torej cilj vzpostaviti sodobno in dovolj zmogljivo informacijsko-komunikacijsko
infrastrukturo za podatke in procese na področju varstva nepremične kulturne dediščine.
Projekt eDediščina povečuje dostopnost do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti. Projekt je
sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj z namenom razvoja storitev in aplikacij e-uprave.
Borut Kampuš, Radio Slovenia International

–

Radio Si/Projekt Euranet Plus

–

boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

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

Borut Kampuš
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Ob prelomu leta: Nekateri železniški projekti
dobivajo pospešek (tema)
Z več predvidenimi sredstvi za infrastrukturne naložbe so pospešek dobili tudi nekateri železniški projekti v državi.
Obnovljenih je bilo več prog, v načrtu so nove nadgradnje, po tirih so zapeljali novi vlaki, storjen je bil nov korak pri
uresničevanju Emonike. Zapletov pa ni manjkalo pri največjem infrastrukturnem projektu v državi, drugem tiru.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki je vajeti na ministrstvu prevzel sredi marca, je večkrat izpostavil pomen
razvite železniške infrastrukture. Prepričan je, da bodo ljudje bolj množično uporabljali železniški promet, če bo ta hitrejši
in učinkovitejši, zato je treba posodobiti infrastrukturo in vlake.
Obnovo je 150 let po odprtju in 40 let po zadnji prenovi letos dočakala gorenjska železniška povezava. Nadgradnja je
stekla na odseku od Kranja do Lesc, Vrtovec pa napoveduje tudi prenovo drugih odsekov, v prihodnje pa še dvotirnost in
povezavo do Brnika, saj smo, kot je večkrat opozoril, edina prestolnica brez povezave z glavnim letališčem. Konec julija
letos pa so bila končana tudi dela pri nadgradnji železniške proge med Rimskimi Toplicami in Zidanim Mostom.
Poleg samih tirnic so letos bile letos obnove deležna nekatera železniška postajališča, ministrstvo pa je z agencijo za
inovacije in omrežja Evropske komisije podpisalo tudi sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje
izdelave projektne dokumentacije za nadgradnjo glavne železniške postaje Ljubljana, železniških postaj Šiška, Zalog in
Moste ter železniške povezave med njimi.
Prihodnje leto bo po Vrtovčevih napovedih stekla obnova primorske proge med Ljubljano in Divačo. Po njegovi oceni bo
priložnost za obnovo te povezave naslednja finančna perspektiva.
Skupaj je za železnice prihodnje leto načrtovanih 437 milijonov evrov, za leto 2022 pa 390 milijonov evrov.

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

Na področju železnic ministrstvo za prihodnje proračunsko obdobje načrtuje večje investicije v koridorske proge (med
drugim Poljčane-Slovenska Bistrica, Zidani most-Celje, Maribor-Šentilj, odsek Podnart-Lesce Bled na progi LjubljanaKranj-Jesenice, predor Karavanke, vozlišče Pragersko in drugi tir Divača-Koper).
Po obnovljenih tirih končno zapeljali novi vlaki
Na Slovenskih železnicah so se skupaj s potniki proti koncu leta vendarle razveselili novih Stadlerjevih vlakov. Slovenske
železnice so prvih pet novih dizelmotornih vlakov prevzele že konec novembra.
Na slovenske tire sicer do leta 2022 prihaja serija 52 vlakov, od tega bo 21 vlakov na dizelski pogon, 21 na električni
pogon, 10 pa bo dvonadstropnih vlakov na električni pogon. Slovenske železnice nameravajo poleg tega z dodatnimi
razpisi kupiti še med 15 in 20 vlakov. Po koncu modernizacije bi imeli tako več kot 70 novih vlakov, kar bo predstavljalo
dve tretjini celotnega voznega parka.
Projekt Emonika korak bližje realizaciji
Nov zagon je letos dobil še en projekt z dolgo brado - Emonika. Del novega ljubljanskega potniškega centra bo tudi nova
osrednja in moderna železniška postaja v prestolnici. Ključni deležniki so pred dnevi podpisali memorandum o
sodelovanju pri izgradnji 387 milijonov evrov vrednega projekta. Z deli naj bi začeli leta 2022, po optimističnem scenariju
naj bi jih zaključili tri leta pozneje.
Emonika obsega tri dele - izgradnjo nove železniške postaje in pripadajoče tirne infrastrukture ter peronov, avtobusno
postajo s parkirno hišo ter komercialni del.
Za prvi del bo odgovorna direkcija za infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v
komercialni del, ki obsega trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, pa bo vlagala družba Mendota
Invest, katere ustanoviteljica je madžarska banka OTP.
Novo leto, nova vlada in novi zapleti z drugim tirom
Brez zapletov pa letos ni šlo pri največjem infrastrukturnem projektu v državi, dobro milijardo evrov vrednem projektu
drugi tir Divača-Koper. Potem ko je bila finančna konstrukcija že zaprta, je vlada Janeza Janša obudila idejo vlade Mira
Cerarja o gradnji drugega tira s sodelovanjem Madžarske.
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Pristojni odbor za zunanjo politiko je izhodišča za pogajanja z vzhodnimi sosedi potrdil in ministrstvu prižgal zeleno luč za
njihov začetek. Madžarska bi v projekt vstopila z 200 milijonov evrov kapitalskega vložka v 2TDK, Slovenija pa bi med
drugim v zameno Madžarski pomagala tudi pri pridobivanju zemljišča v Luki Koper ali ob njej. To je naletelo na močan
odpor v večini opozicijskih strank, nezadovoljni so tudi v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper, kjer
namero ocenjujejo za absurdno.
V 2TDK, ki je letos dobilo novo vodstvo, pa se že večji del leta ukvarjajo z oddajo posla za glavna dela na drugem tiru.
Oktobra je nova uprava pod vodstvom Pavla Hevke sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince, na to
odločitev pa se je pritožilo sedem neizbranih.
Tri zahtevke je državna revizijska komisija že rešila, o preostalih štirih naj bi odločili še letos. Komisija je zaenkrat ugodila
le avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira.

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

Projektno podjetje je gradbince, ki jim je v prvi fazi razpisa priznalo usposobljenost sicer že pozvala k oddaji ponudb.
Določilo je limitirane vrednosti za veljavnost ponudb, rok za oddajo zaenkrat ostaja 4. januar, v podjetju pa računajo na
podpis pogodbe spomladi prihodnje leto.
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Tedenski pregled - Slovenija od 11. do 17. 12.
DeSUS je izstopil iz koalicije, njegova ministra še ostajata, strankin prvak Erjavec se poteguje za mandatarja. Slovenija je
izgubila dve tožbi na evropskih sodiščih - proti Hrvaški glede Ljubljanske banke in proti Evropski komisiji glede arhivov
ECB. Epidemija se je rahlo umirila, a terjala že več kot 2200 življenj. Vlada je omilila nekaj ukrepov.
PETEK, 11. decembra
LJUBLJANA - V Sloveniji so ob 6127 testih potrdili 1744 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 43 covidnih bolnikov,
skupaj pa že več kot 2000. V bolnišnicah so zdravili 1276 bolnikov s covidom-19, 193 na intenzivni negi. Vodja
internistične prve pomoči v UKC Ljubljana Hugon Možina je opozoril, da v zadnjih treh tednih narašča število bolnikov, ki
zaradi težav po prebolelem covidu-19 poiščejo pomoč na urgenci. Po njegovih besedah dnevno število teh bolnikov pri
njih trenutno presega deset. Največ jih pride zaradi zapleta z bakterijsko pljučnico.
BRUSELJ - Premier Janez Janša je po vrhu EU pozdravil doseženi kompromis evropskih voditeljev o svežnju za
okrevanje. Označil ga je za značilno evropsko rešitev, ko sta zadovoljni obe strani ter ko ni absolutnega zmagovalca niti
nobenega poraženca. Zmagovalec je EU, kajti dobili smo možnost realne uveljavitve svežnja s 1. 1., je poudaril Janša.
VATIKAN - V Vatikanu je bil slovenski dan. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem se je
udeležila maše za domovino, sprejel jo je tudi papež Frančišek. Na Trgu svetega Petra so slovesno osvetlili smreko iz
kočevskih gozdov. Minister Logar se je s tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom
Gallagherjem pogovarjal o izzivih, povezanih s pandemijo, humanitarnih razmerah po svetu in v soseščini, aktivnostih
Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja, prihodnosti EU in predsedovanju Slovenije Svetu EU v
prihodnjem letu.

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

LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je kot osrednji govornik na virtualnem politično-varnostnem forumu To
be secure ponovil stališče, da je evropska perspektiva Zahodnega Balkana glavno geopolitično vprašanje za evropsko
stabilnost. Izrazil je željo, da bi celotna regija čim prej postala del Evropske unije.
BRUSELJ/LJUBLJANA - Potem ko so voditelji članic EU dosegli dogovor o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta
2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990, je okoljsko ministrstvo dogovor pozdravilo. Cilj je realen
in možen, če bomo v vseh sektorjih naredili maksimalne napore. Pričakovano bomo imeli največje izzive na sektorju
prometa, je dejal minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Po mnenju nevladnih okoljskih organizacij je dogovor korak v
pravo smer, vendar ni zadosten.
LJUBLJANA - Poslanec DeSUS Robert Polnar je bil po srečanju poslancev z vodstvom stranke kritičen glede možnosti,
da bi prvak DeSUS Karl Erjavec postal mandatar nove vlade. Kot je poudaril, imajo štirje od petih poslancev DeSUS
pripravljene izjave za izstop iz poslanske skupine in nameravajo podpirati aktualno vlado do konca mandata. Tudi po
besedah vodje poslanske skupine SMC Janje Sluga je scenarij, po katerem bi del njihovih poslancev podprl morebitno
konstruktivno nezaupnico in za mandatarja podprl Erjavca, trenutno račun brez krčmarja.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve je podprl opozicijski predlog sprememb volilne zakonodaje z ukinitvijo
volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Ali bo novela zakona o volitvah v DZ tudi na plenarnem zasedanju dobila
potrebno dvotretjinsko večino poslanskih glasov, bo jasno 18. 12. Nekateri poslanci strank, ki so predlog vložile, takšnih
sprememb sicer ne podpirajo.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo je na nujni seji, ki je potekala na zahtevo poslanske skupine Levica, pozval vlado in
ministra za kulturo Vaska Simonitija, naj v sedmem protikoronskem svežnju sprostita izplačila pogodbenih sredstev za
slovensko filmsko produkcijo ter s tem odpravita blokado slovenskega filma.
LJUBLJANA - Publicist, novinar in sociolog Bernard Nežmah ter novinarka in publicistka Mimi Podkrižnik sta izstopila iz
upravnega odbora Slovenskega centra PEN. Nežmah je kot razlog navedel, da v njem ni spoštovanja intelektualnega
disputa, znotraj katerega bi tvorno formulirali skupne izjave, Mimi Podkrižnik je pojasnila, da noče privoliti v črno-bel
diskurz.
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LJUBLJANA - Potem ko so se v Ljubljani in Novem mestu grozilni napisi, ki so nekatere vidnejše predstavnike
zdravstvene stroke v boju z epidemijo označili za morilce slovenskega naroda, so na policiji potrdili, da okoliščine že
preverjajo in bodo ustrezno ukrepali. Varuh človekovih pravic Peter Svetina je obsodil napise in opozoril, da se je v času
omejitvenih ukrepov se je razmahnila epidemija nestrpnosti in sovražnosti.
SOBOTA, 12. decembra
LJUBLJANA/BRDO PRI KRANJU - Začeli so veljati odloki, s katerimi je vlada podaljšala vse ključne ukrepe za zajezitev
epidemije. Tako so ohranili omejitve pri zbiranju in gibanju ter prodaji blaga in storitev. So pa po novem določili, da za
zaščito nosno-ustnega predela ne zadostujeta več zgolj ruta ali šal, ampak je obvezna zaščitna maska. Pred odločanjem
o nadaljnjem ukrepanju zoper epidemijo je vlada pripravila sicer ločena posveta s slovenskim zdravstvom in
gospodarstvom. Predstavniki bolnišnic so opozorili, da je bolnišničnih rezerv za spopadanje s koronavirusno krizo malo,
poleg tega prihaja čas drugih obolenj. Sledil je posvet s predstavniki gospodarstva, ki po drugi strani vse glasneje
pozivajo k odprtju vsaj nekaterih dejavnosti, da se prepreči še večja gospodarska škoda.
LJUBLJANA - Začel je veljati zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski do leta 2026. Predvideva
zagotovitev skupno 780 milijonov evrov proračunskih sredstev, od tega v letih 2021 in 2022 po 100 milijonov evrov, v letih
2023 do vključno 2026 pa po 145 milijonov evrov letno. Večina sredstev je predvidena za nakup oklepnih vozil in za
vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Za zdaj sicer še ni jasno, ali bi utegnili o zakonu odločati na
referendumu. Koordinator Levice Luka Mesec je 14. 12. vložil zahtevo za presojo ustavnosti zakona.
LJUBLJANA/SARAJEVO - Na slovesnosti ob 25. obletnici podpisa daytonskega mirovnega sporazuma je predsednik
republike Borut Pahor pozval voditelje Bosne in Hercegovine, naj se skupaj osredotočijo na gospodarske in družbene
izzive.
PLANICA - Sredi svetovnega prvenstva v poletih je ob slabših tekmovalnih rezultatih prišlo do spora v slovenski skakalni
reprezentanci, ki se je končal z izključitvijo do vodstva ekipe javno kritičnega Timija Zajca s tekme in odhodom glavnega
trenerja Gorazda Bertonclja. Skakalce bo namesto slednjega vodil dosedanji pomočnik glavnega trenerja Robi Hrgota,
Zajc, ki se je kasneje opravičil za izjave, pa je dobil opomin pred izključitvijo iz reprezentance. Svetovni prvak v poletih je
medtem postal Nemec Karl Geiger.
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NEDELJA, 13. decembra
LJUBLJANA - Minuli teden je v Sloveniji umrlo 311 covidnih bolnikov, 50 manj kot v rekordnem tednu pred tem.
Potrjenih okužb s koronavirusom je bilo 10.433 oz. 10 več več kot v tednu prej. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov
je ostalo podobno, okoli 1300, prav tako se število bolnikov na intenzivnih oddelkih še naprej giblje pri okoli 200. Čeprav
se epidemija še ni umirila, se je vlada odločila za delno sprostitev ukrepov od 15. do vključno 23. 12. To je po besedah
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška korak v smeri ponovnega zagona gospodarstva. Minister za zdravje Tomaž
Gantar pa je omilitev ukrepov pospremil s pomisleki. Skrbijo ga omejene kapacitete zdravstva, zato se zavzema za
dodatne omejitve med prazniki. Napovedal je tudi razmislek, kako bo v prihodnje potekalo delo in sodelovanje s
strokovno posvetovalno skupino za covid-19. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec pa je pozdravila odločitev, da
bo izobraževanje potekalo na daljavo do konca koledarskega leta.
CLEVELAND - V 95. letu starosti je zaradi zapletov s covidom-19 umrl slovensko-ameriški filozof, sociolog, antropolog in
profesor državne univerze Kent Edi Gobec. Letos je Gobec prejel državno odlikovanje red za zasluge.
ROGAŠKA SLATINA - Občani Rogaške Slatine so na referendumu podprli postavitev 106 metrov visokega razglednega
stolpa Kristal na območju starega mizarstva. Od oddanih 3854 glasovnic je bilo neuradno proti postavitvi stolpa 1697
občanov, postavitev stolpa pa je podprlo 2143 volivcev.
VAL D'ISERE - Martin Čater je senzacionalni zmagovalec prvega smuka sezone 2020/21 svetovnega pokala v alpskem
smučanju. Na smuku presenečenj v Val d'Iseru je 27-letnik osvojil svojo krstno zmago na tekmah najvišje kakovostne
ravni. Konkurenco je pokoril s startno številko 41.
PLANICA - Slovenska skakalna reprezentanca je planiško svetovno prvenstvo v poletih sklenila s četrtim mestom na
ekipni tekmi. Zmagali so Norvežani pred Nemci in Poljaki. Namesto izključenega Timija Zajca je v slovenski ekipi poleg
Domna Prevca, Bora Pavlovčiča in Anžeta Laniška nastopil Peter Prevc.
PONEDELJEK, 14. decembra
LJUBLJANA - Premier Janez Janša je v odgovoru na poslanska vprašanja v DZ dejal, da Slovenijo čaka zahteven
spopad z zadnjo tretjino epidemije covida-19, nato pa bo prišel čas za odpravo posledic. Dogovor o svežnju za okrevanje
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evropskega gospodarstva po njegovih besedah krepi luč na koncu predora, med prioritetami pa bo zagotovo zdravstvo.
Slovenija bo lahko s pametnim investiranjem ne le pokrila posledice epidemije, pač pa tudi odpravila nekatere težave, ki
so posledica nespametnega odločanja v preteklih letih, je dejal. Minister za zdravje Tomaž Gantar pa je v odgovoru
poslancem dejal, da je Sloveniji do konca leta obljubljenih približno 5000 doz cepiva proti covidu-19. Gre za cepivo
Pfizerja in nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech, ki naj bi v kratkem dobilo dovoljenje Evropske agencije za
zdravila.
ZAGREB/LJUBLJANA - Hrvaška vlada je sprejela predlog odločitve o razglasitvi hrvaške izključne gospodarske cone v
Jadranskem morju. Premier Janez Janša je v zvezi se tem na poslansko vprašanje v DZ izjavil, da sta Italija in Hrvaška iz
"dobre volje" povabili Slovenijo na pogovore glede njunih načrtov za razglasitev izključno ekonomskih con v Jadranskem
morju. To povabilo je prišlo "ravno zaradi našega ugleda", je dejal. Zunanji minister Logar se bo 19. 12. v Trstu o tem
pogovarjal s hrvaškim in italijanskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom in Luigijem Di Maiom.
LJUBLJANA - Za demokracijo v vsaki državi so neodvisni javni mediji zelo pomembni, je premier Janez Janša na izredni
seji DZ poudaril v odgovoru na poslansko vprašanje o neupravičenem poseganju vlade v medije. Glede STA je Janša
zatrdil, da vlada ne posega vanjo. O financiranju STA je sicer znova razpravljal odbor DZ za kulturo ter vlado pozval, naj
v treh dneh izpolni svoje dolžnosti v skladu z zakonom o STA in pogodbo o opravljanju javne službe. V treh dneh naj
izplača oktobrsko nakazilo za javno službo in za storitve po letni tržni pogodbi. Zaradi prekinitve financiranja STA je
Sindikat novinarjev Slovenije podal naznanilo kaznivega dejanja zoper direktorja Urada vlade RS za komuniciranje
(Ukom) Uroša Urbanijo. Ukom pa je ovadil direktorja in nadzornike STA ter predhodnico Urbanije Kristino Plavšak Krajnc.
BRUSELJ - Stališča glede vprašanja solidarnosti v okviru novega migracijskega pakta so še vedno precej narazen, je
ocenil notranji minister Aleš Hojs ob robu virtualnega zasedanja notranjih ministrov EU. Slovenija vztraja pri
nasprotovanju obveznemu premeščanju, podobna stališča pa zastopa še devet držav, je dejal minister.
LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je na neformalnem virtualnem ministrskem srečanja držav članic EU z
latinskoameriškimi in karibskimi državami potrdil podporo Slovenije ponovnemu zagonu in krepitvi sodelovanja med
obema regijama.

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

LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila postopek, ki se je nanašal na sume nepravilnosti pri
nakupu delnic družbe Petrol s strani ministra za okolje Andreja Vizjaka. Suma kršitev iz lastnih pristojnosti ni zaznala,
zato je nadaljnjo obravnavo prijave zavrnila. Je pa prijavo v informacijo odstopila Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
CELOVEC - Predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), ene od krovnih organizacij avtohtone slovenske
narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, Berndard Sadovnik je bil izvoljen za novega predsednika sosveta za
slovensko narodno skupnost pri uradu avstrijskega kanclerja.
LJUBLJANA - Kolesarska zvezdnika Primož Roglič in Tadej Pogačar sta bila skupaj izbrana za najboljša cestna
kolesarja sezone v Sloveniji. Nagrado sta prejela od Kolesarske zveze Slovenije na virtualni prireditvi Večer zvezd 2020.
Zveza je v sodelovanju s Pošto Slovenije podelila nagrade v skupno devetih kategorijah.
LJUBLJANA - V 99. letu je umrl mojster črno-bele fotografije Ivan Marinček - Žan, ki je kot snemalec in montažer
sodeloval pri postavljanju temeljev slovenske kinematografije. Kot direktor fotografije je posnel 17 celovečercev, njegova
filmografija pa obsega več kot 80 kratkih, dokumentarnih in igranih filmov.
TOREK, 15. decembra
LJUBLJANA - Do 23. 12. so po odločitvi vlade v omejenem obsegu sprostili javni potniški promet, odprli so se frizerski
saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko pa so z aktivirano aplikacijo za
obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom dovolili prehajati tudi meje občine. Kot je povedal notranji
minister Aleš Hojs, bodo policisti lahko kaznovali občane, če bodo zunaj občine prebivališča brez aplikacije in tudi sicer
ne bodo sodili v nobeno od drugih izjem, za katere velja možnost prehoda. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik
poudarja, da mora biti uporaba aplikacije prostovoljna. Spomnila je tudi, da je za vpogled v telefon potreben sodni nalog.
Zveza društev upokojencev Slovenije pa opozarja, da veliko število slovenskih upokojencev ne uporablja tovrstnih
telefonov.
LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije je po nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma
kršitve integritete uradne osebe. Med drugim je uvedla preiskave zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška,
nekdanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija in nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve Ivana
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Galeta. Počivalšek je napovedal, da bo s KPK korektno sodeloval. Tudi v. d. direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve
Tomi Rumpf je napovedal, da bo storil vse, da se izvedejo vsi potrebni postopki, s katerimi se bo zgodbi nabav zaščitne
opreme prišlo do dna.
LJUBLJANA - Banka Slovenije, ki je junija za letos napovedala 6,5-odstoten padec BDP, je napoved poslabšala za 1,1
odstotne točke. Slovenija naj bi letos tako zabeležila 7,6-odstotni padec BDP, v naslednjih dveh letih pa odboj v višini 3,1oz. 4,5-odstotne rasti, je napovedal viceguverner Banke Slovenije Jožef Bradeško. Bonitetna hiša Standard & Poor's pa
je 11. 12. potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA- s stabilnimi obeti.
BRDO PRI KRANJU - Premier Janez Janša se je udeležil srečanja veleposlanikov držav članic EU v okviru nemškega
predsedovanja Svetu EU. V odgovorih na vprašanja veleposlanikov je med drugim govoril o nedavnem vrhu unije, izzivih
v prihodnjem letu in pripravah na predsedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021.
HAAG - Zunanji minister Anže Logar se je v okviru delovnega obiska srečal z nizozemskim kolegom Stefom Blokom, s
katerim sta potrdila zelo dobre in prijateljske odnose med državama. Logar se je sestal tudi z generalnim direktorjem
Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) Fernandom Ariasom in predsednikom Mednarodnega kazenskega
sodišča (ICC) Chilejem Eboe-Osujijem.
POSTOJNA - Obrambni minister Matej Tonin se je pred srečanjem Pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje
Evrope (CEDC) ločeno sešel s hrvaškim obrambnim ministrom Mariom Banožićem in avstrijsko kolegico Klaudio Tanner.
V ospredju pogovorov so bili dvostransko sodelovanje na obrambnem in vojaškem področju ter sodelovanje v okviru EU.
Dan kasneje sta Tonin in madžarski minister Tibor Benko podprla dolgoročno stabilnost Zahodnega Balkana, ki jo je po
besedah Tonina mogoče zagotoviti z vključevanjem držav regije v evroatlantske integracije.
LJUBLJANA - Člani Zdravniške zbornice Slovenije so za svojo predsednico izbrali infektologinjo Bojano Beović, ki vodi
svetovalno skupino za covid-19. Prejela je 3154 glasov, njena protikandidatka v drugem krogu volitev Tanja Petkovič pa
2706.

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

LJUBLJANA - S sprostitvijo javnega potniškega prometa je potnike prvič zapeljal prvi izmed pet novih Stadlerjevih
vlakov, ki so jih Slovenske železnice prevzele konec novembra. Novi potniški vlaki bodo vozili na dolenjski in kamniški
progi, pa tudi na kočevski, ko bo po njej stekel potniški promet. Gre za prve iz serije 52 vlakov, ki bodo na tire prišli do
leta 2022.
LJUBLJANA - Ključni deležniki so podpisali memorandum o sodelovanju pri izgradnji 387 milijonov evrov vrednega
ljubljanskega potniškega centra. Projekt obsega tri dele - izgradnjo nove železniške postaje in pripadajoče tirne
infrastrukture ter peronov, avtobusno postajo s parkirno hišo ter komercialni del. Za prvi del bo odgovorna direkcija za
infrastrukturo, za gradnjo avtobusne postaje bodo investitor Slovenske železnice, v komercialni del pa bo vlagala družba
Mendota Invest, katere ustanoviteljica je madžarska banka OTP.
BRDO PRI KRANJU - Svet vlade za Slovence v zamejstvu je razpravljal o prihodnosti slovenstva, ohranjanju
slovenščine in identitete zunaj meja ter vlogi Slovenije pri tem. Dogovorili so se, da bodo s pristojnimi slovenskimi
oblastmi nadaljevali razpravo glede prihodnosti slovenstva zunaj meja. Tako bodo skušali nadgraditi obstoječe politike in
pripraviti novo strategijo za zamejske skupnosti.
SREDA, 16. decembra
BRDO PRI KRANJU - Vlada je še za 30 dni, do 17. 1., podaljšala epidemijo covida-19. Odločila je še, da bodo od 19. 12.
znova dovoljeni verski obredi, v regijah z najboljšo epidemiološko sliko (osrednjeslovenski, gorenjski, obalno-kraški in
goriški regiji) pa tudi delovanje galerij in muzejev. Na področju vzgoje in izobraževanja je vlada podaljšala pouk na
daljavo do 25. 12., pri protikoronskih ukrepih pa je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa podaljšala do konca
junija 2021. Veljati je začela omilitev nošenja mask, ki so po novem na odprtih javnih krajih in prostorih obvezne le, če ni
mogoče vzdrževati najmanj dvometrske medosebne razdalje. Še naprej so maske obvezne v vseh zaprtih javnih
prostorih.
STRASBOURG/LJUBLJANA/ZAGREB - Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da ni pristojno za
meddržavno tožbo Slovenije proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke (LB) do hrvaških podjetij, saj evropska
konvencija o človekovih pravicah vladam ne dovoljuje uporabe mehanizma meddržavne tožbe za obrambo pravic pravnih
oseb, ki niso nevladne organizacije. Slovenija je to obžalovala, a zagotovila nadaljnja prizadevanja, da se na politični
ravni in v diplomatskih stikih doseže dogovor o rešitvi tega vprašanja. Hrvaška pravi, da je sodišče sprejelo vse njene
argumente.

15

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

18.12.2020
Friday, 10:37
Petek,
10:37

Kazalo

https://www.sta.si/2842633/tedenski-pregled-sloven...

5/6

LJUBLJANA - Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in predsednik upravnega odbora češkega EP Holdinga
Daniel Kretinski sta sklenila strateško partnerstvo v logistiki in tovornem prometu. S tem bodo Čehi prevzeli 49-odstotni
lastniški delež v novoustanovljeni družbi, na katerega bodo SŽ prenesle premoženje SŽ-Tovorni promet. Glavni finančni
cilji nove družbe so podvojitev dobička in 50-odstotna rast prihodkov v obdobju petih let. Ključni poslovni cilji je večja
konkurenčnost in boljše storitve za uporabnike.
MARIBOR - Vlada je do konca naslednjega leta podaljšala začasno upravljanje mariborskega letališča s strani državne
družbe DRI. V tem času naj bi našli dolgoročno rešitev, med katerimi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec omenja
multimodalni logistični center.
LJUBLJANA - Javna agencija Spirit Slovenija je podelila priznanja za najboljše tuje investitorje, ki so v preteklem letu
ustvarili izjemne rezultate in prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Na virtualni podelitvi so nagrado FDI Award
Slovenia 2020 prejela podjetja Atlantic Droga Kolinska, Belinka Perkemija, TKK in iSystem Labs.
LJUBLJANA - Kolesarski šampion Primož Roglič, smučarska tekačica Anamarija Lampič in moška rokometna
reprezentanca Slovenije so postali najboljša posameznika in ekipa leta 2020 v izboru Društva športnih novinarjev
Slovenije. Za najbolj obetavno mlado športno osebnost so na 53. podelitvi nagrad, ki je potekala v studiu Televizije
Slovenija z neposrednim prenosom in prvič v zgodovini brez gledalcev, razglasili atleta Kristjana Čeha.
ČETRTEK, 17. decembra

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

LJUBLJANA - Svet stranke DeSUS je izglasoval predlog za izstop iz vladne koalicije in podprl strankinega predsednika
Karla Erjavca pri kandidaturi za mandatarja. Odločitev glede usode aktualnih ministrov DeSUS pa so v DeSUS prepustili
premierju Janezu Janši. Erjavec pričakuje, da bo odločitvam organov stranke sledila poslanska skupina, kar pa za zdaj
še ni jasno. DeSUS je o izstopu že obvestila Janšo, ki je sporočil, naj se kadri DeSUS v vladi odločijo, ali so v vladi ali v
opoziciji. Prvak NSi Matej Tonin je, ko so organi DeSUS izglasovali izstop iz koalicije, sporočil, da je po opravljenih
pogovorih jasno, da ima trenutna vlada še vedno trdnih 47 glasov v DZ. Stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka
(KUL), so izstop DeSUS iz koalicije pozdravile. O podpori Erjavcu, da bi postal mandatar KUL, bodo odločali na organih
strank. Želijo si tudi, da bi DeSUS sledila stranka SMC. A predsednik SMC Zdravko Počivalšek podpira nadaljevanje
izvajanja koalicijske pogodbe in obvladovanja krize.
LUXEMBOURG - Slovenija je z enostranskim zasegom dokumentov med kriminalistično preiskavo v Banki Slovenije
kršila načelo nedotakljivosti arhivov EU. Ker ni ustrezno sodelovala z Evropsko centralno banko (ECB), da bi odpravila
protipravne posledice te kršitve, pa je kršila tudi obveznost lojalnega sodelovanja z unijo, je odločilo Sodišče EU. Komisija
je v tožbi, vloženi aprila lani, Sloveniji očitala kršenje nedotakljivosti arhivov ECB med kriminalistično preiskavo v Banki
Slovenije julija 2016. Preiskava je bila izvedena zaradi suma zlorabe položaja v okviru prestrukturiranja slovenskih bank
leta 2013.
LJUBLJANA - Vlada je odločila, da bo od 19. do vključno 23. 12. sprostila izvajanje še nekaj dodatnih storitvenih
dejavnosti. Nekaj izjem od prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov velja v vseh statističnih regijah, nekaj pa le v
tistih z najboljšo epidemiološko sliko. Organi državne uprave bodo med 24. 12. in 4. 1. opravljali samo nujne naloge.
Kako bo po 23. 12., naj bi bilo znano v prihodnjih dneh.
KOČEVSKA REKA - S slovesnostjo so obeležili 30 let prvega postroja Slovenske vojske v Kočevski Reki. Slavnostni
govornik je bil predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Predsednik republike Borut Pahor je dejal, da je narava
današnje krize drugačna od takratne, a je tedaj zmagalo sodelovanje nad razlikami.
KOČEVSKA REKA - Predsednik republike Borut Pahor je načelnika Generalštaba Slovenske vojske Roberta Glavaša
danes povišal v čin generalmajorja. Glavaš je zagotovil, da bo vojska svoje naloge uspešno in učinkovito izvajala, tudi ko
bo najtežje.
LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo zakona o kazenskem postopku, ki med drugim vsakomur daje pravico dostopa do
podatkov iz tožilskih in sodnih spisov v kazenskih zadevah na podlagi zakona o informacijah javnega značaja, če za to ni
zadržkov. Določa tudi, da mora tožilec odločitev o kazenski ovadbi sprejeti najpozneje v 90 dneh.
LJUBLJANA - DZ je sprejel nov zakon o davku na motorna vozila, s katerim se bo obdavčitev motornih vozil
preoblikovala tako, da bo namesto prodajne cene odločilna okoljska komponenta. Hkrati se bo ukinil davek na luksuzne
avtomobile in uvedle nekatere administrativne poenostavitve. Spremembe bodo veljale od 1. 1. 2021. DZ je sprejel tudi
novelo zakona o davku na tonažo, s katerim se za novih 10 let podaljšuje posebna ureditev, po kateri za ladjarje velja
alternativna davčna obravnava.
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LJUBLJANA - DZ je 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.
Potrebna nacionalna sredstva za te namene je državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič v torek ocenil
na 1,7 milijona evrov letno.

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

LJUBLJANA - Člani Društva slovenskih pisateljev (DSP) so izvolili novo vodstvo, ki bo društvo vodilo naslednja tri leta.
Za predsednika so ponovno izbrali Dušana Merca. Ta je DSP vodil že od lani, ko je nasledil Aksinjo Kermauner in Iva
Svetino, ki sta oba odstopila pred končanim mandatom. Tokrat je dobil uradni triletni mandat.
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Montažni objekt za covidne bolnike v UKC
Maribor v treh mesecih
Montažni objekt za bolnike s covidom-19 v UKC Maribor bodo začeli graditi najkasneje v roku enega meseca, gradnja pa
naj bi se zaključila v treh mesecih. "Izgradnja takšnega objekta je nujno potrebna, ker bomo na ta način sprostili
kapacitete znotraj ustanove za ostale bolnike," pravi strokovni direktor Matjaž Vogrin.
"Tudi ti so v času epidemije prikrajšani in moramo nujno poskrbeti tudi zanje," je Vogrin še povedal v današnji izjavi za
medije.
Novi objekt bodo zgradili na parkirišču ob stavbi oddelka za onkologijo. "Gre za hitromontažni objekt, ki bo namenjen
pacientom s covidom-19 v okviru drugega vala in potencialnega tretjega vala epidemije, ki ga pričakujemo v januarju,
februarju, verjetno tudi marcu. V tem objektu bodo nastanjeni pacienti z akutno covidno boleznijo, pa tudi tisti, ki bodo
potrebovali intenzivno terapijo," je pojasnil.
Kot izhaja iz sredinega sklepa vlade, bo šlo za objekt v velikosti 1360 kvadratnih metrov, kamor bi lahko namestili do 24
akutnih bolnikov s covidom-19 in do šest bolnikov z najtežjo obliko te bolezni, ki potrebujejo mehansko predihavanje.
Po zaključku epidemije bodo lahko objekt uporabili za delovanje oddelka za infekcijske bolezni in vročična stanja, saj je v
letih 2023-2025 predvidena rušitev njegove sedanje, dotrajane stavbe in izgradnja nove. V končni fazi bi objekt lahko
uporabili tudi za potrebe oddelka za onkologijo, ki se že sedaj sooča z vse večjimi potrebami po dodatnih bolniških
posteljah.

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

Vogrin je poudaril, da bodo dodatne postelje potrebne že takoj po izteku trenutne epidemije. "V času t.i. latentne faze bo
potrebno zelo intenzivirati delo z necovidnimi bolniki, ki so v tem času gotovo prikrajšani. Treba bo skrajšati čakalne
dobe, zato je takšen objekt nujno potreben," je dejal.
Drugih možnosti za zagotovitev dodatnih prostorov covidne bolnike znotraj Univerzitetnega kliničnega centra (UKC)
Maribor po navedbah vodstva ni, saj so doslej že izkoristili vse možne prostorske in organizacijske preureditve. Če ne bi
šli v ta projekt, bi jim lahko v primeru poslabšanja epidemiološke slike v regiji zmanjkalo prostora za bolnike, ki nujno
potrebujejo bolnišnično zdravljenje, bodisi bolnike s covidom-19 bodisi tiste z drugimi akutnimi stanji, so opozorili.
Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 v UKC Maribor se po besedah Vogrina ves čas giblje na zgornjem robu
njihovih zmogljivosti. Trenutno zdravijo 201 covidnega bolnika, od tega 40 na intenzivnih oddelkih.
Se pa znižuje število odsotnih zaposlenih zaradi okužbe z novim koronavirusom, karantene, tveganih stikov ali varstva
otrok. Medtem ko je še prejšnji teden iz teh razlogov manjkalo okoli 300 zaposlenih, je takšnih zdaj 235, med njimi 47
zdravnikov in 104 delavci zdravstvene nege.
Zaradi epidemije je sicer okrnjeno delo vseh oddelkov. Na oddelku za kardiokirurgijo po besedah predstojnika Mihe
Antoniča opravljajo operacije le s polovično zmogljivostjo. "Vzrok je v pomanjkanju intenzivnih postelj in kadra, ki je
prerazporejen na covidne oddelke. Operiramo najbolj nujne bolnike, ki jih razvrščamo po nujnosti," je pojasnil.
Ob tem so se povezali s kolegi v UKC Ljubljana in si medsebojno pomagajo. "Vsi pa si želimo, da bi se razmere umirile in
bi lahko znova začeli normalno delati. Ker čakalne dobe, ki so bile že prej nedopustno dolge, so se še dodatno
podaljšale," je dodal.
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Nepremičninski sklad v dveh letih s 180 novimi
stanovanji za starejše
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja namerava v prihodnjih dveh letih zagotoviti 180 novih
oskrbovanih in namenskih stanovanj za starejše na Bledu, v Mariboru, Radljah ob Dravi, Kozini, Novem mestu in
Radovljici. V petih letih naj bi pridobil skupno 400 novih najemnih stanovanj.
Nepremičninski sklad je lastnik 3120 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po
Sloveniji, med katerimi je tudi 360 oskrbovanih najemnih stanovanj. V zadnjih mesecih so začeli graditi 60 oskrbovanih
najemnih stanovanj na Bledu ter 13 oskrbovanih in 8 namenskih najemnih stanovanj v Radljah ob Dravi, so sporočili.
Nadzorni svet družbe je potrdil tudi investicije in posledično sklenjene predpogodbe za pridobitev 36 oskrbovanih
najemnih stanovanj na Studencih v Mariboru ter več kot 40 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj v Kozini.
Izbrana je bila arhitekturna rešitev za izgradnjo 20 oskrbovanih stanovanj ob Šegovi ulici v Novem mestu, v fazi izbire
najustreznejše arhitekturne rešitve pa je projekt prenove objekta in pridobitev dodatnih namenskih najemnih stanovanj v
Radovljici. Stanovanja bodo predana v uporabo predvidoma v naslednjih dveh letih.
Kot poudarjajo v skladu, trend staranja prebivalstva narekuje ustrezne razvojne aktivnosti tudi na področju zagotavljanja
ponudbe primernih in cenovno dostopnih stanovanj za starejše. Dejstvo je, da ima veliko starejših v lasti hiše ali
stanovanja, ki so pogosto prevelika, arhitekturno in arhitektonsko neprimerna ter velikokrat s previsokimi obratovalnimi
stroški za upokojensko gospodinjstvo, izpostavljajo.

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

Nepremičninski sklad načrtuje povečanje števila najemnih stanovanj za starejše, s katerim bi se na eni strani povečala
ponudba arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno dostopnih stanovanj za starejše, na drugi strani pa bi se
lahko povečala dostopnost mladih družin do večjih stanovanj oziroma hiš. "Govorimo lahko o medgeneracijskem učinku,"
so poudarili.
Sklad je tako objavil tudi poziv za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj ali večstanovanjskih stavb (zgrajenih
ali v fazi gradnje oz. projektiranja) in stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanj, s katerim želi v naslednjem petletnem
obdobju pridobiti skupaj okoli 400 oskrbovanih in namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše.
Pri geografski umeščenosti so na prvem mestu mestne občine in Obala, sledijo občine z 10.000 in več prebivalci ter
ostale občine. Mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo mora biti primerna za bivanje starejših, kar
pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev, dostopnost ter urejen javni prevoz.
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Novomeški svetniki sprejeli predlog proračuna
za leto 2022
Novomeški mestni svetniki so na četrtkovi seji sprejeli predlog proračuna za leto 2022, ki predvideva skupne prihodke v
višini 52,5 milijona evrov in skupne odhodke v višini 54,6 milijona evrov. Proračunska usmerjenost vodi k nenehnemu
dvigovanju kakovosti življenja Novomeščanov in uresničevanju razvojnih ciljev, so sporočili z novomeške občine.
Kot so zapisali, s tem se tudi nadaljuje investicijski cikel projektov, ki zadeva več kot 100 ambicioznih projektov, med
drugim gradnjo olimpijskega bazena, vsaj dveh brvi čez reko Krko in več kolesarskih povezav tako znotraj občine kot tudi
z ostalimi regionalnimi povezavami.
Svetniki so na seji med drugim v drugi obravnavi večinsko sprejeli tudi usklajen predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik. Vsebina predloga se nanaša na gradnjo poslovnih objektov s
pripadajočimi parkirnimi in zelenimi površinami ter navezavami na grajeno javno infrastrukturo.
Občinski svet je v drugi obravnavi sprejel tudi predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu.

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

Pri premoženjskih zadevah se je občinski svet seznanil in soglašal z vsebino osnutka menjalne pogodbe med
novomeško občino in stanovanjskim skladom, za menjavo nepremičnin na območju Podbreznika in soseske Brod-Drage.
Gre za pomemben korak h gradnji novih stanovanj na območju Novega mesta, gradnja na obeh območjih pa bi se lahko
začela že leta 2021. V prihodnjih letih naj bi tako Novo mesto pridobilo več kot 500 novih stanovanj.
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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!

Investicije

v

infrastrukturo

s

prednostjo

Gradbeno dovoljenje za obvoznico pričakujejo v drugi polovici leta 2021, začetek gradnje pa leta 2022.
Nataša Juhnov

Timotej Milanov, Vestnik

18.12.2020, 06.15

Na vladnem seznamu ob vodovodu in obvoznici še številni projekti, pomembni za regijo
Na vladnem seznamu prednostnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 je tudi več večjih
projektov, pomembnih za pomursko regijo. Med najbolj nestrpno pričakovanimi je prav gotovo 33 milijonov evrov
vredna nadgradnja vodovoda sistema B. Daniel Kalamar direktor družbe Vodovod sistema B, pojasnjuje, da je bil
prejšnji petek sestanek vseh županov, na katerem so uskladili še zadnje podrobnosti pred oddajo projektne vloge, ki je
prav tako že usklajena s pristojnim ministrstvom. Do konca tega tedna bodo oddali dokončno dopolnjeno vlogo. Prav
tako so se s predstavniki ministrstva uskladili o tehnični dokumentaciji in jim jo že poslali.
,
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Podražitev manjša
Po zadnjih dogovorih glede (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, kot je
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 njen poziv tudi
dopolnili, zato do konca leta pričakujejo pridobitev gradbenega dovoljenja. Kalamar še dodaja, da je že pripravljena
dokumentacija za razpis za izbiro izvajalcev. "Do konca tedna bomo pozvali vse tri ponudnike k dopolnitvi vlog in k
oddaji nove cene, ki mora biti enaka ali nižja kot sedanje."

Kandidati za gradnjo vodovoda bodo morali znižati cene ponudb

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

Projekt je razdeljen v tri sklope (prva dva zajemata vsa dela razen gradnje vodarne), pri tem je bila za gradnjo vodarne
oddana samo ena ponudba. Po končanem postopku izbire izvajalca, to naj bi bilo v sredini januarja, se bodo lahko
dela začela. Hkrati na podlagi oddane vloge pričakujejo tudi pozitivno odločbo ministrstva. V okviru projekta, ta tako
ali drugače zajema vseh dvanajst občin sistema B, bodo zgradili za več kot 200 kilometrov novih vodov in objekt
vodarne, poenotili krmiljenje vodovoda in izvedli hidravlične izboljšave, s katerimi bi rešili vprašanje oskrbe z vodo
tam, kjer so danes zaradi dotrajane infrastrukture težave.

Soboška obvoznica
Gospodarstveniki v mestni občini Murska Sobota (MOMS) pa pričakujejo predvsem začetek gradnje vzhodne soboške
obvoznice. Gre za pomemben projekt, s katerim bi gospodarstvo, zgoščeno v Severni obrtno-industrijski coni in
okolici, dobilo neposredno povezavo s pomursko avtocesto. Prav tako bi s projektom razbremenili promet v središču
mesta in dostop do avtoceste olajšali tudi prebivalcem vzhodnega dela Goričkega.
Zaradi projekta so se v ponedeljek v državnem zboru sestali župan MOMS Aleksander Jevšek minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec minister za okolje in prostor Andrej Vizjak direktorica Direkcije za infrastrukturo
Ljiljana Herga župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damijan
Jaklin in pomurski poslanec Jožef Horvat (NSi), ki je tudi koordiniral organizacijo. Po sestanku je Jevšek povedal, da
obvoznica ostaja med prioritetami ministrstva za infrastrukturo. Kot pravi, ministrstvo trenutno izvaja vse aktivnosti,
da bi lahko v drugi polovici naslednjega leta pridobili gradbeno dovoljenje. Ker pa je to povezano tudi z začetkom
gradnje sebeborskega zadrževalnika, so se po Jevškovih besedah tudi z ministrom za okolje dogovorili o nadaljnjih
aktivnostih za pridobitev dovoljenj.
,

,

,

,

,
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Predvidenih več projektov
Na vladnem seznamu prednostnih investicij so številni za regijo pomembni projekti: obnova mokrotnih habitatov ob Muri,
zmanjšanje poplavne ogroženosti v porečju Mure, vodovoda sistemov B in C, daljnovodi Murska Sobota-Mačkovci, Murska
Sobota-Lendava in Lenart-Radenci, rekonstrukcija ceste Murska Sobota-Gederovci, športnorekreacijski center Fazanerija in
gradnja večnamenske športne dvorane v občini Tišina.

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

"Zadovoljen sem z rezultatom sestanka, ki sledi časovnici te pomembne investicije," pravi Jevšek in poudarja, da ima
MOMS že pripravljen sofinancerski sporazum o gradnji, po katerem bo morala občina zagotoviti okoli 900 tisoč evrov
za izvedbo različnih del. Predvidena vrednost celotnega projekta je od 20 do 24 milijonov evrov. Če bi jim uspelo
gradbeno dovoljenje pridobiti v skladu z zadano časovnico, bi lahko leta 2022 začeli gradnjo. Obvoznica bi potekala
od krožišča v Panonski ulici, kjer se danes konča južna obvoznica, do krožišča pri motelu Čarda.
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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!

Spodnjepodravski župani za sedež pokrajine na Ptuju

Odpri galerijo
Kolegij županov je tokrat potekal (tudi) na daljavo.
Slavica PIČERKO PEKLAR

Slavica Pičerko Peklar

18.12.2020, 06.10

Kakšna bo bodoča pokrajinska ureditev? O predlogu bodo še razpravljali na svojih
občinskih svetih. Zatika se tudi pri kolesarskih povezavah
Župani Spodnjega Podravja so na letos zadnjem kolegiju podprli ustanovitev pokrajin, a obenem ne privoljujejo
predlog stroke, ki načrtuje ustanovitev štajerske pokrajine s sedežem na Ptuju, pokrajinskim svetom v Slovenski
Bistrici in sedežem sveta občin v Ormožu.

v
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Kolegij županov je tokrat potekal (tudi) na daljavo.
Slavica PIČERKO PEKLAR

Ta pokrajina bi zajemala celotno Podravje, z izjemo Maribora, ki bi bil, kot Ljubljana, občina posebnega pomena. Kot
so poudarili, zahtevajo svojo teritorialno umestitev v spodnjepodravsko pokrajino in predlagajo sedež pokrajine na
Ptuju, sedež pokrajinskega sveta v Ormožu, sedež sveta občin pa v Kidričevem.

25

18.12.2020

Vecer.com

Petek, 06:10

Država: Slovenija

Kazalo

3/7

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

https://www.vecer.com/lokalno/podravje/spodnjepodr...

Na Ptujskem bo zgrajenih več novih kolesarskih poti.
Slavica PIČERKO PEKLAR

Kar nekaj pomislekov glede pokrajin ima prav kidričevski župan Anton Leskovar "Premalo vemo, kakšne so
prednosti in slabosti načrtovanega ustanavljanja pokrajin, a se mi zdi, da gremo v ponovno drobljenje, namesto da
se povezovali. Menim, da bi bili dovolj že dve pokrajini. Morali bi izhajati iz potreb na lokalnem nivoju, doreči
pristojnosti in šele nato vleči meje pokrajin."
:

bi
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Anton Leskovar, župan občine Kidiričevo,
Slavica PIČERKO PEKLAR

ni

4/7

naklonjen pokrajinskemu drobljenju.

Prvi pokrajinski svet takšne pokrajine z nekaj manj kot 85 tisoč prebivalci bi štel 30 članov. Občine oziroma njihovi
občinski sveti pa se morajo do predloga opredeliti do marca naslednjega leta.
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Haloze spet izvisele
pa izgradnja kolesarskih poti med Ptujem in okoliškimi občinami,
močno razvnela razpravo med župani.

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

Je

ki

naj

bi

bila dokončana do konca leta 2022, spet

Na Ptujskem bo zgrajenih več novih kolesarskih poti.
Slavica PIČERKO PEKLAR

"Haloške občine smo tudi v tem projektu izvisele, pa vemo, da smo denar za gradnjo pridobili prav na račun naše
nerazvitosti. Razvojne razlike se tako še večajo, a če smo mi bili tokrat denar pripravljeni prekanalizirati tja, kjer se
kolesarske poti gradijo, potem pričakujemo, da bo ob nekem drugem projektu denar namenjen nam," je
prerazporejanje evropskih in državnih sredstev pokomentiral Anton Butolen župan občine Žetale. Franc Pukšič
župan Destrnika, pa: "Priče smo katastrofalni delitvi teh sredstev."
,

60
kilometrov kolesarskih poti

je

zgrajenih med mestom

in

,

okoliškimi občinami
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Da haloške občine pričakujejo podobno podporo v kakem drugem razvojnem projektu, omenja tudi Sebastian
Toplak župan Podlehnika. Spomnimo, da so se občine Spodnjega Podravja odločile za skupno izgradnjo kolesarskih
poti med Ptujem in okoliškimi občinami.
,

V Lancovi vasi premalo vode
Na območju Lancove vasi, kjer je Komunalno podjetje Ptuj načrtovalo gradnjo globinskega vodnjaka, je premalo vode, da bi bila
gradnja upravičena. Namesto minimalnih osem kubičnih metrov na sekundo je bilo mogoče načrpati le od dva do tri litre sicer
dobre vode. Kot pravi Janko Širec direktor ptujske komunale, bodo zdaj poskusno vrtino izvedli v bližini gasilskega doma v
sosednjih Dražencih. "Geološke raziskave kažejo, da je na območju občine Hajdina, to je slab kilometer od vrtine v Lancovi vasi,
mogoče pričakovati dovolj vode, bomo pa novo vrtino v Dražencih s cevovodom povezali s sistemom črpališča v Lancovi vasi,
preko katerega s pitno vodo oskrbujemo občine Videm, Podlehnik, Žetale in del Majšperka."
,

Vrednost projekta je blizu deset milijonov evrov in ga z dobrimi sedmimi milijoni financira Evropski sklad za
regionalni razvoj, slaba dva milijona dodaja ministrstvo za infrastrukturo.

Prednost kanalizaciji in vodovodu

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

Ves čas snovanja projekta pa so nekateri župani opozarjali, da med njihovimi prednostnimi naložbami pač ni
kolesarskih poti, temveč ima še vedno prednost gradnja kanalizacije in vodovodnega omrežja.

Kolegij županov

je

tokrat potekal (tudi) na daljavo.
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Slavica PIČERKO PEKLAR

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

Kolesarske povezave v dolžini dobrih 60 kilometrov vključujejo območje osmih občin v Spodnjem Podravju. Poleg
mestne občine Ptuj še občine Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Dornava, Gorišnica in Juršinci. Župani so tokrat
podprli tudi vzpostavitev dežurne službe zobozdravstva v Zdravstvenem domu Ptuj.
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UKC Maribor: Tretji val pričakujejo že
januarja

Odpri galerijo

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

Montažno zgradbo bodo postavili ob južni strani oddelka za onkologijo.

Sašo Bizjak

18.12.2020, 15.35

dodatnimi prostori za covidne bolnike v montažnem objektu,
zgradili v treh mesecih, bodo sproščeni nekateri drugi oddelki.
Z

ki

naj bi ga

V UKC Maribor bodo kmalu pričeli graditi montažno zgradbo za 4,5 milijona evrov, ki bo v prvi vrsti
namenjena bolnikom s covidom. "Trenutna situacija v UKC Maribor je podobna kot že nekaj tednov.
Število bolnikov se giblje na robu naših zmogljivosti, to je okrog 200, od teh jih 40 do 50 potrebuje
umetno predihavanje. Kadrovska situacija pa se je v zadnjem tednu nekoliko izboljšala. Število odsotnih z
delovnega mesta je bilo še prejšnji teden izredno visoko, prejšnji teden je manjkalo 300 ljudi, sedaj je teh
220," opisuje stanje v drugi največji bolnišnici v Sloveniji dr. Matjaž Vogrin , strokovni direktor UKC
Maribor.
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Matjaž Vogrin

Igor Napast

Sproščanje oddelkov, ki so spremenjeni

v

covid enote

sklepom vlade, ki je potrdil dodatno investicijo, s katero se bo olajšala krizna situacija, naj bi se že
decembra pričela gradnja hitromontažnega objekta. "Namenjen bo bolnikom s covidom v tem in tretjem
valu, ki ga pričakujemo januarja, februarja in marca. V objektu bodo nastanjeni pacienti s covidom-19 in
tudi tisti, ki potrebujejo intenzivno terapijo. Gradnja se bo pričela v enem mesecu in naj bi se zaključila v
treh mesecih. Novi objekt je nujno potreben, saj bomo tako sprostili kapacitete za zdravljenje necovidnih
pacientov, ki so v epidemiji prikrajšani. Poskrbeti moramo tudi za njih," pravi Vogrin.

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

S

"Gradnja je nujno potrebna, saj bomo tako sprostili kapacitete, potrebne za
zdravljenje necovidnih pacientov, ki so v epidemiji prikrajšani"
Zdaj se akutni bolniki s covidom-19 zdravijo na različnih lokacijah - v stavbi infekcijskega oddelka, v dveh
etažah klinike za ginekologijo, na oddelku za pljučne bolezni na Pohorju in v etaži klinike za kirurgijo.
Bolniki z najtežjo obliko covidne bolezni, ki potrebujejo zdravljenje v enoti intenzivne medicine, se
zdravijo v osrednji intenzivni enoti kirurške stolpnice, dodatno pa v prilagojeni enoti za covid intenzivo
na oddelkih za kardiokirurgijo in nevrokirurgijo. Vsi ti oddelki delajo omejeno zaradi pomanjkanja
prostora ter zaradi epidemije in kadrovskega primanjkljaja.
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Najprej bolniki

s

3/3

covidom, nato infekcija, nazadnje onkologija

Z nadomestno montažno stavbo za bolnike s covidom bi UKC Maribor pridobil prostor za zdravljenje do
24 akutnih bolnikov s covidom-19 in do deset bolnikov s covidom-19 z najtežjo obliko bolezni, ki
potrebujejo mehansko predihavanje (enota intenzivne terapije) tako na vrhuncu epidemije kot tudi v
obdobju, ko se bo ta umirila. Po pričakovanjih vodstva stroke bodo ti bolniki tudi v prihodnje, torej po
umiritvi epidemije, kljub cepljenju še nekaj časa potrebovali zdravljenje v bolnišnici.

Srčni kirurgi operirali tudi bolnike

iz

Ljubljane

Oddelek za kardiokirurgijo je eden tistih, ki so jih preselili za zagotavljanje prostora za covidne bolnike. Predstojnik
oddelka dr. Miha Antonič "Na oddelku za kardiokirurgijo smo bili primorani zaradi epidemije prilagoditi delo.
Zmanjšali smo število operacij, operiramo s približno polovično kapaciteto, vzrok za to pa je pomanjkanje kadra,
ker je prerazporejen na covid oddelke, in postelj za intenzivno nego. Operiramo, kar je najbolj nujno, in dobro
sodelujemo z drugimi ustanovami po Sloveniji, predvsem z UKC Ljubljana, kjer se soočajo s podobno situacijo kot
mi, zato smo od njih prav tako prevzeli nekaj bolnikov. Si pa želimo, da bi se razmere hitro umirile, da bi začeli
normalno delati, saj so se v tem času čakalne dobe, ki so bile že tako dolge, nedopustno podaljšale."
:

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

"V latentni fazi ne pričakujemo izredno velikega števila bolnikov, pa vendar jih bo nekaj deset, in v tem
času bo treba poskrbeti zanje tako, da njihova oskrba ne bo ovirala siceršnjega dela v ustanovi. Po
epidemiji je v naši ustanovi načrtovana gradnja nove stavbe za infekcijske bolnike in v tem času bo treba
poiskati nadometno zgradbo za celoten infekcijski oddelek, gradnja bo zagotovo trajala vsaj dve do tri
leta," pravi Vogrin. Novo infekcijsko kliniko naj bi pričeli graditi leta 2023. Po dokončanju nove stavbe
infekcijskega oddelka bodo stavbo namenili dejavnostim oddelka za onkologijo (hospic ...), kjer glede na
stalno večanje potreb že sedaj primanjkuje bolniških postelj.
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(MB-TEDEN) Ambiciozen proračun

Sašo Bizjak

Igor Selan

19.12.2020, 02.00

Dobrih 166 milijonov evrov obsega mariborski občinski proračun za leto 2021. Rekorden je v številnih pogledih, od
pričakovanih prihodkov do zadolževanja in tekočih odhodkov, torej denarja, ki ga občina porabi za lastno delovanje. Glede
na realizacijo preteklih proračunov, ki je bila praviloma za nekaj deset milijonov evrov nižja, so očitki o njegovi
prenapihnjenosti lahko razumljivi, ne pa nujno tudi na mestu. Ne gre namreč spregledati, da bo občina prihodnje leto
deležna najvišje povprečnine doslej, nekaj manj bo tudi zakonskih obveznosti, ki jih občinam nalaga država.
A bolj kot neposredni prilivi je pomembno, da ima Maribor pripravljene realno izvedljive projekte, ki so tudi razlog za
rekordni proračun. Brez projektov namreč ni mogoče računati na državno ali EU-sofinanciranje, da lahko nanj sploh upaš,
pa moraš zagotoviti dovolj denarja za lastno udeležbo. In to je razlog za rekordni proračun, čeprav je jasno, da vsi projekti
na koncu ne bodo izvedeni. Vsaj ne (že) prihodnje leto. A če jih v proračunu ne bi bilo, na državni in evropski denar sploh
ne bi bilo mogoče računati. Povedano drugače, če želiš do denarja, je realno planiranje proračuna pač nerealno.
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In kar je prav tako pomembno, nabor projektov, s katerimi bo mestna uprava skušala počrpati več kot dvajset milijonov
evrov evropskega denarja, je nesporen. Strinjanje, da je treba urediti Ljudski vrt, Lent, promenado v Mestnem parku, pričeti
postopke za gradnjo Centra Rotovž ..., je v mestu praktično arbitrarno. Med projekti namreč ni kakšnega kukavičjega jajca,
kot je bila pred tremi leti denimo sortirnica.

"Če želiš do denarja,

je

realno planiranje proračuna pač nerealno"

Ni jih sicer malo, ki kot takšno ocenjujejo načrtovano prodajo Farmadenta, od katere naj bi se v proračun steklo najmanj
deset milijonov in od katere je odvisna realizacija številnih zastavljenih projektov. A je pravna in ekonomska situacija
Farmadenta, kokoši, ki je nekoč res nesla zlata jajca, danes takšna, da je postopke za začetek prodaje nujno treba začeti, vse
drugo bi bilo sprenevedanje in z zavijanjem v celofan skrbi za občinsko premoženje poceni nabiranje političnih točk.
Okrog vratu Farmadenta namreč visi zanka lekarniške zakonodaje, ki po vseh doslej znanih uradnih interpretacijah
zahteva njegovo prodajo do konca leta 2021. In doslej še nobeden od nasprotnikov prodaje ni predstavil niti približno
racionalnih in sprejemljivih možnosti, kako se temu problemu izogniti. Ne nazadnje je prodajo, če bi se vmes vendarle
pokazala kakšna možnost za ohranitev družbe v občinskih rokah, še zmeraj mogoče ustaviti tudi kasneje.

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

Proračun za 2021 je vsekakor izjemno ambiciozen. Če bo ambicijam sledila tudi primerna izvedba, bo Maribor že v letu
2022 precej drugačen. Tudi boljši? Verjetno, a je to vsaj toliko kot od projektov odvisno od nas, meščanov.
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(INTERVJU) Ivan Žagar, župan Slovenske Bistrice: Ni prav, da pol

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

Slovencev dela

v

Ljubljani

Odpri galerijo
Župan Ivan Žagar, doktor znanosti, strojnik, razmišlja, kakšen način sporočanja (protikoronskih ukrepov)
Včasih ni prostora za debato. Vsak posameznik bi moral vklopiti individualno zavedanje, odgovornost ...
Andrej Petelinšek

bi bil

učinkovit. Ne trda roka

in

ne mehka beseda.

Nina Ambrož

19.12.2020, 02.00

županom občine Slovenska Bistrica ob polovici mandata o stanju v občini in državi, katere
projekte izvajajo in načrtujejo.
Z

Petič župan, vmes ste bili minister, profesor na Univerzi
delali akademsko kariero, je to sla po moči in oblasti?

v

Mariboru. Zakaj vas tako privlači politika, čeprav bi lahko
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"Nimam občutka, da imamo župani veliko moč. Županska funkcija ni klasična politična funkcija, gre za vodenje občine in
niz stvari, ki jih je mogoče primerjati z vodenjem podjetja, čeprav je sistem drugačen. Na koncu mandata vsi projekti niso
končani, porajajo se nove ideje in zato se odločiš za še en poskus."

Zahodna obvoznica je eden takšnih projektov. Spremljalo ga je kar nekaj nasprotovanj, kritika, da ga je diktiral Impol,
ker tako močnemu igralcu nihče ne upa nič. Koliko njiv, gozdov je bilo žrtvovanih in kaj bo prispeval Impol?

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

"Obvoznica je s prometnega vidika nujna, saj bo mesto razbremenjeno prometa, izboljšana bo varnost, manjša bosta hrup,
onesnaženost ... S tem aktivno pristopamo k strategiji trajnostnega prometa, ki vključuje tudi peš in kolesarske poti. Ob
tem govorimo o razvoju, ki žal zahteva, da se pozida kakšno kmetijsko zemljišče, se pa običajno najde nadomestno. V
aktualni, drugi fazi se na lokaciji z daljnovodom, ki bo speljan pod zemljo, zagotavljajo energetska oskrba Impola in
možnosti za boljšo logistiko. Impol je razvojno podjetje s tehnologijami, ki imajo prihodnost. Gre za procese z višjo dodano
vrednostjo, k čemur težimo kot družba, in krožno gospodarstvo, saj veliko aluminija reciklirajo. V prvi fazi te investicije
smo Impolu omogočili širitev proizvodnje. V tretjem delu, ki nas še čaka, želimo obvoznico pripeljati do avtoceste."

Občina bi rada kupila nepremičnine
Igor Napast

Kaj bo torej Impol prispeval

v

mestnem središču

v

in jih

preuredila v stanovanja.

lokalno okolje oziroma skupnost?

"Impol financira energetsko oskrbo, kablovod."

Kdaj bo izvajalec GMW, ki naj bi gradil več kot eno leto, začel delati?
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"Do uvedbe v delo naj bi prišlo še letos. Projekt pelje in investira država, mi smo pomagali predvsem pri dolgotrajni
papirologiji."

"Kot družba imamo težavo
težavo"
Industrijska cona ob avtocesti

je

z

odgovornostjo

in

solidarnostjo. Gre tudi za medgeneracijsko

zapolnjena, pravite. Koliko novih podjetij se

je

tam ustalilo in s čim ste jih privabili?

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

"Natančnih številk ne poznam, jih je pa kar nekaj deset. Lokacija je tista, ki je primarno zanimiva, saj je lega ob avtocesti in
s prometni koridorji strateško izjemno dobra. Kakšna manjša površina bi se še našla, sicer pa je cona polna. Da je tako
zaživela, smo v preteklosti imeli posebno promocijo, ki smo jo financirali s pomočjo flamske dežele. Pretiranih pogojev
nimamo, kar najbrž tudi pritegne investitorje, komunalnega prispevka ni treba plačati."

Ivan Žagar
Andrej Petelinšek

Večinoma so trgovci

ali je

tudi kaj razvojnih podjetij?

"Tudi proizvodna podjetja so."
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Med vašimi obljubami je bilo oživljanje mesta. Na nedavni razpis za občinsko sofinanciranje obnove fasad v središču
Slovenske Bistrice sta se odzvala le dva interesenta. Kako to, je sofinanciranje v 30-odstotnem deležu prenizko?
"Gre za vprašanje lastnikov v tem prostoru in morda je sofinanciranje res prenizko. V mestnem jedru se je že obnovilo in
odprlo nekaj lokalov, vendar jih je zdaj zaprla korona. Kar nekaj objektov, ki bi jih bilo treba obnoviti, je praznih, vendar
niso v občinski lasti. V tem mandatu smo kupili dva objekta, na primer rotovž, kjer je zgodovinski sedež občine in kjer
bomo naslednje leto obnovili zgornje nadstropje. Bi pa bil smiseln celovit pristop, kupiti še druge objekte, jih obnoviti in
nameniti recimo za stanovanja za mlade. To bo v programu v bodoče, ampak občina nima dovolj denarja. Pričakovanja in
zahteve presegajo zmožnosti. Upam, da se bodo stvari odprle z naslednjo finančno perspektivo. Ker mesta, kot je naše, v
primerjavi z mestnimi občinami v tej finančni perspektivi niso imela sistemskega pristopa do finančnih sredstev za
urejanje mestnih središč. Na državo apeliramo, naj to spremeni. Mi nadaljujemo obnavljanje, pripravljen je razpis za
Vošnjakovo ulico, kjer je ideja, da nastane upravni center mesta in občine."

"Prva birokracija pride že iz Bruslja, potem pride
ki znamo to zelo nadgraditi"

še

slovenska birokracija, ker smo umetniki,

Kaj pa zapuščena avtobusna postaja?
je

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

"Končno smo odkupili zemljišče in načrtujemo ureditev. Bili so pomisleki o lokaciji, vendar prometne študije kažejo, da
primerna za centralno postajo. Dogovarjamo se s prevoznikom (Arrivo, op. p.), ker ima ambicije, da bi še sam tam nekaj
umestil."
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Impol, veliki zaposlovalec
Igor Napast

in

izvoznik, usmerja prometne tokove

v

Slovenski Bistrici. Gradnja obvoznice

je

pred vrati.

Enotnega, estetskega urbanističnega koncepta v mestu ni zaznati. Denimo pri pokopališču so različne tipologije
stavb, kazijo veduto na Bistrico in cerkev sv. Jerneja, problematična je tudi novogradnja na vogalu Čopove ulice.
"V aktih je zapisano, kako naj bi se mesto urejalo, je pa res, da občina ne izdaja gradbenih dovoljenj, ampak upravna enota.
To je problem. Moje stališče je, da bi gradbena dovoljenja morala izdajati občina, tako kot v sosednjih državah. Pri nas
občina formalno bdi nad prostorom, ampak de facto, če smo iskreni, ni tako. Tudi inšpekcijske službe niso v občinski
domeni, ampak v državni. Vse službe niso odzivne. Inšpekcije delujejo, kot pač delujejo. Stvari bi morale biti bolj
enostavne in učinkovite. Prostorski načrt sprejemamo že neskončno dolgo, težave imamo z vodarji, zdravstveno stroko,
ampak upam, da se bo stvar končno premaknila. Zagovarjam ureditev, kot jo imajo v Avstriji, kjer mestni arhitekt spremlja
vse posege v prostor in jih nadzoruje."

Kje

je

obstala obnova propadajočega,

a

čudovitega Lovskega dvorca

v

podaljšku parka?

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

"Za Lovski dvorec, ki je v občinski lasti, je ideja, da se tja umesti rokodelski in keramični center. Denar poskušamo pridobiti
v programu Horizon (finančni instrument Evropske unije, op. p.). Upam, da bomo imeli sistemski dostop do evropskih
virov, ker se sicer projekti časovno zamikajo."

Ivan Žagar
Andrej Petelinšek
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Lani je odmevala problematika s priseljenci
Albanci in kaj se je zgodilo s predlogom?

s

Kosova, vladi ste predlagali spremembo zakona o tujcih. Kako

je

danes

z

"To je širši problem povsod v Sloveniji, ne le pri nas. Priseljenci se čutijo, pomisleki se tudi pojavljajo. Podatkov, da bi se
sistemsko kaj spremenilo, nimam, se pa pripravlja sprememba zakonodaje. Šole so dobile več denarja za učenje
slovenskega jezika, ampak to še vedno ni sistemska rešitev. Znanje slovenskega jezika bi moralo biti predpogoj in pametno
bi bilo, da se vsak otrok pred vpisom v šolo eno leto posveča učenju jezika. Ob tem gre tudi za sprejemanje kulture
prostora, v katerem živiš. Glede socialnih transferjev še vedno menim, da jih mora katerikoli prejemnik, tujec ali Slovenec,
upravičiti z družbenokoristnim delom."

Kakšno socialno in gospodarsko sliko občine riše covid-19?

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

"Stopnja brezposelnosti, vezana na storitvene dejavnosti, ki so že prizadete, se rahlo dviguje. Pri klasičnih podjetjih, kot sta
Impol in Emmi, mi predstavniki vodstva razlagajo, da za zdaj stvari tečejo normalno. Lahko pa, to bo pokazal čas, gre za
fazni zamik."

Občina Slovenska Bistrica,
Aleš Kolar

ki

obsega 260 kvadratnih kilometrov, ima 25.265 prebivalcev.

Kaj pa psihološko?
"Tako kot povsod v Sloveniji se problem jemlje prelahko. Številke mrtvih so katastrofalne. Ljudi pa ne prepričamo, da bi
spoštovali ukrepe, ki so preprosti. Imam občutek, da imamo kot družba težavo z odgovornostjo in solidarnostjo. Gre tudi za
medgeneracijsko težavo, ker posledice novega koronavirusa najbolj čutijo starejši, mlajši pa tega morda ne jemljejo dovolj
resno."
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Torej se vam ne zdi, da se preveč ukvarjamo

s

korono?

"Mogoče tudi. Ampak problemi v zdravstvu, zasedenost bolnišnic in obremenjenost osebja, so dejstvo. Covid-19 je
prisoten, razmere so na neki način izredne. Če so sprejeti neki ukrepi, o njih ne moremo veliko debatirati, četudi nam niso
všeč, če želimo iz tega čim prej izplavati. Kako to ljudem povedati prijazno, če pa je dejstvo, da če se ukrepov ne bomo
držali, bo nekdo končal življenje? Poleti smo se vsi sprostili, razmišljali, da problema več ni, zdaj, v drugem valu, je težje
uveljaviti omejitve."

Ampak s turističnimi boni je vlada pospešila sproščanje in nepremišljenost.
vtis, da smo na robu anarhije, še krepi.

Z

ukrepi, kot

je

šola ne, smučanje da, pa

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

"Upam, da stvari potekajo na podlagi strokovnih odločitev. Če bi se ukrepov o nošenju mask in distanci držali, marsikateri
nadaljnji ukrep sploh ne bi bil potreben. Gre za balansiranje med obvladovanjem zdravstva in vzdrževanjem gospodarstva.
Ker če bomo v gospodarstvu nekatere stvari zaprli, jih bomo zaprli trajno. Izgubljenih poslov ni lahko ali sploh ni več
mogoče dobiti nazaj. Kar nekaj zdravnikov mi je reklo, da se z zaprtjem šol strinjajo. Ker so bile šole, dokler niso bile
zaprte, eden večjih generatorjev širjenja okužb."

Slovenska Bistrica
Andrej Petelinšek

Župani Poljčan, Oplotnice, Makol pravijo, da se njihovi kraji po odcepitvi od Slovenske Bistrice razvijajo hitreje. Kako
to komentirate, tudi z vidika financiranja, Slovenska Bistrica zdaj namreč dobi manj denarja, in v kontekstu
drobljenja občin?
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"Težko je primerjati čas, ko so bile te občine še krajevne skupnosti in sestavni del bistriške občine. Če oni ocenjujejo, da jim
gre dobro, seveda prav, bi pa težko rekel, da je bil kdo prikrajšan. Sem za enakomerni model financiranja, nisem pa pristaš
deljenja občin, čeprav tudi tega ni mogoče poenostavljati. Ker če kakšne majhne občine, na primer obmejne, ne bi bilo,
tam morda sploh ne bi bilo več nikogar, zdaj pa vendarle delajo in ohranjajo življenje. Seveda je tudi res, da tako kot se v
Sloveniji soočamo z državnim centralizmom, obstaja tudi nevarnost regijskega centralizma. Sodeloval sem pri pripravi
modela financiranja občin, ki bi moral, če bi bila glavarina dovolj visoka, kriti stroške, prisotne v okolju. Poraba oziroma
povprečnina je bila po dolgem času letos vendarle korigirana."

Kaj bo to prineslo Bistrici, koliko več denarja bo dobila?
"Lažje bomo peljali nekatera področja in investicijska vzdrževanja infrastrukture, ki zagotavlja kakovost bivanja. Pri nas so
zastali stanovanjski programi, in če bo na voljo več denarja, bomo omenjene projekte v mestu lažje izpeljali. Tema sta tudi
povezava občin v turističnem programu na Pohorju in žičniška infrastruktura, čeprav je vprašanje tudi lesarski potencial.
Ker to, kar delamo zdaj, ni rešitev."

Mislite prodajo slovenskega lesa
"Točno to. Naša občina

Kako pa

je

pri vas

s

je

v

Avstrijo in potem nazaj?

ostala brez lesarske industrije, ima še nekaj dobrih mizarjev. Lahko bi imeli več."

črpanjem evropskega denarja, ki Sloveniji ne gre in ne gre?

tem so res velike težave, ker je sistem popolnoma zbirokratiziran. Prva birokracija pride že iz Bruslja, potem pride še
slovenska birokracija, ker smo umetniki, ki znamo to zelo nadgraditi. Prva štiri leta občine evropskih sredstev sploh niso
imele, nam jih je sicer uspelo dobiti za obvoznico in širitev Impolove cone, za komunalne projekte, vodovod in kanalizacijo
na Zgornji Polskavi, in za kolesarske poti. Postopki so zelo počasni, preverjanja gredo v nedogled in čas se izgublja. Pred
nami sta novo obdobje in nova finančna perspektiva, v kateri je na voljo bistveno več denarja, kar pomeni, da se moramo
drugače lotiti stvari."

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

"S

Kako?
"Poenostaviti postopke in jasno določiti protokole. Operativni programi in pogoji za kandidiranje na razpisih ne morejo
biti enaki za vzhodno in zahodno Slovenijo. Problem je jasno viden iz aviona - pol Slovencev dela v Ljubljani. S tem se v
določenih okoljih siromaši zaposlitveni in intelektualni potencial. Ni res, da ne bi moglo biti nekaj teh služb, ki so v
Ljubljani, tudi v Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju."
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Avtobusna postaja Slovenska Bistrica
Igor Napast

Zdaj vladajo vaši podporniki, vas slišijo?
"Če nekaj ni prav, bom to rekel, ne glede na to, kdo vlada. Je pa vlada v teh težkih razmerah dvignila povprečnino za občine
in podprla ločene operativne programe za vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Ostaja pa še vedno problem, da nimamo
pokrajin."

Če se malo pošalim, kaj ste letos pisali dedku Mrazu

ali

Božičku, kaj naj prinese Bistričanom

v

letu 2021?

"Naj čim prej prinese konec epidemije, zdravja in vse dobro. Verjamem, da bistriški prostor preveva duh sodelovanja in da
bomo s pohorsko trmo to krizo čim prej prešli."
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Parkirišče
Goriška

le

na vidiku

18. 12. 2020, 06.00

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

V približno letu dni naj bi v Šmartnem v Brdih bilo na razpolago 40 dodatnih parkirnih mest,
nato še 40. Gradnjo teh predvideva idejna zasnova, ki so jo v torek potrdili briški svetniki.

V približno letu dni naj

bi v

Šmartnem

v

Brdih bilo na razpolago 40 dodatnih parkirnih mest, nato še 40. Foto: Tic Brda

ŠMARTNO > Dodatno parkirišče, ki bo za turistično vse bolj zanimivo Šmartno zelo
dobrodošlo, je predvideno na bregu pod državno cesto od hotela San Martin proti Gonjačam.

Naložba

je

ocenjena na 280.000 evrov

Na med 20 in 25 metrov široki ter nekaj sto metrov dolgi ploščadi so si v briški občinski upravi
zamislili skupaj okrog 80 parkirnih mest. Prostor za to bodo pridobili z gradnjo kamnite zložbe
in z nasipanjem materiala za njo, parkirišče bo imelo svoj priključek na regionalko, dostopno
ne bo prek prostora, kjer lahko vozila puščajo gostje San Martina.
80
parkirnih mest nameravajo pridobiti

v

Šmartnem

v

prihodnjih letih
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Preden bo na
Brda pridobiti
Kajti polovica
Občina bi mu

280.000 evrov ocenjena naložba izvedena, sploh v celoti, pa bo morala Občina
še kar nekaj dokumentacije. In zato je gradnjo parkirišča razdelila v dve fazi.
prostora, kjer bodo mesta za avtomobile, je za zdaj namenjeno kmetijstvu.
torej morala najprej spremeniti namembnost.

Gradbišče bodo morda odprli

v

letu 2022

Kot pravi vodja oddelka za okolje in prostor v občinski upravi Dejan Rusjan nameravajo
predlog sprožiti v zdajšnjem postopku spreminjanja občinskega prostorskega načrta, ki bo
javno razgrnjen predvidoma po novem letu. Zemljišča za novogradnjo, ki že imajo ustrezni
namen, pa občina mora šele kupiti, vsaj večino. Pogajanja bodo najbrž manj zahtevna vsaj
zato, meni Rusjan, ker gre samo za enega lastnika.
,

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

Občina bo dolžna naročiti tudi geomehanske raziskave tal. In če se bodo izkazala za primerna,
bo sledila priprava projektov, pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenj (za vsako
fazo posebej) in izvedba. Če se bo vse dobro izšlo, utegnejo gradbišče odpreti v začetku leta
2022.
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Vodni park za domačine
Srednja Primorska

in

turizem

18. 12. 2020, 06.00

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

Projekt gradnje postojnskega vodnega parka, ki je bil tudi ena glavnih županovih predvolilnih
obljub, se premika naprej. Občina bo že prihodnji mesec objavila javni razpis za izbor
zasebnega partnerja. To bi utegnil postati konzorcij treh tujih podjetij, ki je že oddal
promotorsko vlogo. Če ne bo zapletov, bi lahko z deli začeli konec leta 2021 in jih zaključili v
dobrem letu.

Tako

si je

konzorcij treh tujih podjetij zamislil postojnski vodni park. Foto:

Vir:

Actionpark

POSTOJNA > Postojnski svetniki so potrdili tako imenovani dokument identifikacije
investicijskega projekta in sprejeli odlok o koncesiji za gradnjo, upravljanje in izvajanje
gospodarske javne službe upravljanja z javno površino vodnim parkom. S tem so prižgali
zeleno luč za objavo javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja.
-

Župan Igor Marentič pričakuje, da se bo na razpis prijavil najmanj en ponudnik. To je konzorcij
treh evropskih podjetij, ki je letos poleti že oddal vlogo o zainteresiranosti za izvedbo projekta
v javno-zasebnem partnerstvu.
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16,3
milijona evrov

(z

ddv)

je

ocenjena vrednost naložbe

v

vodni park

“Pričakujem, da bi po izteku roka za prijavo lahko pogajanja hitro stekla. Morda bi lahko že
maja podpisali pogodbo. Potem gremo v pridobivanje gradbenega dovoljenja. Konec
prihodnjega ali v začetku leta 2022 bi začeli z gradbenimi deli, ki bi bila končana v dobrem
letu,” napoveduje župan.

ali

Kot pojasnjuje, je javno-zasebno partnerstvo najboljša možnost za izvedbo projekta. Občina
denarja za tako zajetno naložbo namreč nima, zasebni partner pa bi jo ob podpori občine, ki je
že zagotovila zemljišča (v vrednosti približno 430.000 evrov) in bi mu podelila pravico gradnje
na njih, lažje izpeljal. Finančni delež zasebnega partnerja pri projektu, ocenjenem na 13,4
milijona evrov (brez ddv), bi znašal 96 odstotkov naložbe. Predvidena je sicer ustanovitev
skupnega podjetja, ki bo zadolženo za načrtovanje, gradnjo, financiranje, vzdrževanje in
upravljanje projekta. V njem bi bilo predvidoma sedem do osem stalno zaposlenih, ostali bi bili
sezonski delavci.

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

Kdo

je v

konzorciju?

Na občini so razkrili, da konzorcij zasebnih partnerjev sestavljajo italijansko podjetje
COAF S.r.l. v vlogi glavnega konstruktorja in upravljavca, špansko podjetje Action
Waterscapes (AWS) v vlogi oblikovalca in upravljavca vodnega centra, dobavitelja
naprav in materialov, ter italijansko podjetje Green Construction Consulting S.r.l. v
vlogi oblikovalca notranjih bazenov in parkirišč ter tehničnega svetovalca za trajnost.
Podjetji COAF in AWS skupaj predstavljata promotorja projekta.

Sedem zunanjih in trije notranji bazeni
Idejna zasnova predvideva kompleks na 30.000 kvadratnih metih površine, ki bi obsegal
sedem zunanjih in tri notranje bazene, od tega en mini olimpijski plavalni bazen. Ob njih
parkirišče za 366 avtomobilov in enajst avtobusov, ki bi bilo prekrito s fotovoltaiko.

bi

bilo

Zunanji del vodnega parka naj bi obratoval 120 dni na leto. Takšni načrti so vzbudili nekaj
pomislekov glede na postojnsko podnebje, a promotor je očitno ocenil, da je projekt
ekonomsko vzdržen glede na ocenjeno vrednost projekta, predvidene prihodke in stroške
obratovanja v dobi 18 let, kolikor naj bi trajalo javno-zasebno partnerstvo.
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Velika težava ostaja ustrezen dostop, ki ga ne bo, dokler ne bo občina zgradila načrtovane
nove povezovalne ceste od krožišča pri Logu do Ceste v Staro vas, ki bi sicer služila tudi
gasilcem in reševalcem. Nova povezovalna cesta je, tako kot vodni park, sicer že umeščena v
občinski podrobni prostorski načrt Špice, a se zatika pri pridobivanju nekaj zemljišč. Župan ne
izključuje možnosti razlastitev, če dogovora z lastniki res ne bo mogoče doseči. Dokler ne bo
nove ceste, bo dostop možen po cesti za zdravstvenim domom.

Dodatna športna in turistična ponudba

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

“Za Postojno je ta investicija zelo pomembna, ker pomeni dodano vrednost kvaliteti življenja in
turizmu. Postojna je turistično meto, pa vendar ni. Možnost koriščenja vavčerjev je pokazala,
da Postojna nima potenciala za turiste, ki želijo preživeti tri, štiri dni na nekem območju. Z
izgradnjo vodnega parka bomo gotovo lahko zadržali nekatere goste kakšen dan dlje. Vsi
turistični ponudniki bodo imeli od tega korist,” poudarja Marentič, ki predvideva, da bo vodni
park zanimiv za obiskovalce, ki živijo v krogu 50 ali 60 kilometrov. Računajo tudi na goste iz
Italije in Hrvaške. Notranji bazeni pa bodo poleg rekreacije, rehabilitacije in učenja plavanja
omogočali tudi treninge plavalcev in tekmovanja, o čemer se občina že dlje časa pogovarja s
Plavalno zvezo Slovenije.
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Slovenija dobiva omrežje za internet

stvari Sigfox 0G
Čas branja:

4

min

Shrani

0

18.12.2020 06:00

Podjetje Heliot Europe popolno pokritost države
poletje 2021

z

omrežjem 0G načrtuje za

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

Esad Jakupović

Foto: Getty Images/iStockphoto

Več

iz

teme

:

informacijska tehnologija >
Slovenske železnice >

telekomunikacije >

internet stvari >

Class >

Blaž Golob >

Christophe Fourtet >
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Heliot Europe, operater omrežja Sigfox 0G v Nemčiji, Avstriji, Lihtenštajnu in Švici, začenja
svojo širitev v osrednji in južni Evropi. Te dni bodo v Ljubljani postavil prvo bazno postajo za
internet stvari (IoT) s tehnologijo Sigfox 0G LPWA (Low Power Wide Area). Senzorje s to
tehnologijo, ki na velike razdalje 140-krat dnevno prenašajo drobne podatkovne pakete po 12
bajtov, ocenjujejo kot idealne za obsežno uporabo IoT-aplikacij.

Popolna pokritost poleti 2021
»Ta nizkofrekvenčna radijska tehnologija je
varčna, stroškovno učinkovita, praktično ne
zahteva vzdrževanja in je primernejša za veliko
večino aplikacij IoT kot tehnologija 5G,« meni
Blaž Golob, direktor Heliot Slovenija. »Naše
omrežje 0G poleg podpore razvoju industrije
4.0 podpira tudi implementacijo rešitev za
pametna mesta,« pojasnjuje.
V začetku leta 2021 naj bi sledila postavitev
Blaž Golob direktor podjetja Heliot Slovenija
nadaljnjih 19 postaj in nato do konca pomladi
še 56 postaj. Skupaj bo tako 66 postaj, s katerimi bomo pokrili približno 85 odstotkov naseljenih
območij Slovenije.«

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

,

S širitvijo v Slovenijo je Heliot v kratkem času opravil že drugi širitveni korak, saj je septembra
ta mladi omrežni operater s švicarskimi koreninami z nakupom nemškega omrežja Sigfox postal
največji operater omrežja 0G v Evropi. Blaž Golob pravi, da jih zanimajo tudi drugi trgi v
vzhodni Evropi.

Ekosistem Sigfox

–

»IoT dolina«

Podjetje Sigfox je s ciljem hitrejšega uvajanja interneta stvari vzpostavilo »IoT dolino«, kar je aluzija
na Silicijevo dolino v Kaliforniji. Sigfox 0G je največji ekosistem za IoT, ki povezuje velike proizvajalce,
operaterje in stotine zagonskih podjetij na štirih celinah. Obsežni sistem senzorjev, analitične
programske opreme, aplikacij v oblaku in ponudnikov storitev Sigfox se nenehno širi. Trenutno je
mogoče uporabiti več kot 750 senzorjev različnih proizvajalcev iz različnih držav z bogatimi
funkcijami, kot so lokacija, temperatura, padavine, zaznavanje gibanja, funkcija alarma in številne
druge aplikacije. Odvisno od uporabe senzorji z eno baterijo delujejo do deset let. Vanje praktično ni
mogoče vdreti, tako da je tveganja za interference in kibernetske napade zelo zmanjšano.
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Podpora strategiji EU za digitalizacijo mest
Heliot Europe bo bazne postaji gradil na lokacijah, ki jih bo najemal pri Slovenskih
železnicah (SŽ). Večino jih bodo na višini 19 metrov postavljali na stolpe, ki jih SŽ uporabljajo
za radio-dispečerske zveze, nekaj pa bo postavljenih tudi zunaj njihovega omrežja ter na
posameznih železniških postajah v mestnih središčih, kjer pridejo v poštev rešitve IoT za
pametna mesta. Prvo bazno postajo v Ljubljani bodo uporabljali za testiranje vseh novih
produktov. Bazna postaja bo, na primer, tudi v Idriji, ki je, kot pravi Golob, za uporabo IoT
rešitev v omrežju Heliot zelo pomembno mesto.
Sogovornik pojasnjuje, da tehnologiji Sigfox 0G in 5G ne bosta tekmovali. »Danes se moramo
predvsem vprašati, kateri uporabni primeri IoT že delujejo v praksi, s kakšnimi stroški so bili
postavljeni, kakšen je vpliv na okolje in podobno,« razlaga. »Tehnologija 0G je zasnovana na
trajnostni politiki, na nizkoogljičnem odtisu, ne potrebuje veliko investicij v omrežje, samo
omrežje pa omogoča prenos podatkov, ki odpirajo veliko število uporabnih primerov na
različnih področjih.«

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

Prvi kupci v Sloveniji v letu 2021
Sogovornik omenja podporo za različne meritve v industriji, pri upravljanju pametnih mest in
pametnih domov, v avtomobilski industriji in upravljanju voznega parka, v trgovini, kmetijstvu,
gradbeništvu, na področju zdravja in samopomoči pri zdravju in na drugih področjih.
Senzorji Sigfox prenašajo podatke 140-krat na dan, zato ta tehnologija ni primerna za
avtonomna vozila. »Je pa izjemno pomembna, ko gre za komplementarnost, kot na primer za
spremljanje stanja baterije takšnega vozila ali pa določanje njegove lokacije, ko pride do
odpovedi ali kraje,« pojasnjuje.
V Sloveniji bo Heliot partnerjem ponujal dodatne storitve prek globalnega ekosistema
partnerjev Sigfox, ki ima v 70 državah več kot 500 različnih ponudnikov IoT-rešitev za končne
uporabnike. Pričakujejo, da bodo prve kupce dobili leta 2021. Pomembna ciljna skupina so
proizvodna podjetja (kot sta avtomobilska in farmacevtska industrija), velik potencial pa vidijo
še v logističnih podjetjih, zavarovalništvu, v družbah, v katerih spremljajo kakovost okolja, in
nenazadnje v IoT-vertikalah razvoja pametnih mest. Pogovori že potekajo z 20 slovenskimi
mesti, ki bodo sodelovala v projektu InteligentCitiesChallenge.
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Omrežje Sigfox na štirih celinah
Sigfox je francoski globalni operater za internet stvari (IoT), ki je s številnimi operaterji vzpostavil
svetovno omrežje 0G za povezovanje fizičnega sveta z digitalnim vesoljem. Omrežje danes pokriva
72 držav s skupaj 1,3 milijarde prebivalcev in skupno površino 5,7 milijona kvadratnih kilometrov.
Uporaba omrežja je za naročnike cenejša od uporabe mobilnega omrežja in ne vključuje dodatnih
stroškov za gostovanje. Nizko ceno omogoča predvsem izredno nizka poraba energije, kar omogoča
edinstvena rešitev za povezovanje med napravami Sigfox in oblakom, ki je zasnovana na
poenostavljeni komunikaciji ter poceni silicijevih modulih.

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

Sigfox sta leta 2010 ustanovila Francoza Ludovic Le Moan and Christophe Fourtet. Podjetje je od
finančnih vlagateljev iz Evrope, ZDA in Azije v nekaj letih zbralo blizu 300 milijonov evrov podpore za
Svetovno omrežje 0G (Global 0G Network). V Evropi deluje Sigfox 0G v 24 državah, večinoma prek
krajevnega IoT operaterja.
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Vrh slovenskega gospodarstva: Kako bomo
po produktivnosti dohiteli Evropo?
Čas branja: 5 min

Finance Live

0
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ACI Europe: sistemski kolaps
omrežja letalskih povezav
1 min
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Pia Bedene
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-

Kaj danes berete

Na obali raste mega
avtotrgovec, Avtoplus Koper bo
prodajal tudi mercedes-benze in
smarte
10 min

Tomaž Gantar je odstopil
funkcije ministra za zdravje 3
24 min

s

Ministrstvo za zdravje kupilo
hitre teste po 1,98 evra
29 min

Iščejo navdihujoče projekte
podeželja za evropski natečaj Rural
Inspirational Awards 2021
34 min

s

Za DZS potrjen sporazum o
finančnem prestrukturiranju
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:

gospodarska klima >
Evropska unija >

koronavirus >
Class >

Janez Janša >

Ivan Simič >

GZS >

Sara Čučnik >

Zdravko Počivalšek >

Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 predvideva dvig produktivnosti in
večjo kakovost življenja za vse. Z uresničevanjem strategije bi presegli evropsko
povprečje produktivnosti. Do tja je še dolga pot, saj so številke slovenske
produktivnosti za zdaj 19 odstotkov pod evropskim povprečjem . Kako je
posameznim podjetjem že uspelo in kaj morajo spremeniti drugi, so razpravljali
udeleženci 15. vrha slovenskega gospodarstva v organizaciji Gospodarske zveze
Slovenije ( GZS ).

Obveščaj me o novih člankih

:

gospodarska klima

dodaj

koronavirus

dodaj

Janez Janša

dodaj

GZS

dodaj

Evropska unija

dodaj

Produktivnost v Sloveniji je bila lani nižja od povprečne produktivnosti v
Evropski uniji - dosegali smo 81,2 odstotka produktivnosti povprečja EU po
številu zaposlenih oziroma 83,2 odstotka produktivnosti povprečja EU glede na
število delovnih ur.
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Janša: Birokratizacija je velika ovira
"Da bi dosegli cilje do leta 2030, bi morala biti naša povprečna rast BDP na
prebivalca in tudi produktivnosti za približno polovica večja od predvidene v
nekdanji strategiji razvoja Slovenije," je ugotovil premier Janez Janša . Hkrati
pa je opozoril, da je velika ovira na poti pretirana birokratizacija.
Vlada je zato imenovala strateški svet za
debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan
Simič , je spomnil Janša. Pripravili so
zajeten sveženj ukrepov za
poenostavitev postopkov, ki naj bi na
razvoj gospodarstva vplival
stimulativno.

V Nemčiji so administrativne
ovire manjše

Preberite tudi
Kako bi lahko bili
obdavčeni najemnine,
kriptovalute in kapitalski
dobički po novem
Ivan Simič: Stran z
omejitvami pri malih
podjetnikih, naj delajo
samo za enega naročnika,

če hočejo!
Sara Čučnik iz podjetja ebm-papst
Slovenija, ki je del multinacionalke, je
opozorila, da so administrativne ovire v Nemčiji občutno manjše. "Ko je prišla
korona, smo v Nemčiji takoj dobili skrajšani delovnik. Potrebujemo hitra in
jasna navodila države," je opozorila.

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

Na načrte vlade o poenostavitvi administrativnih postopkov sta opozorila tudi
minister za gospodarstvo tehnologijo in razvoj Zdravko Počivalšek ter
ministra za delo ter za okolje, Janez Cigler Kralj in Andrej Vizjak .
Cigler Kralj je spomnil na poenostavitev obveščanja delodajalcev o delu na
domu, Vizjak pa je dejal: "Verjetno ste zaznali spremembe uredbe o predhodnih
postopkih za presojo vplivov na okolje, prenavljamo pa tudi gradbeno
zakonodajo in zakonodajo urejanja prostora. Vse s ciljem, da se pride do
dovoljenj prej in z manj nepotrebne birokracije."

Kaj nas ovira na poti do višje produktivnosti?
"Dejstvo je, da smo danes s
produktivnostjo tam, kjer smo bili že
leta 2004. To pomeni, da smo izgubili
15 let. Zamujamo z uvedbo nekaterih
stvari, pa tudi pri vlaganju v kritično
infrastrukturo, tako na ravni države
(ceste, zdravstvo ipd.) kot tudi podjetij,"
je dejala Polona Domadenik iz
Foto: Jure Makovec
Ekonomske fakultete Univerze v
"Tudi kot narod moramo preklopiti na
zmagovalno miselnost," poudarja
Ljubljani. Pri podjetjih je manko pri
Polona Domadenik iz Ekonomske
izobraževanju delavcev, uvedbi
fakultete Univerze v Ljubljani.
digitalnih procesov in vodenju podjetij.
"Tudi kot narod moramo preklopiti na zmagovalno miselnost," poudarja
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Domadenikova.
"Pogrešamo podrobnejši načrt zavez in ukrepov, s katerimi bomo ukrepali letos,
prihodnje leto, leto za tem. Kaj bomo spremenili in nadgradili vsako leto
posebej do leta 2030, da bomo do konca desetletja res postali ena najbolj
razvitih družb na svetu," se je vprašal predsednik GZS Boštjan Gorjup .
Pritrdil mu je tudi rektor Univerze v Ljubljani Igor Papič , ki dodaja, da je bila
tudi stara strategija vlaganja v znanost dobra, težava je v izvedbi. "Če nam uspe
dvigniti vlaganja s prejšnjega pol odstotka na odstotek proračuna, bomo kljub
temu samo vzdrževali položaj. Investirati bi morali vsi več," je povedal Papič.

Večja produktivnost ne pomeni še več dela in truda

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

"Program produktivnost ne nazadnje
prinaša blaginjo vsem državljanom.
Večja produktivnost ne pomeni še več
dela in truda. Če v družbi z omejenimi
resursi proizvedemo več, imamo tudi
več za deliti med deležniki. Če bomo več
naredili, bo tudi več ostalo," je poudaril
Andrej Božičiz BB Consultinga. Kot
pravi, je prepričan, da za večjo blaginjo
vseh nas ni potrebnega še več dela,
ampak največ ob najmanjšem vložku.

Foto: Aleš Beno
"Če bomo več naredili, bo tudi več
ostalo," je poudaril Andrej Božič, BB
Consulting.

"Želim, da bi bile vse slovenske gazele nekoč tudi slovenske multinacionalke. To
nam manjka, ker se ne povezujemo dovolj in imamo premalo dialoga. Poglejmo
malo okrog, kako so drugi ambiciozni in kupujejo nas, ne mi njih. Pri nas ni
drzne ambicije," je bil kritičen Božič.

Kako zimo preživlja malo gospodarstvo?
V Sloveniji je 99,8 odstotka podjetij malih ali srednjih in zaposlujejo 70
odstotkov delovne sile, pridelajo polovico prihodkov in 60 odstotkov dodane
vrednosti. Po besedah Zdravka Počivalška gre za hrbtenico slovenskega
gospodarstva, epidemija pa pušča posledice. Vlada se po Počivalškovih besedah
s protikoronskimi ukrepi trudi, da bi bile čim manjše.
Do vladnih ukrepov je bil kritičen Brane Lotrič , predsednik UO Podjetniško
trgovske zbornice (PTZ), ki pravi, da so zadnji vladni ukrepi podjetjem sporočili,
da se rast ne splača, saj bodo morali pomoč nekateri vračati. "Mnogo pa je takih,
ki pomoč potrebujejo takoj, in ne januarja, ko bo že prepozno. Stroške imajo
danes," je dejal Lotrič .
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Podobno razmišljajo mali podjetniki,
tudi Marko Lotrič, direktor Lotrič
Meroslovje, je eden izmed njih.
"Pomembno se mi zdi, da se
gospodarstvo ne zapre in se omogoča
prehajanje državnih meja za poslovne
poti. Najprej je treba poskrbeti za
podjetja, ki ne smejo delati, ker jih
bomo potrebovali po krizi," je povedal
Marko Lotrič.

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

Kako pa je s plačilno
sposobnostjo?
"Težko rečem, kaj se dogaja s plačilno
sposobnostjo. V vsak državni ukrep je
že vstavljen moratorij, da podjetij ne bi
dodatno finančno obremenjevali. Zdaj
je pomembno, da zagotavljamo tekočo
likvidnost in da ostajajo na trgu," je
odgovorila Maja Tomanič Vidovič,
direktorica Slovenskega podjetniškega
sklada (SPS). K temu dodaja, da bodo
odločilni prvi šesti meseci prihodnjega
leta, ko se bodo moratoriji iztekli. Prek
njihovega sklada so podjetja letos
dobila 200 milijonov evrov sredstev.

4/4

Foto: MATJAZ TAVCAR
"Najprej je treba poskrbeti za podjetja,
ki ne smejo delati, ker jih bomo
potrebovali po krizi," je povedal Marko
Lotrič, direktor družbe Lotrič
Meroslovje.

Foto: Jure Makovec
"Zdaj je pomembno, da zagotavljamo
tekočo likvidnost in da podjetja ostajajo
na trgu," meni Maja Tomanič Vidovič,
direktorica Slovenskega podjetniškega
sklada (SPS).

Anketa GZS o poslovanju po koncu epidemije je pokazala, da 80 odstotkov
anketiranih podjetij v tem letu pričakuje manjše prihodke kot leta 2019. Le 13
odstotkov jih pričakuje povečanje, osem odstotkov pa enak prihodek. V povprečju
bodo tako imela srednja in mala podjetja letos 20,5 odstotka manjše prihodke.
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Tudi letos božičnica za zaposlene največje
slovenske cementarne
16. 12. 2020, 14:56
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Salonit Anhovo, 2018. Član uprave Dejan Zwitter, predsednik uprave Julijan Fortunat in član uprave Tomaž Vuk. (foto: STA)

”Največje bogastvo

Salonita Anhovo

so naši zaposleni,” so besede predsednika

uprave, Julijana

Fortunata.
Kljub pandemiji covida-19 cementarna Salonit Anhovo,

ki

spada med najmodernejše evropske cementarne,

uspešno zaključuje poslovno leto.

Preberite še: Bojana Beović nova predsednica zdravniške zbornice
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S prilagoditvami delovnega procesa
zaposlene

in

in

ukrepi proti širjenju virusa so uspeli zagotoviti varne delovne pogoje za

ohraniti proizvodnjo. S tem zagotavljajo nemoteno oskrbo vseh kupcev

gradbenih aktivnosti,

ki

in

omogočajo nadaljevanje

so pomemben motor slovenskega gospodarstva.

Zaposleni bodo prejeli 1.400 evrov bruto božičnice
Zato so se odločili, da bodo nagradili vse zaposlene

v

skupini,

Salinvest, Inde Salonit Anhovo, Salonit Anhovo Kamnolomi
v

”

in

poleg družbe Salonit Anhovo sestavljajo še

ki jo

Rokava. 358 zaposlenih bo tako prejelo božičnico

višini 1.400 evrov bruto.
Samo strokovnosti, organiziranosti

in

požrtvovalnosti naših zaposlenih se lahko zahvalimo, da so

delom zagotavljali stalen dotok cementa na številna gradbišča
Gradbeništvo

je

v

Sloveniji,

Italiji,

Avstriji

in

s

svojim

na Hrvaškem.

zaradi svojih multiplikativnih učinkov bistven del ohranjanja pogona gospodarstva, brez cementa

pa modernega gradbeništva

ni.

zaposleni bodo dobili božičnico

Zato
v

je

prav, da odlično delo naših zaposlenih nagradimo tudi finančno. Vsi naši

višini 1.400 evrov,”

je

še povedal predsednik uprave Julijan Fortunat.
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Sara Kovač
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Površina: 206 cm2
MB-teden

Ambiciozno

Igor Selan

Dobrih

166

milijonov evrov obsega

mariborski občinski proračun za
leto 2021. Rekorden je v številnih
pogledih, od pričakovanih prihod-

kov do zadolževanja in tekočih
odhodkov,

torej denarja, ki ga

Mestnem parku, pričeti postopke za

gradnjo Centra Rotovž

je v mestu

praktično arbitrarno. Med projekti

namreč ni kakšnega kukavičjega
jajca, kot je bila pred tremi leti
denimo sortirnica.

občina porabi za lastno delovanje.
Glede na realizacijo preteklih

Ni jih sicer malo, ki kot takšno

proračunov, ki je bila praviloma za

ocenjujejo načrtovano prodajo

nekaj deset milijonov evrov nižja,

Farmadenta, od katere naj bi se v

so očitki o njegovi prenapihnjenosti

proračun steklo najmanj deset

lahko razumljivi, ne pa nujno tudi
na mestu. Ne gre namreč spregleda-

realizacija številnih zastavljenih

ti, da bo občina prihodnje leto

projektov. A je pravna in ekonom-

deležna

milijonov in od katere je odvisna

ska situacija

najvišje

nekaj manj bo tudi

nekoč res nesla zlata

zakonskih obvezno-

jajca,

sti, ki jih občinam

da

nalaga država.
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Farma-

denta, kokoši, ki je

povprečnine doslej,

danes takšna,

je postopke za

začetek prodaje
nujno

A bolj

kot

dni prilivi

treba začeti,

vse drugo bi bilo

neposre-

je

sprenevedanje in z

pomembno, da ima

zavijanjem v

Maribor pripravljene
realno izvedljive

premoženje

projekte, ki so tudi razlog
za rekordni proračun. Brez

celofan

skrbi za občinsko
poceni

nabiranje političnih točk.
Okrog vratu Farmadenta

projektov namreč ni mogoče

namreč visi zanka lekarniške

računati na državno ali EU-sofinan-

zakonodaje, ki po vseh doslej

ciranje, da lahko nanj sploh upaš, pa

znanih uradnih interpretacijah

moraš zagotoviti dovolj denarja za
lastno udeležbo. In to je razlog za

zahteva njegovo prodajo do konca
leta 2021. In doslej še nobeden od

rekordni proračun, čeprav je jasno,

nasprotnikov prodaje ni predstavil

da vsi projekti na koncu ne bodo
izvedeni. Vsaj ne (že) prihodnje leto.

niti približno racionalnih in
sprejemljivih možnosti, kako se

A

če jih v proračunu ne bi bilo, na

temu problemu izogniti. Ne

državni in evropski denar sploh ne

nazadnje je prodajo, če bi se vmes

bi bilo mogoče računati. Povedano

vendarle pokazala kakšna možnost

drugače, če želiš do denarja, je

za ohranitev družbe v občinskih

realno planiranje proračuna pač

rokah, še zmeraj mogoče ustaviti

nerealno.

tudi kasneje.

In

kar je

prav

tako pomembno,

nabor projektov, s katerimi bo
mestna uprava skušala počrpati več

Proračun za 2021 je vsekakor
izjemno ambiciozen. Če bo ambicijam sledila tudi primerna izvedba,

kot dvajset milijonov evrov

bo Maribor

evropskega denarja, je nesporen.

drugačen. Tudi boljši? Verjetno, a je

Strinjanje,

da

je

treba urediti

Ljudski vrt, Lent, promenado v

že v

letu

2022

precej

to vsaj toliko kot od projektov

odvisno od nas,

meščanov.
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UKC MARIBOR

Tretji val

pričakujejo

že januarja
Z dodatnimi prostori za covidne bolnike

montažnem objektu, ki naj bi ga zgradili v treh

v

mesecih, bodo sproščeni nekateri drugi oddelki
Andreja Kutin Lednik

naj

V

Novi objekt je nujno potreben, saj

UKC

Maribor bodo kmalu pričeli graditi mon-

tažno

zgradbo za

milijona evrov, ki bo

4,5

v

bi se zaključila v treh mesecih.

bomo tako sprostili kapacitete za

prvi vrsti namenjena bolnikom s covidom.

zdravljenje necovidnih pacientov, ki

"Trenutna situacija v UKC Maribor je podobna kot že
nekaj tednov. Število bolnikov se giblje na robu naših

so v epidemiji prikrajšani. Poskrbeti

zmogljivosti, to je okrog

od teh jih

200,

40

do

buje umetno predihavanje. Kadrovska situacija pa se je
v zadnjem tednu nekoliko izboljšala. Število odsotnih z

delovnega mesta je bilo še prejšnji teden izredno visoko,

teden

prejšnji
opisuje

stanje

je manjkalo 300

moramo tudi za njih," pravi Vogrin.

ljudi, sedaj je teh 220,"

v drugi največji bolnišnici v Sloveniji dr.

Matjaž Vogrin, strokovni direktor UKC Maribor.

se akutni bolniki s covi-

Zdaj

50 potre-

dom-19
jah

-

zdravijo na različnih lokaci-

v stavbi infekcijskega oddelka,

v dveh etažah klinike za ginekologijo, na

oddelku za pljučne bolezni na

Pohorju in v etaži klinike za kirurgijo.

Bolniki z

obliko covidne

najtežjo

ki potrebujejo zdravljev enoti intenzivne medicine, se

bolezni,
nje

zdravijo v osrednji intenzivni enoti
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Srčni kirurgi operirali

kirurške stolpnice, dodatno

pa

v pri-

tudi bolnike iz Ljubljane

lagojeni enoti za covid intenzivo na

Oddelek za kardiokirurgijo

oddelkih za kardiokirurgijo in nevrokirurgijo. Vsi ti oddelki delajo

je

eden tistih, ki so jih

preselili za zagotavljanje prostora za covidne bolnike.
Predstojnik oddelka dr. Miha Antonič: "Na oddelku
za kardiokirurgijo smo bili primorani zaradi epide-

mije prilagoditi delo. Zmanjšali smo število operacij,
operiramo s približno polovično kapaciteto, vzrok
za to pa je pomanjkanje kadra, ker
na covid oddelke,

in postelj za intenzivno nego. Opekar je najbolj nujno, in dobro sodelujemo z
drugimi ustanovami po Sloveniji, predvsem z UKC

Ljubljana, kjer se soočajo s podobno situacijo kot mi,
zato smo od njih prav tako prevzeli nekaj bolnikov. Si

želimo, da bi se razmere hitro umirile, da bi začeli

normalno delati, saj so se v tem času čakalne dobe, ki
so bile že tako dolge, nedopustno podaljšale."

Sproščanje oddelkov,
so spremenjeni v covid enote

ki

zaradi pomanjkanja

pro-

stora ter zaradi epidemije in kadro-

vskega primanjkljaja.
Najprej bolniki s covidom, nato
infekcija, nazadnje onkologija

je prerazporejen

riramo,

pa

omejeno

Z

nadomestno

montažno

bolnike s covidom bi
pridobil prostor

UKC

stavbo za
Maribor

za zdravljenje do

24 akutnih bolnikov s

covidom-19

do deset bolnikov s covidom-19 z
najtežjo obliko bolezni, ki potrebu-

in

jejo mehansko predihavanje (enota

intenzivne terapije) tako na vrhuncu epidemije kot tudi v obdobju, ko
se bo ta umirila. Po

pričakovanjih

vodstva stroke bodo ti bolniki tudi
S

sklepom vlade, ki je potrdil doda-

tno investicijo, s katero se bo olajšala

krizna situacija, naj bi se že decembra pričela gradnja hitromontažnega objekta. "Namenjen bo bolnikom
s covidom v tem

in tretjem valu, ki

v prihodnje, torej po umiritvi epi-

demije, kljub cepljenju še nekaj časa
potrebovali zdravljenje v bolnišnici.

"V latentni fazi

ne pričakujemo

izredno velikega števila bolnikov, pa
vendar jih bo nekaj deset, in v tem

ga

pričakujemo januarja, februarja

in

marca. V objektu bodo nastanjeni

času bo treba poskrbeti zanje tako,
da njihova oskrba ne bo ovirala sicer-

covidom-19 in tudi

šnjega dela v ustanovi. Po epidemiji

pacienti s

tisti, ki

potrebujejo intenzivno terapijo. Gra-

je v naši ustanovi načrtovana gradnja

dnja se bo pričela v enem mesecu in
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nove stavbe za infekcijske bolnike

in

v tem času bo treba poiskati nadometno zgradbo za celoten infekcijski

oddelek, gradnja bo zagotovo trajala vsaj dve do tri leta," pravi Vogrin.
Novo infekcijsko

kliniko naj bi pričeli

graditi leta 2023. Po dokončanju nove

stavbe infekcijskega oddelka bodo
stavbo namenili dejavnostim oddelka za onkologijo (hospic ...), kjer glede
na stalno večanje potreb že sedaj pri-

manjkuje bolniških postelj.

" Gradnja

je nujno

potrebna , saj bomo
tako sprostili
kapacitete , potrebne
za zdravljenje

necovidnih
pacientov,

ki so v epidemiji
prikrajšani"
Montažno

ob

zgradbo bodo

južni strani oddelka
Sašo

postavili
onkologijo.

BIZJAK
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Dr. Irena Swanson,

predstojnica

na Univerzi Purdue

Sprašuj, le tako

se lahko naučiš

kaj novega!
Američanka slovenskega rodu, dr.

Irena Svvanson, je kot prva

ženska v zgodovini postala predstojnica matematičnega
oddelka na sloviti ameriški Univerzi Purdue v zvezni državi
Indiani. Njeno področje dela in raziskovanja zajema komutativno algebro,

v prostem

času pa zase in za moža šiva bo-

gato barvite bluze, srajce in
rada ustvarja krpanke

-

še marsikaj drugega. Posebno

tako zelo, daje kot nesporno izjem-

na matematičarka iznašla svojo metodo oziroma sistem za
še bolj spretno in hitro šivanje; na to temo je napisala že tri

knjige, ki čakajo

na

izid.

Intervju je nastal dopisno

v sloven-

ščini.
doseči v življenju. Protesti Black Lives

Katja Cah

Dovolite

mi, da vam

čestitam za
uspeh, da kot prva
ženska vodite matematični oddelek na
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najprej

Univerzi Purdue. Koli-

ko vam to pomeni?
Vsekakor se tega

zelo

veselim.

To je pri-

znanje za matematično delo na področju

komutativne algebre,
lastnosti, kot

pa

tudi za osebne

so organiziranost, marlji-

vost, doslednost, vestnost in igrivost.
Človek se ne sme jemati preresno!

Hkra-

ti se zavedam, da vsak dosežek spremlja tudi veliko naključij in sreče. Nisem
iskala nove službe. Veliko mi pomeni, da
so se določeni matematiki na Purdueju spomnili name in me spodbudili, naj
se prijavim na delovno mesto novega

predstojnika, še več pa mi je pozneje
pomenilo, da sem kot kandidatka za
to mesto imela podporo skoraj vseh na

oddelku. Lažje je biti vodja, če si že na
začetku sprejet. To, da sem prva ženska
na tem delovnem mestu, seveda
mnogo drugih

porodi

vprašanj: zakaj ima na

univerzah tako malo žensk vodilne vloge, zakaj jih je vsaj na ameriških matematičnih oddelkih še vedno manj, kot bi

Matter nas

jasno in utemeljeno pozivajo

venskega

več

tudi

v okviru slo-

univerzitetnega

izobraže-

valnega sistema?

dveh letih izbral premalo predmeiz skupine B in ne bo mogel končati
študija v osmih polletjih. Možnost, da
kot študent izbiraš sam, pripomore k

pol leta predavala komutativno algebro

tvoji večji ozaveščenosti, kaj je zate po-

podiplomskim študentom ter raziskova-

membno.

prvih

2009 sem

la in sodelovala z njim

in

ki je zdaj profesorica na Fakulteti
čunalništvo in informatiko.

za ra-

danška v Mariboru sem se vsekakor veliko naučila. Zadnje leto gimnazije sem
bila kot dijakinja na izmenjavi v mestu
Tooele v ameriški zvezni državi Utah. V
srednji šoli sem opazila nekaj razlik. V
Sloveniji smo se učili dejstev in razlag
formul, pri slovenščini smo poleg slovnice in literature morali prebrati še deset
zunaj pouka;

v

je bil večji poudarek na razlagi

na oddelku Purdueja se je pač

smo v polletju prebrali le štiri kratke

pojmov

in dogodkov, pri angleščini

pa

mano. Vsekakor bi rada povečala število

knjige in jih v razredu temeljito obravna-

žensk, še bolj pa je pomembno poveča-

vali. V

nje prisotnosti etničnih manjšin, kajti
vsi potrebujemo zglede, kaj je mogoče

Kako ste se znašli

vi

kot dijakinja,

ki je

iz Slovenije prišla v Ameriko?
V Tooeleju sem se morala vpisati na tuji

Kako bi naš sistem primerjali z ameriškim?
Slovenski izobraževalni sistem je dober,
sistematičen, osredotočen. V osnovni
šoli v Slivnici in na Gimnaziji Miloša Zi-

ali več leposlovnih del

tov

Polono Oblak,

Ameriki

začelo z

no presedla v drugo skupino ob koncu
polletja. Edina ovira je, da si je morda v

bila na Fakulteti
za matematiko in flziko v Ljubljani. Na
povabilo profesorja Tomaža Koširja sem

Jeseni leta

lahko bilo glede na to, kakšen delež
jih ima doktorat? Nekje je treba začeti in

jih

zgodovine.

Tisti, ki jih zanima ocena A, si izberejo

težjih predmetov iz skupine A. Dijak
ali študent si lahko premisli ter enostav-

k spremembam.
Ali kdaj poučujete

ščine, tujih jezikov, znanosti,

ameriškem sistemu mi je všeč, da
si dijaki in študentje sami izbirajo predmete glede na določeno število ur angle-

jezik, da sem lahko dobila srednješolsko diplomo, pa sem izbrala španščino.

prvem polletju je bila ob urah, ko sem
si želela biti pri fiziologiji in matematični analizi, in dovolili so mi, da sem se
V

vpisala v drugo leto španščine, ker sem

imela
zaradi

dobro podlago iz francoščine. Prav
dobre podlage

v znanju več jezi-

sem se ob koncu polletja prepisala z
drugega na peto leto. Glede analize: pro-

kov

fesor nam ni predaval, le naloge nam je
dajal, ki bi jih lahko reševala tudi sama
doma. Ker sem iz slovenske gimnazije
prinesla

dovolj ur matematike, mi pri tej

ni bilo treba sedeti, tako da sem se prepisala k pevskemu zboru kot predmetu, pri profesorju matematike pa sem si
izposojala knjige. V evropskih srednjih

šolah in na univerzah je takšno spreminjanje težje izvedljivo.
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Od kod navdušenje nad matematiko

in

odkrili, da vas posebej zanimata?

skoraj

tekmovali

Spomnim se dveh dogodkov iz otroštva.
Moj prvi matematični dosežek je bilo

več naučila. Imeli

ste prvič

risanje kvadratov in računanje razmerja dolžin diagonal s stranicami, poleti
drugem

po

to počela,

Ne vem, zakaj sem

razredu.

mi je

pa

vzbujalo veselje. Bolj

sem se trudila z natančnim risanjem

in

merjenjem, razmerje je bilo približno,
ampak ne

natančno enako

naj

bi bilo razmerje

vilka

1,4. Kje sem

Nisem razumela,

delala napako?

zakaj

in zakaj

stalno

šte-

ni bila lepa, vseeno pa mi je dalo

dober občutek,

da sem odkrila določen

vzorec. Najstarejša sestra Marija mi je
pozneje

razložila, da je točno razmerje

kvadratni

koren

od dva. ki je približno
četrtem razredu učili

1,4. Nato smo se v

množenja večmestnih števil. Zdelo se mi
je, kot bi

imeli

tedne

in tedne

vsak

dan

deset let starejši

radovednosti.

sabo, katera

med

me bo

smo knjige in veliko
sem vedela,

Vedno

moji starši pametni

izobrazbe.

užaljena

in pela,
sestri pa sta

tudi brez

da so

ne starejši sestri

Ne onadva

ker sva

ki

se rodila

žalost me v osnovno šolo

niso sprejeli leto prej zaradi prevelikega
števila otrok tistega leta. Mnogo let pozneje

da moram biti za
to hvaležna. V dodatnem letu otroštva
sem se namreč umsko in telesno še bolj
razvila in mi je bilo v šoli lažje slediti.
sem se zavedela,

vidim kar precej študentov,

Kot pedagog

ki jih je okolje označilo kot nadarjene
in jih za vedno zaznamovalo kot takšne,
ki ne smejo

postavljati

vprašanj,

da ne

kaj

na desni, potem vrstica za končno vso-

družina

To se otrokom ne bi smelo

da v

stvari.

enovrstni

sistem

množenja. Po

gih urah, se mi zdi,

že kot otrok

nimamo dostopa

Čreti

poklici, ki sem

Edini

in leta

pa

sadež pokusila

delčke

in si pri tem

odlomila

-

sprednjih dveh zob

le dva

dni

odhodom. Moja zobozdravnica

pred

dopustu, njen asistent,

bila na

ki se

je

je

pisal Jazbec, pa mi je odlično, čeprav s
strahom, lepo polepšal obraz in njegov
je zdržal osemnajst

poseg

Vedela

let!

Na dan

odhoda smo okopavali na

mojega

da bo to moje zadnje

sem,

njivi.

okopa-

vanje doma, pa sem delala dlje, kot so vsi
pričakovali

glede na bližajoči se odhod

tistega večera. Ne spomnim se, da bi ob

slovesu jokala. Pripravljena sem bila na
veliko novo dogodivščino.

Moja

Kakšen finančni zalogaj je bil to za
vas?

Marija mi je v prvem letniku gimnazije
rekla, naj se prijavim za Titovo štipen-

do mnogih

dijo. Dobila sem jo. Znesek je bil kar

si jih lahko

dober! Nikoli nisem imela velike

zase, so bili zdravnica,

zamislila

ljica, nuna. Leta

mno-

da še istega večera,

naučiti

odrasle.

se zavedala,

sem

za vedno,

dogajati! Naj

mogoče

je spodbujala znanje in razgle-

danost, a

nalogami. Kakšna potrata papirja, se mi

ugotovila

se je

novega! To velja tudi za

je zdelo, ko sem že razumela postopek!

bom

le tako

svoj

da bom

Zaželela
domače breskve,
še niso bile zrele. Vseeno sem en

in mlajši brat samo zato,

pozneje. Pri petih letih sem pisala, brala
in obvladala računanje za tretji razred.
Na mojo veliko

da bo razpadla

tega mami nisem rekla.

vendar

vrstice za množenje z vsako od številk

da

bi vedela,

Kot

vojne. Čutila sem,

sem si še enkrat jesti

sprašujejo,

Doma sem naznanila,

hudo.

sva jih imela jaz

postopek: ena vrstica za problem, tri

vrstica za presledek med

viji

zaradi

niso imeli možnosti, kot

bi kdo podvomil o njihovi nadarjenosti.

še nova

jezna. To je bilo leta 1982.

in

Marija mi je govorila, naj naredim vse,
da ostanem v Ameriki, ker bo v Jugosla-

dom najverjetneje zapustila

uradne

domačo nalogo množenja parov trimestnih števil. Pokazati smo morali celotni

to, pa
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nam je brala iz starih knjig
enajst

in logiko?

spomnite, kdaj

Se

trebe po stvareh

učite-

sem nihala med

zdravnico in učiteljico.

po-

in sem pridno varče-

sem dinarje

vala. Pred

odhodom

zamenjala

v skoraj 700 dolarjev. Morala

v ZDA

sem ga našla. Namesto veliko pisanja je

Po

moj postopek zahteval zbranost, končni

V

zmnožek

Vindiš razširila obzorje,
ko je rekla, da bi lahko študirala prav to.
Takrat sem vedela, da sem našla svoj klic

Beograd je plačala Marija, celo z menoj

v življenju. Sestra Marija je še posebej

mnogimi vnuki, ki me je hranila in mi
ponudila toplino. Plačati sem morala le

je pisal od leve na desno.

pa se

mi je bilo

Še najbolj

všeč,

da ima sistem

simetrijo in se lahko posploši na vse večmestne zmnožke, če

dovolj

le ima človek

spomina za vse vmesne vsote in zmnož-

Od takrat sem delala domačo

ke.

nalogo

na svoj način. Pričakovala sem, da me
bo učiteljica karala,

ker

nisem pokaza-

kakšnem ključu ste se odločili?
šestem razredu mi je učiteljica mate-

matike Anica

name. Zaradi nje sem dobi-

vplivala

la

veselje

do jezikov, spodbujala me je.

je tlakovala pot do gimnazije, saj

Zame

je nanjo šla tudi sama, čeprav so ji starši

la vsega postopka, a

mi ni dala prilož-

govorili, da je gimnazija samo za genije.

nosti, da bi razložila

svoj

Prav

sistem. Marija

mi je takrat povedala, da so ga odkrili
še stari Indijci. Kot matematičarka sem
takšno

množenje, kot

sem si ga izmislila

sama v četrtem razredu, videla mogoče

le enkrat v knjigi ali na spletu.

Še

vedno

dvomim, da ga je sestra res že kje videla,
je

nisem nikoli vprašala.

pa

So

vas doma

zelo

spodbujali

pri pri-

mi je odprla pot na univerzo;

tako

mnogo

Črete;

let je bila tam menda edina iz
sicer ni šla na arhitekturo, kar si

je želela, zamenjava

pa po enem letu

ni

bila več mogoča. Kot revna študentka je
delala kot turistična vodnica v Portoro-

redko

poseljeni,

a

pre-

cej veliki vasi Čreta na Pohorju. Mama,
njena mama in obe sestri so se

rodile

v naši hiši. Mama je bila gospodinja
kmetica

Že v

osnovni

Kako

in

in

na treh hektarih, oče je hodil

Mama

Tisto

leto za mojo

dru-

je bilo drugače. Po Marijinem nasvetu
sem

se prijavila na zasebno univerzo,

da bi lahko ostala v

Ameriki in

dobila

štipendijo. Po priporočilu Mary in Jacka
sem izbrala Reed

College v Portlandu
v zvezni državi Oregon. Tam so mi dali
visoko

štipendijo in podporo v obliki

dobila

dobro ponudbo.

izredno

Od

zapustiti

Slovenijo?

3000 dolarjev. De-

nar so prispevali Marija, njen fant Črto

in starši, čeprav se je Marija zgrozila, ker
šola ni bila Harvard, Stanford ali kakšna
druga bolj znana univerza. Mary in Jack

vo v Ameriki. Zbrala se je vsa družina,

Kakšno srečo

da je videla,

Mama me je

šah.

obleko.

žino ni bilo finančno breme, a potem

sta me z vso mojo malo lastnino peljala

bom zato

in

zimsko

leto potrebovala kar

šoli ste bili

pred mojim

v službo. Vsi smo po šoli pomagali na

držav

za telefonske klice domov, poštnino in

odhodom nas je
obiskala gospa iz Beograda, ki je odločala, kdo lahko postane dijak za izmenja-

Pozimi

kmetiji. Oče nas je učil, katera so glavna
mesta, predsednike

srednji

težko vam je bilo

rodno Štajersko,

ponosna.

je šla. V Ameriki sem bila gostja družine Jacka in Mary z odraslimi otroki in

svoje družine sem kljub temu za prvo

ZDA.

mno

v

sem

in ljudeh.

sem

Odraščala sem v

Pot

dovala o čudesih

nadpovprečna, odlična učenka, zadnji letnik srednje šole pa ste končali v

seznanjena, je na vas izje-

brezplačno.

študentskih posojil. Nisem se spoznala
na denar. Mary in Jack sta mi rekla, da

ali so vas morda poskušali navdušiti še za kaj drugega? Vaša sestra
Marija, ki ni v matematičnih vodah, če
prav

priti iz Črete v Beograd, potem je

bilo leto izmenjave

žu in Poreču in potovala po svetu z zelo
malo denarja, pozneje pa mi je pripove-

dobivanju novega znanja s tega področja

sem

ali imam doma

podporo

dobro prestala preizkušnjo.

takrat

podpirala, a

je

bila

pozneje, ko sem bila uradno sprejeta,

in

iz

Utaha v

Oregon

kar

1300 kilometrov

daleč, pa še posteljnino sta mi kupila.

tako

imam, da se mi življenje

lepo ureja! Reed College je bil zame

kot raj na zemlji:
skrivati,
la knjige,

ni

mi

bilo več

treba

da sem končala nalogo, prebrasi pogledala še kaj dodatnega,
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je! Bila sem pridna študentka. Na srečo

yette je nekako povezanih z univerzo;
izobrazba je na visoki stopnji. Študentov

sem si našla še dobro zaposlitev: poprav-

je približno

ker so

vse to počeli tudi drugi študent-

knjižnici, pozneje sem tudi programi-

45.000. Večina jih študira inženirstvo ali znanost, zato se ljudje tukaj
ne prestrašijo, če rečeš, da si matema-

rala in popravljala

tik.

ljanje domačih nalog za ruščino, delo v

domače matematič-

V

Indiani je zemlja

v knjigah pa predstavljam le navodila, se

poskušam zadržati.

poceni, parcele

ne naloge. Veliko sem delala in se učila,

velike, prav tako razdalje med hišami in

Sicer radi

spala malo, denarja pa sem imela dovolj

ulicami; treba se je voziti v trgovine in

Res je. Po

za skromno prehrano, bivanje

in šolni-

no v vseh naslednjih letih, zato družini
ni

bilo

imate svojo družino, kajne? Koso drugi člani vpeti v svet mate-

liko

matike
Prav

in logike?

na Reed Collegeu sem spoznala

Steva Svvansona, s katerim
že več kot

plomski

sva

poročena

let. Skupaj sva šla na podištudij matematike na Univer34

ukvarja z

podobno. Po eni strani mi to prija, v svo-

Indiano, sva našla krasno hišo z veliko

po

drugi strani pa mi ni prav,

da marsičesa ne moreš dobiti brez vozila. Hkrati tudi ne morem reči, da lahko
vsak v Sloveniji kar skoči v prodajalno
za vogalom, v Čreti vsekakor ne. Večinoma vidim, kaj je dobrega, pa kjerkoli
sem. Nikjer

ni brezhibno, vsepovsod je

malce

nenavaden

kon-

ni neposredno

šestega razreda nama je razlagal, kakšne

povezan z
matematiko, pa vendar, ali v resnici
sploh obstaja kakšen takšen?

teste so imeli za razvrstitev

učencev gle-

Oh,

Spomnim

prvem mesecu v Ameriki sta Jack in
Mary naznanila, da bosta šla na dopust
v Evropo brez mene, jaz pa se bom preselila k družini enega od sinov. Bila sem

matematično znanje.

de na

deljeno z b, nato

s c deljeno z d

je

-

enako

ad

deljeno

deljeno z

bc. Čudila sem se

abstraktnemu delu v
Simon pa je odvrnil, da

šestem razredu,
Steve

in jaz

ne bi razumela,

on isto povedal

če bi nama
s številkami.

Kako bi primerjali življenje v Indiani
in Sloveniji? Kaj pogrešate, kaj je pri
vas bolje?

joj, vam je sestra povedala? Po

razočarana,

izgubljena, ampak se je izka-

zalo, da je bilo hkrati dobro zame. Jack

in

Mary sta

med drugim obiskala moje

starše v Jugoslaviji in poglobila stike z
vsemi, njuna snaha Ellen pa me je v tistih dveh

mesecih

uvedla v izdelovanje

krpank oziroma kviltanje (quilting). Pod

živela v Portlandu do

S Stevom sva

1987, naslednjih pet let v Indiani,

leta

v Mi-

chiganu do leta 1995, naslednjih deset
let v Novi Mehiki z vmesnim letom in

zelje, redkev, rukolo, komatsuno

kitajsko

der, krebuljico, cikorijo, brokoli - mnoge povrtnine kar v obliki listov, saj pred
zimo ni zadosti časa, da bi dozorele v

Menda imate

se vprašanja: a

metra. Sredi septembra sem posejala ne-

kaj semen, zdaj pa uživava svojo solato,

Kaj najraje počnete v prostem času?
jiček, ki

dnevu

si za nujno senco; do pisarne imam le
dvajset minut hoje. Uredila sva tri gredice, vsaka meri približno meter krat dva

(japonsko gorčično špinačo), korian-

matematiko in programiranjem. Imava

prvem

trave, tise, pušpana in velikimi dreve-

kaj lepega.

27-letnega sina Simona in tudi on je
doštudiral matematiko. Po

vrtnarite.

ji hiši lahko glasno pojem in ne motim

zo Purdue, kjer sem zdaj predstojnica.

Večina najinih prijateljev se

tudi

meni teče kmečka kri. Ko
sva se z možem sredi junija preselila v

sosedov,

prispevati.

več treba

Danes
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metodi; s sprejetjem nove službe sem se

jim za nekaj let odpovedala. Moja metoda uporablja matematiko, vsaj v ozadju,

njenim vodstvom sem naredila krpanko, ki jo še vedno imam, sicer precej rabljeno. Kviltanje se je začelo na Daljnem
vzhodu, poznali so ga tudi v Egiptu, v

cvetove.

preživljate te koronske čase?
Malo za šalo, malo zares: imate
kakšno matematično rešitev za to
globalno krizo?
Kako

Na kratko: nimam rešitve, se pa držim
vseh znanih varnostnih protokolov z

maskami, razkuževanjem, karantenami
in vzdrževanjem medsebojne razdalje.
Potem

ko sem konec marca

sprejela

se-

danjo službo, sem si predstavljala, da bo
epidemija za nami do sredine poletja.
Na

žalost se to ni uresničilo. Univerza

Purdue je bila zelo organizirana in vesela sem, da smo polletje dobro prestali.
Na vodilnem mestu se moraš hitro naučiti, katere so tvoje bistvene odgovor-

srednjeveški Evropi, a pionirji Divjega

nosti, v času korone pa so se pojavile še
dodatne. Upam, da je najhujše za nami,

2005 do 2020 sva bila eno leto
v Sloveniji in Italiji ter polovico leta v

zahoda, ki niso imeli dostopa do nove-

a okužbe v Indiani naraščajo.

ga blaga, so naredili pravo umetnost

sem v pisarni; tam najlaže najdem od-

Avstriji. Nazaj v Indiano sva se preselila

krpanja odej iz starih oblačil. Ellen je

pol

v Kaliforniji in enim v Kansasu. Med

letoma

to poletje sredi pandemije. Simon je pri

iz

Čez

teden

govore, ker tudi nekateri drugi sodelavci delajo v stavbi. Pogovarjamo se v

svojih štirinajstih letih živel že v enajstih

imela v omari ostanke blaga, iz katerih
je njena mama šivala obleke, in ob tem

hišah in

sem spoznala, da krpanke niso samo

kajo prek računalnikov in

koristne in lepe, ampak omogočajo tudi

Zdaj se še bolj zavedamo, da je osebni

prijetno povezavo s preteklostjo. Tako se

stik z gestami in možnostjo vprašanj

gora,

le hribčke, ki mi ugajajo. Pogrešam
petje iz naše vasi v Sloveniji. Skoraj po

mi je odkril še en nov svet. Potem mnogo let nisem šivala, po tretjem letu podiplomskega študija pa sem se odločila, da

bo to pri študentih ali pri učenju novih

vsakem opravilu so se sosedje zbrali in
kakšno zapeli. Moj Simon je pri dveh

potrebujem nov konjiček, in od takrat šivam krpanke, svoje bluze, obleke, hlače.

za uro ali dve zapeljeva po podeželju,

letih znal peti skorajda vse slovenske
narodne pesmi, ker sem mu toliko pela.

Včasih se prav snobovsko in retorično
vprašam, češ, le kdo bi hodil v službo v
kupljenih oblačilih. Možu delam pisane

sprehod.

le zakaj bi delala dolgočasne? In
kaj naredi ženska, ki uživa v svoji mate-

stroge karantene

stanovanjih.

Podnebje v India-

ni je približno enako kot v Sloveniji, le
da so tu zime bolj mrzle in poletja bolj
vroča ter izredno soparna. Indiana nima

Zdaj sosedje menda zapojejo samo še
takrat, ko pridem jaz. Se mi zdi, da pojejo zaradi mene, ne zato, ker bi jih še

veselilo samo
no veseli. Prav
Nece

Falk

-

po

sebi.

Mene

pa še ved-

zdaj si mrmram tisto od

Vsi ljudje hitijo.

srajce

-

matični službi in rada šiva? Mora najti
sistem bolj spretnega, hitrega šivanja! In
tako se je rodil tube piecing (njene videe

maskah, seveda. Mnogi sestanki pote-

telefonov.

ter odgovorov najboljši za učenje, najsi

delovnih nalog.

ob nedeljah

Ob

pa se

sobotah se z

možem

odpraviva na dolg

Zgodovina španske gripe in matematični modeli kažejo, da zgodnje in
podaljšajo pandemije

in močno zmanjšajo število okuženih in
mrtvih. Obratno, torej brez karanten, se
jih okuži in tudi umre več; konec pride
prej, a na račun človeka. To je več kot

s prikazom tehnike sestavljanja koščkov

očitno v Indiani: ljudje, naveličani

s pomočjo cevk lahko najdete na you-

rantene, so imeli na zahvalni dan mno-

Lafayette, kjer je Univerza Purdue, s

tubu, instagramu in facebooku, op. p.).

žična srečanja, nato so številke smrti

to zelo povezani?

Imam

Ali

so prebivalci vašega mesta West

Večina prebivalcev mesta

West

tri skoraj dokončane knjige o svoji

zrasle na

15

ka-

odstotkov.

Lafa-
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Kaj pa pri vas doma, kako poteka
vsakdan?
Z možem sva previdna. Po njegovem
potovanju sredi oktobra je bil v najini
hiši v karanteni štirinajst dni: k sreči
sva lahko imela vsak svoj vhod, kopalnico in prostor za spanje, jaz sem si
kuhala v kuhinji, on pa na svojem pre-

nosnem štedilniku za kampiranje.

Ko

sva v tistih dneh šla na sprehod, sva no-

sila masko in bila zadosti daleč drug od
drugega. Sin ob koncu leta ne bo prišel
na obisk, ker noče leteti, ko so številke
okuženih tako visoke. Snidenja si želi-

breskve, ki pa še niso
bile zrele. Vseeno sem
en sadež pokusila in si

pri tem odlomila delčke
sprednjih dveh zob

-

le

dva dni pred odhodom.

mo v bližnji prihodnosti, ko bo bolj var-

Sestra Marija je še

je skupno božično večerjo
prek skypa ali zooma. Ta konec leta
bo pač bolj tih in nedružaben. Vredno

posebej vplivala name.
Zaradi nje sem dobila

no. Predlagal

je počakati na varnejše čase. Večkrat,
ko moram na kaj čakati, si mislim, da
imam s tem odlično priložnost prisluhniti, kaj se dogaja v moji glavi. Čakanje
na konec

korone bo pač trajalo precej

dlje. Na srečo imam službo, celo takšno,

zaradi

katere

so tudi moji t. i. prosti

dnevi zanimivi.
si dokončati določene strokovne matematične članke.
Ta teden sem dobila v zadnji pregled
svojo knjigo Introduction to Analysis
Želim

( Uvod v analizo), kar mi bo prav tako
vzelo kar nekaj

časa.

Ne

bo mi dolgčas.

Zgodovina španske gripe in
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Zaželela sem si še
enkrat jesti domače

matematični modeli kažejo,
da zgodnje in stroge karantene
podaljšajo pandemije in močno
zmanjšajo število okuženih
in mrtvih. Obratno, torej brez

karanten,

se jih okuži in tudi umre

veselje do jezikov,
spodbujala me je. Zame
je tlakovala pot do
gimnazije, saj je nanjo
šla tudi sama, čeprav
so ji starši govorili, da
je gimnazija samo za
genije.
Pozimi pred mojim odhodom nas
je obiskala gospa iz Beograda, ki je
odločala, kdo lahko postane dijak
za izmenjavo v Ameriki. Zbrala se je

vsa družina, da je videla, ali imam
doma podporo in bom zato dobro
prestala preizkušnjo.

več; konec pride prej, a na račun
človeka.
Ta konec leta bo pač

bolj tih in nedružaben.
Vredno je počakati
na bolj varne čase.
Večkrat, ko moram na
kaj čakati, si mislim,
da imam s tem odlično
priložnost prisluhniti,
kaj se dogaja v moji
glavi.
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Proračun sprejet, a na trhlih nogah
Kranjskogorski občinski
Suzana P. Kovačič

svetniki so na sredini seji sprejeli proračun občine za prihodnje
»Kar
čuna

Kranjska

Gora

gorski občinski

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

sprejeli

- svetniki

proračun

Kranjskoso

Občine

del

precejšen
nam

bo

prora-

izpadel

zara-

Podkoren,
in

na

žičnice

Mojstra-

Gorenjski konzorcij

di epidemije covida-19 iz naslova turističnih taks, kon-

pametnih

cesnin in

davkov.«

kot so štetje prometa,

drugih

ljavo

skupnosti z

pametnih

vpe-

tehnologij,
digi-

milijonov

11

kov

za

evrov,

la

iz presežka

Zelo

rebalans

talizirana javna razsvetljava,

sticija

leto. Proračun je bil po prvi
obravnavi v 15 -dnevni javni

proračuna konec marca, ko

spremljanje kakovosti vode,

v

bodo znane zaključne ocene

stanje na ekoloških otokih.

obravnavi, v tem času sta prispela dva dodatna predloga.

prometa v zimski sezoni.

Svetniki so se strinjali s predlogom odbora za gospodar-

ki povzroča precej preglavic,

Na

je

Krajevna skupnost Rateče

vodnem zajetju Jurež,

- Planica

je predlagala, da se

dehidracij sko

stranišče

na

javne

zaradi vremena vseh del še
niso mogli dokončati, zato se

avtobusni postaji predela in
priklopi na javni kanaliza-

službe, da se 35 tisoč evrov

v prihodnje leto prenese sla-

cijski

prenese iz postavke priredi-

bih 288 tisoč evrov za dokon-

na

tve Turizem na postavko Po-

čanje del. V proračun za leto

sta bila, da se najprej preuči

speševanja drobnega gospo-

2021

darstva. Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je prora-

jekti za ferato Dobršnik Hru-

stvo

čun

in

na

gospodarske

trhlih nogah, saj je

med lokalnimi skupnostmi,

ki

so

odvisne od

turizma,

tudi občina Kranjska Gora.

šica

so dodani tudi novi pro-

(skupaj z Občino

lastna sredstva

no

Hrušica,

za

parkovne

čine TNP,

parkovne

ob-

filtmi vodohran

Stališče župa-

in sklep občinskega

možnost cenovno

sveta

ustreznej-

še izvedbe.

Jeseni-

ce), sprehajalno pot Topoli-

sistem.

V

evrov,
več

no

se odhod-

za dobrih

730 tisoč

prihodki pa za

kot 75
je

so

tisoč

nekaj

evrov. Skup-

prihodkov

za

okrog

gradnjo

za

invevrtca

Mojstrani, med finančno

tudi

so

občinskih

cest,

obnoprojekt

umirjanja prometa v dolino
Vrata, sekundami vodi

-

ka-

nalizacija, investicije v šporsanacija

tno infrastrukturo,

gozdnih cest zaradi posledic

naravnih

nesreč

ob sofinan-

ciranju ministrstva za okolje

in

prostor, gradnja pločnika

vzporedno z

skupnem

ki zvišali

bo

preteklih let.

milijonska

zajetnejšimi
ve

odhod-

evrov,

dobrih 14 milijonov
razlika se bo pokri-

Največja,

Kranjska Gora za prihodnje

verjeten

leto.

ne ceste v

ku

in

obnovo držav-

Gozdu

-

Martulj-

gradnja manjkajoče-

ga pločnika vzporedno z obnovo državne ceste Kranjska
Gora-Vršiška.
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Potrdili novo dokapitalizacijo
Delničarji Lona so

ponedeljkovi skupščini potrdili novo dokapitalizacijo v znesku do šest milijonov

na

evrov, ki bo hranilnici omogočila nadaljnjo
Cveto

Zaplotnik

-

Kranj

nice

rast poslovanja.

Hranil-

Delničarji

Lon

so

ponede-

na

virtualni

ljkovi

skupšči-

ni pooblastili upravo, da v
roku treh let od vpisa sprememb statuta v sodni register enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital z izdajo

8

tisoč novih

del-

nic oziroma za največ

šest

največ

o

tako da bi

milijonov evrov,

osnovni

povečanju

po

ka-

aK

mUl

1

pital znašal največ 17,4 miUprava bo

lijona

evrov.

vsako

povečanje

za

osnovne-

ga kapitala morala pridobiti soglasje nadzornega sveta, pri vsakem povečanju pa
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bo, po

predhodnem soglas-

ju nadzornega sveta, lahko

upoštevala prednostno pra-

Skupščina delničarjev tokrat ni bila v Lonovi poslovni stavbi v Kranju

vico obstoječih delničarjev

potekala

V

Virtualni Obliki.

/ Foto:

Gorazd

(na

sliki), ampak je

Kavči;

do vpisa novih delnic, lahko
pa bo to pravico tudi v celoti
ali delno izključila.

V Hranilnici Lon

so

izvedli skupščino na

dokapitalizacijo,

katero

s

si bo hranilnica

zagotovila

dolgoročno finančno stabil-

dlje časa prizadevajo

nost ter zadostila pričakova-

iz lastništva Hranilnice Lon. Združenje je doslej

regulatornim

kapital-

skim zahtevam in

lastnim

nim

daljavo, v virtualni obliki.

strateškim ciljem.

To je bila prva virtualna

ska

skupščina delniške

ci

družbe v Sloveniji.

nja in

okrepitev bo
omogočila

rast

Kapitalhranilni-

pojasnjujejo

nje težav, ki jih je povzročila

v Lonu,

rusa.

za

izstop manjšinskih delničarjev

zastopalo 31 delničarjev, ki imajo skupno 1,2 odstotka
delnic; polovico teh delnic so v soglasju z delničarji
tudi že prodali.

poslova-

tudi lažje premagova-

epidemija novega koronaviKot

V Vseslovenskem združenju malih delničarjev si že

Epidemija namreč po-

delničarja GIC Gradnje, so
potrdili

tudi spremembe v

nadzornem svetu.
to

Names-

in Uroša Vidovipetčlanskem nadzor-

Garbajsa
ča.

V

nem

svetu

še naprej

osta-

Iga Grudna, ki ga je nad-

jata Christoph Geymayer v
vlogi predsednika in Tomaž

so junija zaključili prvo fazo

membno vpliva na poslova-

zorni svet imenoval za čla-

znesku

nje bank in hranilnic, ki mo-

na uprave

milijona evrov, s kate-

rajo zaradi slabitve portfelja
za

novega člana nadzornega
sveta izvolili Milana Zale-

sov tudi

je

tela, skupščina pa je z mesta člana nadzornega sveta
odpoklicala Miha

Šlamber-

ki jim je Kai Dai prodal de-

član Rudi

gerja in Toneta Ropa ter na

lež in so verjetno povezana

sklicala na zahtevo

njuno mesto izvolila Marka

z njim.

dokapitalizacije
2,93
ro

v

so zadostili zgolj

nujnim

potrebam po kapitalu za nemoteno poslovanje

v obsto-

namenjati

več
slabitve in rezervacije.
skupščini,

Na

Na predlog

uprava

enega od glavnih delničarjev pa so se odločili za novo

Žeslin)

ječem obsegu.

kapitala

Imre

ki

(predsednik

Balogh

in

jo

dr.

hranilnice,

so za

Kern.
Kot so še sporočili iz Lona,
so na skupščini z večino

gla-

potrdili odvzem gla-

sovalnih pravic podjetjem,
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Ormož

• Namakalno

omrežje bo izvedeno v manjšem obsegu

Problem je vodovarstveno območje
Namakalno omrežje, ki ga občina Ormož vse od leta 1997 gradi po fazah, naj bi bilo dokončano v prihodnjem letu,
vendar v manjšem obsegu, kot je bilo sprva predvideno. V zadnji, V. fazi izgradnje, je bilo predvideno, da se zgradi
sistem, ki bi zagotavljal namakanje skoraj

181

hektarjev njivskih površin, dejansko pa ga bodo zdaj uredili

na

približno 148 hektarjih.
Začatek gradnje poleti

»Preveč se približamo prvemu
in drugemu vodovarstvenemu območju.

Z

mož na zahodnem delu. Tako bo
Na

izgradnjo namakalnega

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

tne vode,

ogrozili kakovost pi-

zato

smo zmanjšali

seg izgradnje namakalnega sistema za približno
Miran

30 ha,« je pojasnil

izgradnjo

zaokrožena celota na približno

drugače pa bo skupno potencialno

še

komasacija.

»Pospešeno

možno v tem projektu izkoriščati

delamo na pripravi vseh potrebnih

približno

1.000

aktov

površin,«

je navedel Klinc.

To

namakalnega

to

služnostne

se

in

dokumentov za prijavo
nepovratna sredstva,

ki bo v začetku prihodnjega leta.

stvo na občini Ormož.
Z

potrebne dokumen-

podpisujejo

na razpis za

Klinc, svetovalec za kmetij-

poteka

pogodbe, na območju pa se zaključuje

ob-

času

tem

920 hektarjih. To so tiste površine,
za katere so podpisane pogodbe,

tacije,

lahko negativno vplivali na zaloge
podtalnice

občini v

priprava vse

sistema v predvidenem obsegu bi
in

gradnjo namakalnega sistema Or-

investicijo bomo zaključili z iz-

hektarjev

dnjo naj bi začeli

njivskih
Izgra-

julija, končali pa

novembra prihodnje leto.
Karmen Gmjak

omrežja bo tako zagotovljeno namakanje na

148 ha kmetijskih po-

vršinah. Posledično bodo položili
10

12,5) kilometrov

(namesto

ce-

vovodov. Skladno s tem se seveda
zmanjšuje tudi vrednost

Namesto
jona

nega

evrov

predvidenega

bo

sistema

projekta.

kmetijski sklad za razvoj podeželja,

mili-

in sicer v višini 819.000 evrov, kmetijsko ministrstvo pa naj bi primak-

1,5

ureditev namakalzahtevala približno

1,3 milijona evrov.

Pri tem

bo levji

delež investicije financiral Evropski

nilo

270.000 evrov.

Občina torej ne

bo nosila finančnega bremena; še
DDV

si bo lahko v celoti povrnila.
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Ormož

Podpis pogodbe

•

za

rekonstrukcijo čistilne naprave

Trimilijonski posel v roke
Komunalnemu podjetju Ormož
dolgoletnih prizadevanjih , da bi dotrajano komunalno čistilno napravo sredi mesta
ustrezno rekonstruirali in dogradili, je občini sredi decembra vendarle uspelo. Sklenili so
pogodbo z domačim Komunalnim podjetjem Ormož (s podizvajalcem), dela pa bodo začeli
Po

začetku prihodnjega leta.

v

projekt

»Sam

tri milijone evrov

66

% oz.

vreden

je
z

DDV.

dobre
Večino,

2,2 milijona je evropskega

prava kapaciteto 8.000 PE. Gradbena dela naj bi bila zaključena v

Prlek)

začetku leta

bo oddalo podjetje GIC Gradnje

Komunalno podjetje Ormož bo

denarja, država oz. okoljsko ministrstvo

bo dodalo

evrov.

Občina Ormož bo

zagotovila 5

investicije oziroma

160.000 evrov

ter

višino

evrov,« je

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

385.000

DDV,

%

ki znaša 600.000

finančno

konstrukcijo

2022.

za izvedbo

gradbenih

3.089.846

evrov,

za

del

prejelo

umestitev

tehnologije pa bo poskrbel podizvajalec
potekom

GH

Holding.
investicije

za

čistilna na-

3.045.146

ob temeljitem pre-

gledu vseh ponudb izkazalo, da je
predračunska

cena

podjetja

GIC

čunu. Ob odpravi napake pa je bila

podjetje PRO Plus za 92.720 evrov,

dograjena

se je

A

nad

investicije predstavil župan Danijel

novljena in

evrov.

iz

izvajalo

Vrbnjak in dodal, da bo imela pre-

obveščanje

Rogaške Slatine, in sicer

Gradnje temeljila na napaki v izra-

Nadzor
bo

prejel 24.500 evrov. V prvi
fazi je sicer najugodnejšo ponud-

javnosti pa bo

do-

mači Zavod za informiranje (radio

njihova

ponudba najvišja, in

3.383.335

sicer

evrov.

Karmen Grnjak

Plus, župan Danijel Vrbnjak, direktorica
Od leve: Peter Kirič, direktor ZZ1 Ormož, Bojana Souič, direktorica PRO
Ormož, ki je pouedala: »Zauedati se moramo,
direktorica
Paula
KP
Majcen,
in
občinske upraoe Milena Debeljak
da do zapletou pn gradbenih delih ne bo
da so tourstne prenooe čistilnih naprao učasih problematične. Upamo,

prišlo.«
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Rače-Fram

•

Podpis pogodbe

za

čistilno napravo

Tri milijone evrov
za čistejšo vodo
Župan Občine Rače-Fram Branko Ledinek je sredi tedna z
izbranim

izvajalcem

del, podjetjem

Hidroinženiring, pod-

pisal pogodbo za izgradnjo nove čistilne naprave v Račah,
vredne okoli tri milijone evrov. Ta bo nadomestila obstoječo
napravo, kije dotrajana in ne zadostuje več potrebam občine, kamor se priseljuje vedno več ljudi.
Vrednost investicije znaša nekaj več kot 3 milijone evrov z
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vključenim DDV. Od tega bo 1,3 milijona evrov prišlo iz proračuna

Občine Rače-Fram, nekaj več kot 340.000 evrov bo prispevala
država, medtem ko bodo 1,36 milijona evrov predstavljala
nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Postopki za izvedbo so socer trajali več let. Priprava projektne in
investicijske dokumentacije se je začela v letu 2017, letos pa so prejeli

zeleno luč za začetek postopka izbire izvajalca gradnje. Med tremi
prijavljenimi so izbrali drugega najugodnejšega ponudnika, nato se
je najcenejši pritožil, a njegovemu ugovoru ni bilo ugodeno. Tako bo,

kot rečeno, posel izpeljalo podjetje Hidroinženiring

iz Ljubljane.

»Če bo vreme dopuščalo, bodo gradbena dela začeli v drugi
polovici januarja,« je povedal Ledinek in dodal, da ima izvajalec
za izvedbo časa dobro leto dni, čemur sledi enoletno poskusno

obratovanje.
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Bomo že končno začeli
tedniku z dne

V Štajerskem

uporabiti

ne morejo

za

ukrepati?

lahko prebrali , da so v Lancovi vasi zvrtali 132 m globoko vrtino , a je
globinski vodnjak za oskrbo s pitno vodo , ker je na lokaciji premalo vode. Končno bi se že
4. 12. 2020 smo

morali zavedati, da naravna

bogastva niso

v

neomejenih količinah,

bi jih morali trošiti čim manj. Ljudje

zato

govorijo, da imajo radi svoje otroke in vnuke, obenem pa večinoma ni pripravljenosti za trajnostna ravnanja, da

bi tudi naši zanamci lahko v enakem obsegu uživali naravne dobrine. Treba je odpraviti čezmerno rabo.
V teh virusnih časih

vode in drugih naravnih

namenjali

podjetja in posamezniki

virov). Posameznikom

ne bomo samo prihranili

so večini

komaj čakajo, da

se

pitne vode, temveč bo tudi

ceni več največje vrednosti

zemljišč,

se čim

druge

namene,

prej vrne prejšnje stanje.

lokalne skupnosti in država.

manj drugih problemov

Toda prejšnje stanje

Treba je izkoristiti lokalne

-

nenehne rasti in vedno

obnovljive vire. V naših

izločanja vodnega kamna

večje potrošnje ni dobra

krajih imamo možnost

v

izkoriščanja geotermalne

(po pranju avtomobila

za naše zanamce.

popotnica

Moramo že končno

ugotoviti, da

so

energije. Naj

se to

tudi zgodi!

Da sploh lahko pijemo

potrebne

ne bo

problemov zaradi

gospodinjskih aparatih

dostopne,

ne

se

ne

je njihove

to

rodovitnosti. Večinoma

bi ljudje imeli zemljišča,
namenjena

na

temnejši barvni podlagi

proizvodov po cenah, ki

gradnjo, saj

za

taka zemljišča kupci

so za

pripravljeni več plačati. Toda

bodo vidne svetle sledi, ki

z

marsikoga zelo motijo).

vrednost zemljišča njegova

vidika preživetja je največja

spremembe, in začeti

vodo iz naše onesnažene

ukrepati. Mi posamezniki

podtalnice, ji je potrebno

lahko spremenimo trende

dodajati neonesnaženo

ob domovih imeli mlake.

globinsko vodo, da dobimo

Tudi danes bi lahko poleg

kmetijskih pridelkov pa
kmetijska zemljišča ne
morejo imeti visoke

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

morajo pridružiti tudi

za

ne

bomo

Včasih

so na

podeželju

rodovitnost (pri nizki ceni

trošili za nepotrebne reči,

mešanico v dopustnih

zbiralnikov

če ne bo prva prioriteta

mejah (ki pa so včasih

vode imeli

okrasnih bazenčkov še kak

tistim,

zadrževalnik

Marsikje v

drag avtomobil, čim

tudi presežene). Če bomo

dražja ograja, itd., pa

namesto

bomo raje začeli vlagati

potrošnjo (katere rezultat je

v to, da bomo

na

porabili

v

nepotrebno

koncu kup smeti), vložili

čim manj pitne vode, da

v

bomo energetsko čim bolj

da bomo

to

vodo lahko

samooskrbni, da bomo

uporabili

za

pomivanje,

zbiralnike deževnice,

vode

-

meteorne

saj

namesto

meteorne

kot sonaravno

cene,

nedosegljiva

so potem

ki obdelujejo zemljo).
svetu

lahko

vidimo, da je obdelan vsak

urejeno mlako. Ko hodimo

najmanjši košček zemlje,

v naravo, uživamo v

tudi na strminah, pri nas

njeni

prvinskosti, ob domovih pa
nasprotje: trenutni modni

pa pogosto slišimo, da se

pranje, umivanje,

trendi so taki, da je okoli

trgovini ceneje. Pomembna

naših dvorišč in njihovih

splakovanje stranišč,

domov vse čim bolj sterilno

ograj, da se dvorišča,

pa ni le cena, temveč tudi

zalivanje, bomo naredili

(marsikje skoraj ni

kvaliteta pridelka. Mnogo

masivne ograje okrog

ogromno. Pri novogradnjah

ker ni posajenih dreves,

njih in naša domovanja

ljudi je povsem odtujenih

je treba misliti na

grmovnic ali pa so v tako

od zemlje, od osnov obstoja.

minimalističnih izvedbah,

Človek,

poskrbeli

ne

za tako

ozelenitev

bodo pregrevali zaradi

bo

potem

to,

da ne

nepotrebnih ovir

sence,

obdelava

ne

splača, saj je v

kam greš? Tudi

pomanjkanja zelenja

in kasnejših nepotrebnih

da ni sence; ob njih pa so

najvišje piramide starih

(posledično bo manjša

dodatnih del in dodatnih

pogosto še kamniti nasipi,

potreba

civilizacij

stroškov. To pa

ki

Iz zgodovine bi

za

uporabo klime,

ne sme

se

pregrevajo v sončni

torej manjša potrošnja

biti skrb

energije), če bomo

. . ., bomo
lahko postali trajnostna

zavednih posameznikov,

družba, ki ji je

(državnih in občinskih

tudi čim več rodovitnih

institucij, izvajalcev gradenj).

površin. Danes, ko

mar za

njene

otroke in vnuke (da bo tudi
za

njih ostalo dovolj pitne

samo

okoljsko

temveč celotne družbe

Če ne

bomo pitne vode

pripeki).

so

imele svoj vrh.
se že morali

nekaj naučiti.

Za naše zanamce moramo

poleg pitne vode ohraniti

so

trgovine polne kmetijskih

Treba je spremeniti

prehranjevalne navade (ne
samo v dobro

tudi

v

okolja, temveč

dobro zdravja).
Danica Hren, Hajdina
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Gradbeni odbor za

športni park
Gradbeni odbor za gradnjo športnega parka se je jeseni sestal enkrat,

in
jali

sicer

o

postopku

in kako bo vplival

na nadalj-

se predvsem

smo

ARSO

aktivnosti

nje

tnega

»Pogovar-

septembra.

29.

izgradnjo

za

špor-

parka. Vzdušje ni bilo preveč

optimistično.

zahtev, ki

pa

Smo

opazili,

oktobra

da

začetku

na
na

seznamu

so čakale na obravnavo v

postopku predhodne presoje vpliva
na okolje (vpogled preko spletnega

portala),

našega

bilo

ni

projekta

več,« navajajo v gradbenem odboru.

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

sklep,
za

kar

»predhodni

da se

Športni

park

v osnovi

potreben.

je bil

oktobra

Dvanajstega

postopek

Preddvor

pomeni,

sprejet

ustavi«,

da niti ni
za

Dokumentacija

bil

prido-

bitev gradbenega dovoljenja je spet
vložena na UE Kranj. »Zadržkov torej ni več, kdaj bo gradbeno dovoljeizdano,

nje resnično
samo
na

učinkovitosti

od

upravni

investicijske

kacije projekta, t.
17.

uradnikov

enoti. Pripravljen je bil

še Dokument

roku

pa je odvisno

i.

identifi-

DIIR ki je bil

novembra oddan na

v

Fun-

daciji za šport, kjer kandidira za sofinanciranje v višini 70.000

evrov,«

še dodajajo v gradbenem odboru.
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OKOLJU PUSTI ODTIS
TRAJNOSTNA GRADNJA POMENI GRADNJO STAVB
MOŽNO
TER

PORABO VIROV OD PROIZVODNJE

MAJHNIM EKOLOŠKIM

Z

CELOTNEGA

IN

ŽIVLJENJSKEGA

ODTISOM. TO POMEN!

NAJMANJŠO

CIKLA OBJEKTA DO DEMONTAŽE

RECIKLIRANJA.
Na voljo imamo

PRIMER

omogočalo

samo eno Zemljo in

življenjski

ustrezen

slog.

TRAJNOSTNE

njene sposobnosti,

GRADNJE

Trajnost
bah

v

ponuja

montažnih

burg.

hiš, ki

zelo nizke

energiji,
z

hiš

se

nudi streho

nam

glavo, imajo

nad

gradimo

vpliva na

in kako

naše okolje,

živimo, torej močno

predvsem

pa

določa

Gunz-

22

imajo

potrebe po
oskrbujejo

obnovljivimi

omejitve. Povprečen

prebivalec

naše države

smernce za prihodnost. Enodružinska hiša

mislih

zgrajenih

vzorčnih

in

To, kako

svet

tem v

S

je bilo

zgrad-

nas nahrani, obleče

da

viri

potrebuje namreč za svoj

produktivne

površine

povprečje).

energije in premorejo

pametne naprave

stil

lahko

hektarja zemeljske

kar 4,68 globalnega

evropsko

življenjski

vzamemo Američane,

(kar je sicer
Če za
bi

pogosto b'stveno

učinek. Kaj

pet

potomce?

pri gradnji

danes, bodo imele dolgoročen

sprejemajo

primerjavo
kar

dobrih 50 let,

dlje. Odločitve, kijih investitorji

nekje

potrebovali

zdrži

si

človek

Zagotovo

najbolj želi za svoje
ne sveta, v katerem

za nadzor doma ter
zdrave

gradbene

materiale. > www.

fertighauswelt.de

planetov.
vpliva

Okolje,

v katerem

na naš ekološki odtis.

odvisen

od

površine

prebivalca,

Ta je namreč

toga, koliko produktivnega

(tj. brez

pozidanih

živimo, močno

površin
da

bi

morja, puščav,

gora,

itd.) je potrebne

mu

to dolgoročno

na

vse oolj nepredvidljivo
katastrofe,
Ko

gre za

lakoto in

oodnebje

povzroča

konflikte.

gradnjo hiše, se nam

porajajo številna vprašanja.

v

zvezi s tem

Začne se že z

gradbiščem. Ali mora na novo odoorcna
gradnja zares stati na nesoč zelenem
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Ekološki

primanjkljaj/
presežek

Zmogljivost

Zmogljivost

obnavljanja
večja

1 Vrstne hiše

v

Črebru na Švedskem

parcelo, na primer s porušeno in zaraslo

zaradi majhnega

pa doslej neuporabljeno gradbeno

prostora, ki ga
zavzemajo, in

parcelo v že obstoječi soseski? Ali se je zaradi
poceni

m

odtisa

travniku? Ali se lahko v istem kraju poišče

hišo, ali

m

manjša od

od odtisa

dobre

izolacije porabijo
malo energije,

kvadratnega metra smiselno preseliti

proizvajajo pa jo

na podeželje, živeti

daleč od službe, šole

in

tudi same s pomočjo
fotovoltaike.

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

možnosti oskrbe,

in

ste cela

desetletja odvisni

www.streetmonkey.se

od dveh, pozneje, ko so v hiši polnoletni
2

otroci,

pa

celo od treh ali štirih avtomobilov,

ker lokalni prevoz ne nudi dovolj možnosti?

Zemljevid prika-

zuje porabo virov
glede na proizvodno
območje države.
www.footprintnetwork.org

VPLIV ZEMLJIŠČA
Ko

izberemo ožji seznam zemljišč, ki so nam

všeč, moramo natančno preučiti gradbeni

3

HKSU

PV-moduli »auro-

POVVER«

so, odvisno

od zahtev,

na voljo

načrt, se moramo vprašati: Koliko

kvadratnih

metrov v resnici potrebujemo zdaj

in v

v treh kakovostnih.

načrt. Hiša s streho, ki
in

ni obrnjena proti jugu

www.vaillant.si

ne ponuja primernega mesta za namestitev

prihodnosti, ko na primer otrok ne bo več
4 Izolacijski

sončnih kolektorjev

in fotovoltaičnega

sistema kje drugje (npr. na garaži), je komaj

materi-

ali iz lesnih vlaken

v hiši, surov les pa

smiselna. Brezplačna sončna energija

shranjuje tudi ogljik

je preveč pomembna za okolju prijazno

/www.frischeis.si/

in s tem C0

oskrbo z energijo.
steklene

To velja

tudi za velike

površine, obrnjene proti

jugu, ki

pasivno uporabljajo sončno toploto

in s tem

doma? Ali zares potrebujemo galerijo

in

ohranjajo toploto

2

.

produkti/gradbeniles/izolacijski-material

prazen

prostor? Vsak pretvorjen

kubični

meter stane denar in naravne vire tako za

zemljišče in gradnjo kot pozneje za ogrevanje
in vzdrževanje. Dolgoročnoje

lahko manjši

dom bolj trajnostna izbira. Poleg ne preveč
obsežne kvadrature sob se na primer

zmanjšujejo potrebe po energiji.

obrestuje tudi prilagodljiv tloris, ki nam

Trajnost poleg ekologije vpliva tudi na

pozneje na primer omogoči ločeno enosobno

gospodarstvo. Če

stanovanje ali celo ločeno nadstropje, ki ga

to prenesemo na gradbeni
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dajejo prednost zdravi hiši, bodo vse, kar
iščejo, našli na portalu inštituta Sentinel Haus,

ki

spletu ponuja veliko bazo podatkov o

na

izdelkih, ponudnikih hiš

in strokovnjakih za

zdravo gradnjo (> www.sentinel-haus.de).
Vendar pa vsi trajnostni gradbeni materiali
niso na voljo v vseh bazah podatkov.
Investitorjem torej ne preostane drugega,
kot

da se o tem

pozanimajo neposredno pri

arhitektu ali ponudniku hiš teropravijo lastno
raziskavo.

To pravzaprav velja za

celotni

paket, ki ga morajo sestavljati dobri materiali,

dobra izgradnja

in

dobra končna izdelava.

Tudi rek pravi, da dobri gradbeni materiali
še ne pomenijo
1

+

2

v objemu

Dom

narave.

sodelovan-

V

ju z birojem Objem

narave arhitektura
so v podjetju

nič-energijskih

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

hiš, s katero delajo
nov korak na poti
trajnostnega
brez

lahko oddajamo.

To je bolj trajnostno

kot

hiše.

Vzemimo

primer okenskega okvirja. Lešje obnovljiva
surovina

z mnogo dobrimi lastnostmi, vendar

je občutljiv na trajno vlago. Pred vetrom

in

vremenskimi vplivi ga ščitijo premazi. Teje

novo linijo

zasnovali
skoraj

Lumar

trajnostne

bivanja

treba redno vzdrževati

ki je nameščeno

na

in obnavljati. Okno,

napačnem mestu brez

vremenske zaščite ali

je

slabo vzdrževano,

emisij. Arhitekti

so s premišljenimi

posamezne otroške sobe, ki se pozneje le

tlorisnimi zasnovami

redko uporabljajo.

prilagodljive rešitve

ustvarili racionalne in

se

pogosto okvari pred svojim časom.

Na

fasadah, izpostavljenih vremenskim vplivom,
bo trpežnejši okenski okvirz aluminijasto

za različna življenjska
obdobja

IZBIRA GRADBENEGA
MATERIALA
Odgovor na vprašanje, kateri gradbeni

materiali so trajnostni, je posebna znanost

stanoval-

cev. Pri snovanju

oblogo (leseno-aluminijasto okno), čeprav
je bilo za njegovo izdelavo porabljene

so razmišljali tudi
o možni ureditvi

okolice, ki v povezavi
z objektom
različne

ustvarja

veliko

energije. Poleg tega se

lahko aluminij

preprosto reciklira.

ambiente in

možnosti koriščenja

in tu ni

preprostih receptov. Neodvisno

združenje Natureplus podeljuje svojo oznako

bivanjskega

prostora.

www.lumar.si/hise/
greenline

kakovosti na primer gradbenim materialom
ali mineralnih surovin, ki so

pridobljeni družbeno odgovorno in okolju
prijazno, nimajo negativnih učinkov na

Karzadeva trajnost, je bil vzadnjih nekaj
desetletjih velik poudarek na porabi energije

3

iz obnovljivih

PORABA ENERGIJE ŠTEJE

S fotovoltaičnim

sistemom

na strehi

in solarnim akumulatorjem

v kleti lahko

toplotno črpalko

za

ogrevanje in toplo vodo. Na podlagi tega

seje veliko spremenilo. Učinkovite in pasivne

hiše s stroški ogrevanja, ki znašajo nekaj

upravljamo še bolj

zdravje in jih je mogoče preprosto reciklirati

ali zavreči (> www.natureplus.org). Tisti, ki

okolju prijazno.
>www.energijaplus.si

sto evrov na

leto, so danes v novogradnjah

standardne. Kdor gradi na novo, živi v
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4LUN0S

prezračevalni sistem
za bivalne prostore s

toplotno rekuperacijo. Lunos e2je sistem
z izjemno visokim

toplotnim izkorist-

energetsko učinkoviti hiši, kar je trajnostno.
Ktemu

pripomorejo ogrevalni sistemi z

kom, ki znaša 93,6 %.

Slišnost

pri

delo-

vanju enote je sedaj

obnovljivimi viri energije, zlasti toplotne
črpalke, ki delujejo z zeleno elektriko, pa

znižana na vsega 11
dB, kar je za človeka
skoraj popolnoma

tudi kotli na pelete, prezračevanje, sončno

neslišno. Prednost,

ogrevanje in fotovoltaični sistemi. Vse te

se odraža

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

ki jo kupci dosežejo,

tehnologije

so domiselne

in ob naraščajočih

davkih na C02 obljubljajo trajno nizke stroške

na ustrezni

izmenjavi zraka ob
popolnoma zaprtih

oknih ter ohranjanju
toplote. Lunos el slo-

obratovanja. Razlogov

za

uporabo fosilnih

goriv, kot sta zemeljski plin ali

nafta, skorajda

ni več.

vi po izjemno

ni

količina energije in emisij toplogrednih

saj

treba napeljevati

razvodnih cevi, zato
je

Vendar se še vedno dokaj redko upošteva

nizkih

stroških vgradnje,

odlična rešitev
novogradnje

tako za

kot tudi za

sanacije.

Avtomatska konplinov, ki se skrivajo za samimi gradbenimi

trola vlage poskrbi za
optimalno

materiali. V sodobnih energetsko učinkovitih
hišah je ta »siva energija« včasih večja od

sistema

delovanje

in zagotavlja

optimalno

bivalno

klimo v vseh letnih
časih.

Na letni

ravni

posamezna reku-

peratorska
porabi za

enota

približno

2,3 € električne energije. Filtri

so trajni in

jih je moč prati pod
tekočo vodo,

lahko

pa izberete tudi

za cvetni prah,
še

filtre
ki so

posebej primerni

za alergike in ljudi z

občutljivim zdravjem.

www.lunos.si
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CERTIFICIRANA TRAJNOST
Ocenjevanje trajnosti je zapleteno.

Pomemben je namreč celoten življenjski
cikel izdelka.

V primeru

enodružinskih hiš

so podrobni sistemi ocenjevanja trajnosti
za velike nepremičnine preveč zapleteni in

dragi. Zato so bili razviti posebni, preprostejši

sistemi. Orodja ocenjevanja, ki jih je več

in so

za države pogosto prostovoljna, priznavajo

zaloge ogrevalne energije za 50 let. Les kot

lUporaba
zadnjih

letih vse bolj

priljubljena, tako

shranjevalec C02 ima zato svoje prednosti, na

v obliki izolacije iz lesnih vlaken. Nenazadnje

kot pri notranji in
zunanji

opremi naših

bivalnih

pa je treba upoštevati celotno konstrukcijo,
in druge pomembne

Belinka je nedavno

so zaščita pred

lastnosti, kot

linijo negovalnih

linka

Wood Cosmet-

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

ies. Linijo sestavljajo
novi izdelki, ki so

ODLOČILNA JE KAKOVOST

4

Kljub vsej znanosti trajnostnega razvoja se

ohranjanju

namenjeni predvsem

lepote in

lahko investitorji zanesejo samo na svojo
zdravo pamet. »Najpomembneje je, daje
poceni« zagotovo ni prava pot. Talna obloga,

naravne

s postavljanjem standardov,

ki povečujejo

ambicije vladnih predpisovza gradnjo,

usposabljanja delovne sile in korporativnih
strategij. Ocenjevalna orodja se razlikujejo po
svojem pristopu in se lahko uporabljajo za

planiranje

in

načrtovanje, gradnjo, delovanje

in vzdrževanje, obnovo

in morebitne

faze

dobre

kondicije lesa.
>www.belinka.com

2 Parket

zgradbe. Oblikujejo trg trajnostne gradnje

novo

izdelkov za les Be-

hrupom in požarom.

ki gradijo in upravljajo okolju prijaznejše

prostorov.

predstavila

kakovost

in nagrajujejo podjetja in organizacije,

gradnji,

pri sami

primer kot konstrukcijski material v stenah ali

lesa jev

iz lokalnega

rušenja trajnostne zgradbe. Dva od njih
sta se uveljavila v Nemčiji.

DGNB

izdaja

potrdila za majhne stanovanjske stavbe z do

lesa veže ogljik in

ki bo po nekaj letih pristala na

smetišču, je

prav tako netrajnostna kot poceni pohištvo, ki
pristane v smeteh, če vam ni všeč, ali stenska

zaradi kratkih transportnih poti prispeva
k dobremu ravnovesju C02.
>

barva,

6 stanovanji. Iz

sistema BNB pa je bil razvit

sistem ocenjevanja trajnostnih majhnih stavb
BNKzl9 merili.

www.vogart.si

ki vsebuje veliko količino strupenih

dodatkov.

Pri gradnji

hiše poleg tega

pomembni samo posamezni sestavni

niso

deli,

paziti je treba tudi na to, da so materiali

dobro nameščeni. Slabo opravljeno delo uniči
najbolj trajnosten gradbeni material. Najem

izkušenih ponudnikov z dobrimi referencami
(ki jih preverite) in s skrbnimi ter natančnimi

delavci je nedvomno dobra pot do lastne
trajnostne hiše, ki jo boste uporabljali še dolga

leta in v kateri bodo uživali še vaši vnuki.
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Mednarodni dan migrantov tudi v
znamenju skupnega boja proti covidu-19
18.12.2020 07:51

Ljubljana/Ženeva, 18. decembra (STA) - Tudi migranti s svojim znanjem,
veščinami in zvezami pomagajo v boju proti pandemiji covida-19, so ob
današnjem mednarodnem dnevu migrantov opozorili Združeni narodi. A po
drugi strani so migranti nesorazmerno prizadeti zaradi novega koronavirusa.
Pandemija ne sme biti izgovor za zmanjševanje pravic migrantov, so še
opozorili v Ženevi.

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

"Migranti prispevajo svoje znanje, veščine in zveze h gradnji močnejših in bolj
odpornih skupnosti," so v poslanici ob mednarodnem dnevu migrantov opozorili
ZN. "Vendar pa so številni odrinjeni na rob družbe in so nesorazmerno prizadeti v
pandemiji covida-19 z izgubo služb, stanovanj in z diskriminacijo. Pandemija ne
sme biti izgovor za zmanjševanje obveznosti za zaščito pravic migrantov, ne glede
na njihov pravni status," so še opozorili ZN in pozvali k "varnim in dostojanstvenim
migracijam za vse".
Na vlogo, ki jo imajo migranti pri skupnem premagovanju pandemije, je opozorila
tudi Slovenska karitas. "Migranti v EU, zlasti tisti, ki prihajajo iz držav zunaj EU,
imajo med pandemijo covid-19 pomembno vlogo pri tem, da živilske trgovine, javni
prevoz, oskrba na domu in zdravstvene storitve delujejo naprej. Gre za sektorje, ki
so se že pred pandemijo soočali s pomanjkanjem domače delovne sile, ki je
pogosto ne privabljajo zaradi nizkih plač in slabih delovnih pogojev," so opozorili.
To je pomembno tudi za Slovenijo, v kateri je eden od osmih prebivalcev migrant,
85 odstotkov pa jih prihaja iz držav Zahodnega Balkana. Predstavljajo 11 odstotkov
vse delovne aktivne populacije v Sloveniji.
Mreža organizacij Karitas v Evropi se pri socialnem delu z migranti, ki so v ranljivih
situacijah, v tem obdobju sooča z naraščajočim povpraševanjem po pomoči v hrani
in stanovanjih. Sooča se tudi z največjim povpraševanjem po pomoči s strani
študentov migrantov, ki so izgubili svoje honorarno delo, s katerim so zaslužili za
vsakodnevno preživetje.
Domačini imajo morda možnost, da zaprosijo za vladno socialno podporo, to pa za
migrante ne velja v vseh evropskih državah. Karitas v Sloveniji na letni ravni
pomaga več kot 5.400 migrantom, predvsem s hrano in pri plačilu nujnih položnic.
Glede na trende v zadnjih mesecih se potrebe po pomoči vztrajno povečujejo, so
še opozorili v Slovenski karitas in prav tako pozvali k zaščiti človeškega
dostojanstva migrantov.
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Mednarodni dan migrantov je Generalna skupščina ZN razglasila leta 2000 zaradi
naraščajočega števila migrantov, 18. december pa je bil za ta dan izbran v spomin
na sprejetje mednarodne konvencije o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov
njihovih družin leta 1990.

2/2

Pustite nam sporočilo
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Nekaj več kot 150 članic ZN je 10. decembra 2018 v maroškem Marakešu sprejelo
globalni dogovor o migracijah. Gre za prvi tovrstni medvladni dogovor na
mednarodni ravni, ki vsebuje 23 ciljev za boljše upravljanje migracij, k njemu je
pristopila tudi Slovenija. A dogovor ni zavezujoč.
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Idealna vgradna višina

Nič ne postane sčasoma tako nadležno kot prenizko vgrajen

Če vodovodni inštalater ne prejme drugačnih navodil, potem

umivalnik. Nenehno sklanjanje nas dnevno opominja

sanitarne elemente namesti na standardno višino. Dobro je

na dejstvo, daje bilo pri

vedeti, da se iahko z vodovodnim inštalaterjem aii načrtovalci

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

pomembnega

-

načrtovanju pozabljeno nekaj

pravilna višina vgradnje. Geberit vam glede

gradnje vnaprej dogovorimo o tem, aii so potrebne druge

tega ponuja nekaj nasvetov.

višine vgradnje. Prav tako ni odveč, da na to opozorimo

Kako visoko naj bodo nameščeni umivalnik, WC školjka ali

inštalaterja, preden začne z namestitvijo.

ogledalo? Odgovor je zelo preprost

Kaj pravijo standardi

-

odvisno od tega, ali je

uporabnik visok ali majhen, zdrav in vitalen ali gibalno oviran.

Vsak posameznik je enkraten, kar pomeni, da idealna višina

Posamezniki, ki so visoki okoli

vgradnje ni enaka za vse. Zato si je smiselno vzeti nekaj časa

176 cm,

s tem nimajo težav,

saj je njihova višina standard, ki se uporablja za določanje

in razmisliti

višine vgradnje. Za višje ljudi pa je namestitev umivalnika na

se lahko

višino

vgradne višine:

80 cm

občutno prenizka. Enako iahko velja tudi za WC

o

najprimernejših višinah vgradnje. Seveda pa

zanesemo tudi na standard,

ki narekuje naslednje

školjko in njeno standardno

Ogledalo ali ogledalna omarica

višino 40 cm. Če jo namestimo

Med

na napačno višino, lahko

upoštevati tudi, aii bodo ogledalo iahko udobno uporabljali

to vodi

tudi nižji posamezniki in otroci.

bolj do čepenja kot

100 in 180

cm.

Pri višini namestitve je seveda treba

sedenja na stranišču. Čeprav

Umivalnik 80 cm (standard). Geberitovo priporočilo: 85 cm

je to anatomsko koristnejše,

Kljukice

lahko vstajanje predstavlja

Stranišče

težavo.

www.geberit.si

za oblačila
40 cm

110 cm

(standard). Geberitovo priporočilo: 45 cm
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PREDSTAVITEV
Schellenburg

Palais 8; Vlila Schellenburg Vaš najlepši novi dom
V OSRČJU LJUBLJANE, NA MESTU NEKDANJEGA KOLIZEJA, SE NADALJUJE GRADNJA PRESTIŽNEGA
KOMPLEKS PALAIS & VILLA SCHELLENBURG. PALAIS SCHELLENBURG VSEBUJE 110 MODERNO
ZASNOVANIH STANOVANJSKIH ENOT OD KATERIH

JE 6 PENTHOUSOV, KI SE NAHAJAJO V

NAJVIŠJEM, 7. NADSTROPJU. TER SAMOSTOJEČA VILLA SCHELLENBURG S

STANOVANJSKIMI

ENOTAMI V 5. NADSTROPJIH, MED

KATERIMI SO TUDI TRI ATRIJSKA STANOVANJA.

DODATNO BO OB GOSPOSVETSKI CESTI UMEŠČEN

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

15 ZAVIDLJIVIMI

POSLOVNI OBJEKT S 6. NADSTROPJI.
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cerkvene skupnosti, tako je Jakob
pl.

Schellenburg leta

1702

ustanovil

uršulinski samostan, cerkev, ter dekliško
šolo, ki je naslednjih

170

let ostala edina

šola za deklice v Ljubljani. Občasnoje
obiskovalo dekliško šolo tudi več kot
tisoč deklic. Kar je velika zasluga za
dano možnost in hkrati boljšo izobrazbo
takratnemu prebivalstvu, tudi manj
premožnih.

Veličino, ki jo je predstavljal Jakob pl.
Schellenburg, simbolično predstavljata

tudi oba objekta, Palais&Villa.
Zasnovana sta v stilu modernega sloga
Na lokacija gradnje seje nekoč bohotila

in

največja zgradba v Ljubljani, ki je ime

Večji del svojega premoženja je skupaj

Kolizej,

dobila po Vespazijanovem

rimskem

ki je deloval v 17. stoletju.

z ženo Ano Katarino pl.

Hofstatter

Koloseju in je bila zasnovana

daroval v dobrodelne namene,

kot vojašnica, poslovni in stanovanjski

predvsem pa namenil Ljubljani.

bivanja, obdana z veliko zelenimi
površinami, ki jih krasijo parki. Visok

nivo bivanja predstavljajo tudi vrhunski
notranji interier,

Tako

udobno zasnovane

bivalne površine, ki nudijo kar se da

je Ljubljano obogatil s kar nekaj

veliko naravne svetlobe, dotoka svežega

Temeljne kamne so položili 31.5.1845,

opaznimi stavbami za tisti čas. Nekatere

zraka, hiter dostop v naravo in na drugi

kamor so bile položene tudi 4 kositrne

so

skrinjice z bogato in kulturološko

družina finančno podpirala predvsem

objekt. Kolizej je bil zgrajen leta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mecenu,

1848.

vidne še danes.

V

duhu časa je

strani mestno dogajanje.
Poleg odlične lokacije se projekt lahko

neprecenljivo vsebino. Natanko 175

let kasneje, ob izkopavanju gradbene
jame, sta bili najdeni 2 kositrni skrinjici,

ki

sta kar

Kolizeja in

175 let varovali izvirne načrte
izvod časopisa Ljubljanske

novice z dne

31.5.1845.

S skrbnostjo je

bila dokumentacija skupaj s skrinjicama
predana Zavodu za varstvo kulturne

dediščine Slovenije.
Simbolično gledano, seje zgodba
bodočega prestižnega kompleksa
Schellenburg začela že veliko prej. Vsaj

izvor njegovega poimenovanja. Projekt
nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu,
ljubljanskem veletrgovcu, finančniku
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na

trend naraščanja cen stanovanjskih

enot.

Podobne ugotovitve so nedavno objavili
tudi na Statističnem uradu

RS.

A se infomiueije najdete (udi na spletni
sl

i.

rani: \vm\.srliellenl>ui'j,-li\ in".eoni
:;st>

io.

osi

H inlitvi scliellciilnirg~living.com

pohvali s 24 urno recepcijo umeščeno
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v reprezentativno avlo,

video nadzor

daje Ljubljana podhranjena z izgradnjo

novih stanovanjskih enot, še posebno

objekta, visoke višine etaž, ki merijo

na področju

od

v centru

283 cm

do

355 cm,

direktni dostop

nadstandardnih stanovanj

mesta

kot jih ponujajo v sklopu

od parkirnih mest do stanovanj ter

projekta Schellenburg. Prav tako pa je

dodatna dvigala za kolesa.

na letnem nivoju

Gradnja kompleksa seje pričela

2020

s pričetkom

v maju

1200 stanovanjskih

enot,

če bi želeli ohraniti nivo cen, ki velja

izkopa gradbene

danes.

jame in sicer na podlagi gradbenega
dovoljenja prejetega

uporabo cca

potrebno predati v

13.12.2019, in se

do

V Ljubljani

pa se letno preda le

300 stanovanjskih

enot, kar kaže

nadaljuje z grobimi gradbenimi deli,

ki bodo trajala približno

1 leto. Sama

gradnja se bo zaključila predvidoma do

decembra

2022.

Prevzem

stanovanj

bo možen najkasneje do junija

Prvi kupci
že izbrali

so si
in

nemoteno

pa

2023.

svoja nova stanovanja

pri investitorju že nekaj časa
potekajo

podpisi prodajnih

pogodb.
Stanovanja na projektu Schellenburg
se bodo z napredovanjem gradnje

dražila.

Na

podlagi izvedene trženjske

študije, vezano na prodajne cene
stanovanj, je biio namreč ugotovljeno,
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