Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 12. 2020
Število objav: 35
Internet: 26
Tisk: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 33
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Ta zgradba na Bledu buri duhove, župan odgovarja (FOTO)

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

N. Č.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na število hotelskih sob.« Kako velik bo na koncu hotel po spremembah načrta - na ideji je petnadstropni in z okvirno
80 sobami - in kdaj se bo začela gradnja, še ni znano. image 1. nagrada za najprimernejšo rešitve za Hotel Europa
Bled. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS V pozivu je pisalo, da je »cilj natečaja...

Naslov

Nova Gorica že januarja v projekt prenove Trga Evrope

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

K. T.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ekscenter, nekdanji Daimond, kamor želimo dati kreativne vsebine, pa nekatere pomembne stavbe v Gorici in drugo.
Cel kup je takih stvari, ki v resnici niso gradnja, pač pa obnova ali pa dodajanje vrednosti nekim opuščenim in
degradiranim površinam in stavbam." Volume 90%...

Naslov

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za drugi tir

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...družbe 2TDK, vodi jo Pavel Hevka, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi
fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021.
Podaljšanje je pričakovano in smo ga napovedali v članku: 2TDK bo podaljšal rok...

Naslov

Interventni ukrepi vplivajo na podobo trga dela

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vozil in gostinstvo,« je naštel Bobnar. Nekatere dejavnosti zaposlujejo še bolj kot lani – veliko povečanje zaznavajo v
predelovalni dejavnosti, sledijo gradbeništvo, prevozništvo, inštalaterstvo, zdravstvo in socialno varstvo. Več na
čakanju kot na skrajšanem delovniku Po stopnji anketne brezposelnosti je Slovenija...

Naslov

Ob prelomu leta: Domovi za starejše z epidemijo na veliki preizkušnji (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo po napovedih omogočili tudi prilagoditve obstoječih domov potrebam dela ob okužbah. V proračunu so
zagotovili dodatnih 30 milijonov v ta namen. Gradnja novih domov za starejše je eno od prednostnih področij, ki si jih je
zastavila država pri črpanju evropskih sredstev v naslednjem finančnem obdobju. Težava...
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Naslov

Ob prelomu leta: Epidemija covida-19 razgalila šibkosti zdravstvenega sistema, odrešitev
se pričakuje v cepljenju (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so jih ob začetku epidemije nakupovali zelo hitro. Za prihodnje leto oz. leta je napovedanih tudi več investicij v
zdravstvo. Med drugim je v načrtu gradnja novih infekcijskih klinik v Ljubljani in Mariboru. Za prihodnje leto je bila
načrtovana tudi selitev oddelka za pljučne bolezni iz dotrajane stavbe na...

Naslov

Obeta se zvišanje neprofitnih najemnin in hkrati subvencij

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najemnine se ni revalorizirala od leta 2007 - zaradi česar skladi ne morejo ne ohranjati obstoječega fonda stanovanj
in tudi ne investirati v gradnjo novih. Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili tudi z višjim dovoljenim
zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu...

Naslov

Koprski mestni svetniki o Popovičevi referendumski pobudi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za centralni park. Omenjeni prostorski načrt je doslej onemogočal
načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po županovih besedah
sporen in njegovo zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče. Občina je sklenila...

Naslov

Slovenija v letu 2021 (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opustitvi rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save, na
spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice. Po novelaciji zakona o varstvu okolja, ki je ponudil
prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati sistemsko ureditev te...

Naslov

Neda Rusjan Bric za STA: Pred Novo Gorico so štiri leta trdega dela

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najboljšo rešitev. Denar zanjo načrtujejo pridobiti iz različnih virov, predvsem pa bi težave znalo predstavljati
pridobivanje različnih dovoljenj, saj bo gradnja potekala v dveh državah. Tu bo v veliko pomoč Evropsko združenje za
teritorialno sodelovanje....
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Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Anhovega

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 21.02 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 66 kilometrov zahodno od Ljubljane, v Anhovem. Intenziteta potresa v širšem
nadžariščnem območju...

Naslov

Pregled - Slovenija, 22. 12. (torek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lokalne hrane v javnih zavodih ter celovito promocijo slovenskega kmetijstva. LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe
2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil
podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala...

Naslov

Pregled - Slovenija, 22. 12. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lokalne hrane v javnih zavodih ter celovito promocijo slovenskega kmetijstva. LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe
2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil
podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala...

Naslov

Koprski mestni svetniki o Popovičevi referendumski pobudi (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za centralni park. Omenjeni prostorski načrt je doslej onemogočal
načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po županovih besedah
sporen in njegovo zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče. Občina je sklenila...

Naslov

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in
Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala...
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Naslov

Koprski mestni svetniki o Popovičevi referendumski pobudi

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za centralni park. Omenjeni prostorski načrt je doslej onemogočal
načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po županovih besedah
sporen in njegovo zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče. Občina je...

Naslov

Potniški center že 387 milijonov, 2.

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Martina Lipnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Potniški center že 387 milijonov, 2. V članku z zgornjim naslovom (Dnevnik, 18. 12. 2020, avtor Peter Pahor) je
najavljena predvidena gradnja ljubljanskega potniškega centra – železniške in avtobusne postaje. Glavni delež
investicije naj bi predstavljala naložba v komercialni del projekta nakupovalno-zabaviščnega...

Naslov

V Kranju za cel nov vrtec manj občinskih prihodkov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...proračuna ocenili tudi izgubo zaradi nižjih prihodkov ob epidemiji covida-19. Ta bo po ocenah znašala okoli 800.000
evrov, kar naj bi bilo enako vrednosti gradnje vrtca. Posledica bo predvsem manj naložb v javnih zavodih. OBČINSKI
PRORAČUN Petra Mlakar 23. december 2020 05:30 23. december 2020 5:30 Tako spomladi...

Naslov

Po 20 letih Emoniki dobro kaže

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Jan Konečnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 13

Površina: 995 cm2

...SKORAJ 400 MILIJONOV EVROV BO STAL NOVI POTNIŠKI CENTER V UUBUANI Po 20 letih Emoniki dobro kaže
Država je z napovedjo gradnje nove železniške in avtobusne postaje pobrisala prah z ljubljanskega projekta Emonika,
Madžari obljubljajo še trgovsko središče, stolpnico in parkirno hišo...

Naslov

Koprski svetniki o referendumski pobudi glede prostorskega načrta za centralni park

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...današnji novinarski konferenci dejal, da bi bil uspeh referenduma škodljiv za občino. Prostorski načrt je doslej
onemogočal načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem. Po besedah
župana Aleša Bržana občina na zasebnem zemljišču ne bi mogla zgraditi parka. Foto: Zdravko Primožič/FPA...
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Naslov

Kaj se dogaja s sivo ekonomijo v drugem valu epidemije?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Tanja Smrekar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaznal največ kršitev? V jesenski epidemiji je Furs največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno opravil na podlagi
prijav, in sicer v dejavnostih: gradbeništvo, promet, trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter v drugih
storitvenih dejavnosti. Kako Furs vstopi v stanovanje ali (zaprt) poslovni prostor?...

Naslov

Novogradnje v Ljubljani: kaj je na trgu, kaj prihaja v letu 2021 in kakšne so cene

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 12. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Skyline > Trgograd > Preverili smo cene in katera so najdražja stanovanja v projektih, ki se gradijo, so bili zgrajeni
pred nekaj meseci ali pa se bosta gradnja in prodaja začeli v začetku prihodnjega leta. Vseh novogradenj nismo mogli
zajeti, so pa v seznam vključene največje. Za vse projekte, ki se gradijo ali...

Naslov

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira 1 ura Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za
vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo
ponudb gradbincev, ki jim...

Naslov

Drugi tir Podaljšan rok za ponudbe

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

G. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 25 cm2

...Nadzorni svet družbe 2TDK je soglasno potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb usposobljenih ponudnikov za
sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača-Črni Kal in
odsek 2: Črni Kal-Koper - s 4. januarja 2021 na 1. februar 2021. Razlog za podaljšanje...

Naslov

Prvi sončni kilovati iz Praprotna že jeseni 2021

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 23. 12. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 392 cm2

...Prvi sončni kilovati iz Prapretna že jeseni 2021 H SE Za gradnjo trimegavatne in 2,5 milijona evrov vredne sončne
elektrarne po odločitvi Arsa ne potrebujejo niti okoljskega soglasja niti presoje vplivov na okolje Ljubljana...
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Naslov

[Ekskluzivno] Tranzicijski grobar slovenskih podjetij: Franc Gajšek privatiziral, uničeval,
denar pa kanaliziral v tujino! Sedaj uživa v sončni Dominikanski republiki!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je “nategnil” številna manjša podjetja s katerimi je poslovno sodeloval. Med drugim so nam ljudje blizu Gajška razkrili,
da je ta denar kanaliziral v gradnjo turističnih objektov v Dominikanski Republiki. Franc Gajšek je ob koncu
osemdesetih let ustanovil kopico podjetij, s katerimi je kasneje prevzemal različna...

Naslov

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za drugi tir na i. februar

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ajdovščina; 23. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 73 cm2

...2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za drugi tir na 1. februar LJUBLJANA Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je
zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za
oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala...

Naslov

Gramoznico kupil Ažman

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 22. 12. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 297 cm2

...kot šest hektarov površine potrebuje zaradi širitve, deponije in sinergije na področju gradbeništva. Marjana Ahačič
Radovljica - Podjetje bo investiralo v nove poslovne prostore zaradi širitve, deponije in sinergije na področju
gradbeništva v sodelovanju z Betonarno Sava, kjer bo zgrajen sodoben logistično--predelovalni obrat,...

Naslov

Praznik na daljavo, a blizu srca

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 22. 12. 2020

Avtor

Suzana P. Kovačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 228 cm2

...Ker pa je treba gledati tudi naprej, je v zvezi s tem povedal: »Naša krajevna skupnost ima skupaj z občino v letu
2021 kar nekaj načrtov. Začela se bo gradnja novega vrtca, upamo na obnovo nekaj lokalnih cest in asfaltiranje ceste
do slapa Peričnik. Gremo z optimizmom v prihodnost, spoštujmo tudi preteklost in...

Naslov

»VEČ PRIZNANJ DOBIMO V TUJINI KOT V SLOVENIJI!«

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 20

Površina: 1.514 cm
2

...lahko. Vaši prvi koraki na trgu prezračevanja so bili precej zanimivi, kajne? Naši prvi koraki na trgu prezračevanja so
bili res zanimivi. Stroka in kolegi inženirji nad izdelkom niso bili navdušeni. Jaz sem v proizvod verjel. Zato je bilo treba
ta proizvod med ljudi nekako tudi pripeljati. Torej so kakovost najprej...
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Naslov

Letna napoved dogodkov v Sloveniji

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opustitvi rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save, na
spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice. Po novelaciji zakona o varstvu okolja, ki je ponudil
prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati sistemsko ureditev te...

Naslov

Obeta se zvišanje neprofitnih najemnin in hkrati subvencij

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najemnine se ni revalorizirala od leta 2007 - zaradi česar skladi ne morejo ne ohranjati obstoječega fonda stanovanj
in tudi ne investirati v gradnjo novih. Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili tudi z višjim dovoljenim
zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu...

Naslov

Sanitarije v Maleševi galeriji so prenovljene

Medij

Gorenjski glas - Kamničanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

J. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 35 cm2

Sanitarije v Maleševi galeriji so prenovljene Kamnik - Občina je temeljito prenovila sanitarije v prvem nadstropju
Galerije Miha Maleš, ki so namenjene obiskovalcem. Zamenjali so tako dotrajane instalacije kot keramično stensko in
talno oblogo in seveda sanitarno opremo. Izravnali so tudi nivo tal

Naslov

Advent

Medij

Gorenjski glas - Kamničanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

Jože Romšak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 192 cm2

...lastniki gozdov, a uporabljamo jih res prav vsi in so včasih tudi rešilna bilka ob neprevoznosti javnih cest v trenutku
intervencij. O pregrešno dragi gradnji šole pa imam samo en pomislek: če je šola nevarna - zakaj poteka potem
dejavnost v njej in je še niste zaprli? Če pa je vama in potrebna samo sanacije,...

Naslov

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 22. decembra (STA) - Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega
železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v
prvi fazi razpisa priznala...
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HOTEL EUROPA BLED

Ta zgradba na Bledu buri duhove, župan
odgovarja (FOTO)
Objavljeno 22. december 2020 20.18

|

Posodobljeno 22. december 2020 21.16 Piše: N. Č
|

Ključne besede:  Bled  Hotel Europa Bled  arhitekturni natečaj

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

Nekdanja kulturna ministrica Majda Širca
kulturno blamažo.

prepričana, da gre za

je

Odpri galerijo
FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Kaj berejo drugi
Ta članek trenutno bere
21

Jo prepoznate? To
Beović (FOTO)

je

pred 20 leti počela Bojana

5

To

je

1

moški,

ki je

všeč Lei Sirk (FOTO)

Prestižna hiša ob jezeru, v kateri živita Nina
Osenar in Dejan Kontrec (FOTO)
1
storitev omogoča
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Saga o novem hotelu na Bledu se vleče že več let. Sprva je v občinskem prostorskem načrtu pisalo,
da bi v središču Bleda gradili le manjše prestižne hotelčke, nato se je to dopolnilo z »manjšimi
družinskimi hoteli«, zdaj pa bo na koncu 300 metrov stran od jezera in priljubljenega kopališča Zaka
stala večnadstropna zgradba.

Na javni natečaj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije je bilo prijavljeno več arhitekturnih
rešitev, ocenjevalna komisija pa je izbrala zmagovalno idejo, ki pa nekaterim tamkajšnjim
prebivalcem na Rečici ni všeč, saj bi jim hotel lahko vzel pogled na jezero. Da gre za blamažo, meni
tudi nekdanja kulturna ministrica Majda Širca

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

.

1.

nagrada za najprimernejšo rešitve za Hotel Europa Bled. FOTO: Zaslonski osnetek, ZAPS

»'Dežela kranjska nima lepš'ga kraja, kot je z okol’co ta podoba
bo na Bledu kljub natečaju zgodila ta arhitekturna blamaža?«

raja.'

Kaj

je

šlo tokrat narobe, da se

Izbran projekt bo treba spremeniti, manj bo tudi sob
Ocenjevalna komisija se je sicer strinjala, da zmagovalna rešitev ni najboljša in da bo zgradbo treba
nekoliko prilagoditi, kar nam je potrdil tudi blejski župan Janez Fajfar ki ni bil član komisije v
postopku natečaja. »Izbrana natečajna rešitev je med prispelimi elaborati najbolje odgovorila na
zahteve natečajne naloge in prostorskega konteksta, kljub temu pa je komisija ugotovila, da so njeni
gabariti še vedno preveliki za konkretni prostor. Zato je treba za razumevanje glede podeljene
nagrade upoštevati tudi zahteve, ki izhajajo iz končnega poročila in se nanašajo na zahteve pri
nadaljnjem načrtovanju. Če se bo investitor odločil nadaljevati, sledi priprava projekta, projekt pa bo
,
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moral upoštevati še dodatno zmanjšane gabarite, kar vpliva tudi na končni program hotela
število hotelskih sob.«

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

Kako velik bo na koncu hotel po spremembah načrta (predviden
sobami) in kdaj se bo začela gradnja, še ni znano.

1.

je

petnadstropen

in z

in

na

okvirno 80

nagrada za najprimernejšo rešitve za Hotel Europa Bled. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

»Cilj natečaja je zasnovati prostor, ki bo vabil obiskovalce, da se v harmoniji z naravo in pogledi na
jezero in okolico sprostijo in privoščijo aktiven oddih. Pomembna zahteva je tudi, da sta gabarit in
fasada novega hotela zasnovana tako, da se skladata z okolico in v nobenem primeru bistveno ne
izstopata od bližnjih hotelskih stavb,« je zapisano v poročilu ocenjevalne komisije.
Med prijavljenimi pa ni bilo le teh dveh temnih kubusov, temveč tudi ideja, ki jo vidite spodaj, z
lesenimi opaži, a je komisija to idejo zavrnila. Kot so zapisali v pojasnilu, »objekt, ki po svojem
obsegu in velikosti ni skladen z okoljem, v katero se umešča. Na predlaganem programu omenjene
strešine ne povzročajo želenega učinka, da bi se objekt kot stavbna masa harmonično spojil z
okoliško arhitekturno krajino.«
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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!

Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Spodaj

si

lahko ogledate še nekaj idejnih načrtov,

ki

so

bili

zavrnjeni.
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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!

Tretjeuvrščena rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS

Tretjeuvrščena rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS
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Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS
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Priznanje za rešitev. FOTO: Zaslonski posnetek, ZAPS
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Kultura

Nova Gorica že januarja
Predsednika

Italije in

Slovenije

projekt prenove Trga Evrope

v
v

skupni čestitki čestitala Novi Gorici

K. T. | 22. december 2020 ob 18:33
Nova Gorica MMC RTV SLO, STA
-

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

Slovenski predsednik je z italijanskim v skupni čestitki izrazil navdušenje, da bo
2025 Nova Gorica skupaj z Gorico evropska prestolnica kulture. Pred nami so štiri
leta trdega dela, pravi Neda Rusjan Bric, vodja skupine, ki je pripravljala
kandidaturo.

Veselje ekipe Nove Gorice ob razglasitvi, da bosta Nova Gorica
mestom Chemnitz EPK 2025. Foto: Facebook/GO2025

in

Gorica skupaj

z

nemškim

"To je čudovita ilustracija skupne prihodnosti v Evropski uniji. V sodelovanju in sožitju
različnih jezikov in kultur nastaja tudi skupna, brezmejna evropska identiteta," sta v skupni
čestitki zapisala slovenski predsednik Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio
Mattarella. Kot sta še zapisala, obema Goricama čestitata in ju spodbujata, da tudi s
tem projektom poglobita proces sodelovanja v duhu Dve Gorici – eno mesto.
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Neda Rusjan Bric: Stavili smo na programe, na delo, na ljudi

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

Za organizacijsko ekipo je bila novica, da bo Nova Gorica čez pet let evropska prestolnica
kulture, vmesni korak na dolgi poti. Projekt se je namreč začel že pred štirimi leti. Zdaj pa
bo treba v prihodnjih štirih letih dobro zavihati rokave. Ekipa, ki bdi nad dogajanjem, se
je, pričakovano, najprej poučila, kaj se je pred leti zgodilo Mariboru kot EPK-ju. "Njihovi
cilji so bili ambiciozni in dobro zastavljeni, vendar so se jim na poti do njih zgodile določene
stvari. Tudi nam se lahko to zgodi, vendar tega nočemo. Zavedamo se, da se tudi nam lahko
zgodijo stvari, ki so se dogajale letos, tu mislim predvsem na pandemijo," je v pogovoru za
STA dejala Neda Rusjan Bric. " Zato si ne želimo kakšnih velikih naložb, ker bi se nam lahko
zgodilo popolnoma isto kot Mariboru, ki je želel zgraditi galerijo. Zato smo obljubili le tisto,
kar lahko izpeljemo in je tudi izvedljivo. Zato smo stavili predvsem na programe, na delo, na
ljudi." Prepričana je, da sta bila odločilni dejavnik, da je izbirna komisija med Ptujem,
Piranom, Ljubljano in Novo Gorico izbrala njihovo mesto, srčnost in predanost ljudi, ki so
pripravljali kandidaturo.
Nekateri dogodki bodo zahtevali večletne
priprave, potem je tu tudi glavni projekt
prenove Trga Evrope in več prenov. "Na
zadnji strani naše prijavne knjige je koledar,
iz katerega se lepo razberejo posamezni
dogodki, ki so enkratni ali pa rezultat
nekega daljšega procesa, ko se bo delalo.
Veliko stvari je takih, da jih je treba začeti
dve ali tri leta prej, še posebej to velja za
stvari, ki se tičejo mesta, infrastrukture,
Pred Nedo Rusjan Bric so zahtevni izzivi. Foto:
vzpostavitve nekih sistemov. To je večina
Mateja Pelikan
dela, saj se leta 2025 ne bo zgodil velik,
celoletni festival, ampak bo rezultat tega, kar nas zdaj čaka v prihodnjih štirih letih, in bo
obenem temeljni kamen za tisto, kar se bo zgodilo v prihodnosti," je svojo vizijo razgrnila
Neda Rusjan Bric.

Želje, da

bi

za mlade ostalo delo tudi po 2025

Izrazila je željo, da bi v Novi Gorici po koncu "mandata", k sodelovanju so povabili tudi
ekipe drugih mest (Piran, Ljubljana in Ptuj), ki so se potegovale za naziv EPK 202-5, ostal
viden pečat EPK-ja, "vendar tu ne mislim le na stavbe in infrastrukturo, ampak predvsem na
neke strukture, ki bodo omogočale, recimo, delo ljudem, ki tukaj živijo, in to ne le umetnikom
in kulturnikom, ampak vsem mladim."
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Evropska prestolnica kulture 2025 bo Nova Gorica

z

Gorico

Med najvidnejšimi naložbami bo zagotovo prenova Trga Evropa, ki povezuje obe Gorici
Mednarodni arhitekturni natečaj, ki je potekal v letošnjem letu, je dal nekaj dobrih
rešitev, vendar bo skupaj z javnostjo treba najti najboljšo rešitev. Po besedah Nede
Rusjan Bric jim je jasno, da nova podoba trga ne bo všeč vsem, bo pa, kot poudarja,
morala biti blizu večini. "To pa je tak zalogaj, da tudi če ne zgradimo ničesar drugega več, je
to več kot dovolj. Poleg tega je štiri leta za naložbo v dveh državah izjemno malo časa. Ne
želimo, da bi tu leto 2025 pričakalo gradbišče, zato se bomo te naložbe lotili takoj, že
januarja prihodnjega leta."

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

.

Poleg financiranja je glavna skrb pridobivanje potrebnih dovoljenj za prenovo, ker bo
potekala v dveh državah. Organizatorji upajo, da jim bo v veliko pomoč Evropsko
združenje za teritorialno sodelovanje EZTS ), ki že ima izkušnje s skupnimi naložbami v
Sloveniji in Italiji. Ekipa, ki je pripravljala kandidaturo Nove Gorice in Gorice za EPK, resno
računa na pomoč EZTS tudi na drugih področjih, saj je bila že zdaj močno vpeta v
pripravo programa.
(

Veliko stvari pa bo treba obnoviti in urediti. Tu je Neda Rusjan Bric omenila Laščakovo
vilo na Pristavi, ki jo je treba vsaj zaščititi pred propadom in obnoviti botanični vrt okoli
nje. "Potem pa bomo morali dobiti denar za njeno obnovo in vanjo dati vsebine, ki smo jih
tudi že predvidevali. Potem je tukaj še Ekscenter nekdanji Daimond, kamor želimo dati
kreativne vsebine, pa nekatere pomembne stavbe v Gorici in drugo. Cel kup je takih stvari, ki
resnici niso gradnja, ampak obnova ali pa dodajanje vrednosti nekim opuščenim in
,

v

18

22.12.2020

Rtvslo.si

Torek, 18:40

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.rtvslo.si/kultura/nova-gorica-ze-janua...

degradiranim površinam

in

4/4

stavbam."
Naroči se na podkast

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

Nova Gorica, evropska prestolnica kulture 2025
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2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za drugi
tir
Državna revizijska komisija rešuje še štiri zahtevke neizbranih
ponudnikov.

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

Odpri galerijo
Foto: Jure Eržen/Delo

22.12.2020 ob 19:35
22.12.2020 ob 19:40

Nadzorni svet družbe 2TDK, vodi jo Pavel Hevka je potrdil podaljšanje roka za
oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala
usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1.
februarja 2021. Podaljšanje je pričakovano in Janez
smo gaTomažič
napovedali v članku: 2TDK bo
podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb: 2TDK bo meseca podaljšal rok za oddajo
finančnih ponudb
,

20

Delo.si
Država: Slovenija

22.12.2020
Torek, 19:37

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/2tdk-podal...

2/2

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v 2TDK, je razlog za podaljšanje roka to, da še
niso prejel vseh odločitev Državne revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.
Komisija je že ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o
priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega
Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju
vložila turška gradbinca JV YDA in Unitek . Na mizi ima komisija še štiri zahtevke
neizbranih ponudnikov.

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

V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se z
začetkom največjega infrastrukturnega projekta v državi mudi. Razpis za glavna
dela v okviru tega milijardnega projekta je sicer razdeljen na dva dela, in sicer od
Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.
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:

Trafika

Tiskane izdaje

Novice

Interventni ukrepi vplivajo
a

precej manj,

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

Število brezposelnih se povečuje,
skrajšanega delovnika.
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Odpri galerijo
V prvih enajstih mesecih leta so delodajalci sporočili za več kot četrtino manj

prostih

Barbara
Hočevar
22.12.2020 ob 08:45
22.12.2020 ob 08:54

Poslušajte

Čas branja: 6:53 min.

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

Delite
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Ob prelomu leta: Domovi za starejše z
epidemijo na veliki preizkušnji (tema)
Že prej kadrovsko podhranjeni domovi za starejše v Sloveniji so se s pojavom novega koronavirusa znašli na hudi
preizkušnji, saj tudi arhitekturno večinoma niso zasnovani tako, da bi omogočali ustrezno osamitev obolelih. Ob vstopu
virusa v dom prek ljudi brez simptomov se okužbe hitro širijo in so terjale številne smrtne žrtve med oskrbovanci.
Do sredine decembra je bila po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) potrjena okužba z novim
koronavirusom pri 9037 oskrbovancih domov za starejše občane in posebnih socialnovarstvenih zavodov, od tega jih je
1176 umrlo.
Glavni razlog za takšno razširjenost covida-19 v domovih za starejše, še posebej v drugem valu epidemije, je po besedah
vršilca dolžnosti sekretarja Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denisa Sahernika zelo velika razširjenost bolezni v
okolici, zaradi asimptomatskega prenašanja virusa pa domovi za starejše kljub številnim zaščitnim ukrepom niso mogli
preprečiti njegovega vstopa v ustanovo.
"Ko je virus enkrat v domu, pa je bilo ključno to, na kar smo ves čas opozarjali, in sicer da domovi zaradi danih
prostorskih in drugih pogojev težko preprečijo nadaljnje širjenje okužb," je Sahernik povedal za STA. "Dejstvo je tudi, da
se okužba lažje širi v skupnostnih oblikah bivanja, saj stanovalcev ne moreš preprosto zapreti v njihove sobe," je dodal.

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

Po ocenah skupnosti bi bilo nujno treba vsaj med prvim in drugim valom epidemije vnaprej pripraviti zunanje enote za
stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišnične oskrbe, najbolje na regijski ravni, in dodatne kadrovske ekipe, da bi domovi
lažje obvladovali položaj. "Žal smo prišli v situacijo, da so se rešitve iskale šele potem, ko zmogljivosti v domu niso več
zadoščale. Že marca smo opozarjali, da je treba biti vnaprej pripravljen, in verjetno bi bilo v takšnem primeru manj okužb
med stanovalci. Domovi bi si lažje pomagali med seboj, če bi bile te stvari že prej dorečene," je prepričan Sahernik.
Slovenski domovi za starejše, v katerih biva okoli 21.000 ljudi, so sicer že od nekdaj kadrovsko podhranjeni, še posebej
na zdravstvenem področju, med drugim zaradi ugodnejšega plačila za takšno delo v tujini. "Že več kot 20 let čakamo na
sprejem novih kadrovskih normativov. Stalno je odgovor, da bo to uredil zakon o dolgotrajni oskrbi, na katerega pa prav
tako še vedno čakamo," je opozoril Sahernik.
Je pa pohvalil ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da je letos stopilo naproti domovom za
starejše s tem, ko jim je namenilo denar za dodatne zaposlitve in ustreznejšo pomoč v obliki javnih del. A bi bilo potrebno
narediti tudi posebno strategijo zaposlovanja na tem področju. "Če bi se plače dvignile, a ne na račun oskrbovancev, bi
se verjetno več ljudi odločilo za delo v domovih za starejše v Sloveniji. Na žalost pa je trenutno večina zaposlenih na
minimalni plači," je dejal Sahernik.
Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da je celostna oskrba starejših njegova prioriteta. "Vse do danes so bili izdelani
številni protokoli, zagotovljena so sredstva za zaposlovanje dodatnih kadrov, za zaščitno opremo, za vzpostavljanje
zunanjih rdečih con. Zagotovljene so tudi zakonske in finančne možnosti za nagrajevanje zaposlenih," je izpostavil v
izjavi ob mednarodnem dnevu človekovih pravic.
Za nove zaposlitve v domovih so letos namenili približno 26 milijonov evrov. Posledično se je od avgusta do oktobra v
socialno varstvenih zavodih dodatno zaposlilo 367 ljudi, povprečno 134 oseb je na mesečni ravni vključenih v delo v
domovih v programu javnih del, prav tako pomagajo študenti in dijaki zdravstva ter prostovoljci, izpostavljajo na
ministrstvu.
Pomemben ukrep po njihovih navedbah predstavlja tudi dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni v višini 30
odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. V programu javnih del za leto 2021 pa je predvideno delo za še
950 dodatnih ljudi v socialno varstvenih zavodih in bolnišnicah.
Prostorske težave domov rešujejo z razpisom koncesij za dodatnih 1100 postelj ter razpisov, ki bodo financirani iz
sredstev EU in bodo po napovedih omogočili tudi prilagoditve obstoječih domov potrebam dela ob okužbah. V proračunu
so zagotovili dodatnih 30 milijonov v ta namen.
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Gradnja novih domov za starejše je eno od prednostnih področij, ki si jih je zastavila država pri črpanju evropskih
sredstev v naslednjem finančnem obdobju. Težava v Sloveniji je namreč tudi ta, da imajo obstoječi domovi še vedno
veliko večposteljnih sob, kar se je v primeru epidemije pokazalo za zelo problematično.
Kot je za STA povedala regionalna direktorica mreže zasebnih domov SeneCura Sanda Gavranovič, so na primer
avstrijski domovi za starejše lažje obvladali položaj ob covidu-19, saj gre večinoma za manjše domove z enoposteljnimi
sobami, a z mnogo večjo kadrovsko zasedbo. "Diplomiranih sester je v domovih SeneCura v Avstriji na primer trikrat več
kot pri nas. Tako tudi lažje zagotavljajo stalne ekipe zaposlenih," je pojasnila.

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

V domovih so poleg okuženih tudi zdravi stanovalci, ki so se morali letos odreči številnim pravicam, kot so redni obiski,
skupinske aktivnosti in dodatne dejavnosti. "Na tem mestu je treba pohvaliti vse zaposlene v domovih. Letos je bilo
namreč potrebnega mnogo več individualnega dela in angažiranosti zaposlenih, da so poskrbeli za vse," je dejal
Sahernik.
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Ob prelomu leta: Epidemija covida-19 razgalila
šibkosti zdravstvenega sistema, odrešitev se
pričakuje v cepljenju (tema)
Epidemija covida-19 je naplavila vse pomanjkljivosti slovenskega zdravstvenega sistema. Do konca leta bi po napovedih
lahko umrlo 3000 bolnikov s covidom-19, po smrtnosti se uvrščamo v vrh Evrope, celokupne zdravstvene posledice se
bodo poznale še leta. Ključno za obvladovanje epidemije bo po trditvah stroke množično cepljenje v prihodnjem letu.
Že ob prvi, v začetku marca potrjeni okužbi s koronavirusom so v Sloveniji je bilo slišati opozorila, da bo zdravstveni
sistem ob večjem številu obolelih težko vzdržal.
Slovensko zdravstvo se namreč že dlje časa sooča s kadrovskim pomanjkanjem, primanjkuje zlasti negovalnega kadra.
V preteklih letih je veliko medicinskih sester odšlo zlasti iz intenzivnih enot, kjer so ključne kapacitete za preživetje
najtežjih bolnikov.
Pritisk bolnikov s covidom-19 na bolnišnice v jesenskem valu epidemije, ki je bistveno obsežnejši od spomladanskega, je
tako velika preizkušnja za izčrpane zdravstvene delavce. Njihovi predstavniki ob tem pozivajo k sistemskim spremembam
in prepoznavanju pomena njihovih poklicev.

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

Predsednik zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin je za STA izpostavil, da je epidemija dokončno razgalila vse
šibkosti zdravstvenega sistema, na katere so opozarjali več let, pot okrevanja pa bo po njegovi oceni dolga in težka.
"Nadejamo se, da je oz. še bodo, politična javnost in tisti državljani, ki so v preteklosti zlili precej gneva nad zdravništvom,
doumeli, da z opozorili in pričakovanji po nujno potrebnih spremembah sistema zasledujemo en sam cilj: dostopno javno
zdravstvo," je dodal.
Zaskrbljena je tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Monika Ažman. Želi si, da bi bila zdravstvena nega
enakopraven člen v zdravstvenem varstvu ter da bi končno dobila svoje mesto tudi pri načrtovanju politik. "Mora biti
politični partner, da se izboljšajo delovni pogoji. Vložek v medicinske sestre in babice je naložba v zdravje ljudi. Brez nas
ne gre," je dejala za STA.
Začetek epidemije pričakal vlado Janeza Janše
Pred politiko je tako zahtevna naloga urejanja razmer v zdravstvu, ki se ji bo težko izognila. Letošnje leto sta se sicer na
vrhu zdravstvenega resorja zgodili že dve menjavi. Ministra v vladi Marjana Šarca Aleša Šabedra je marca, na dan po
začetku spomladanske epidemije, zamenjal Tomaž Gantar, minister vlade Janeza Janše. Pred dnevi pa je Gantar
odstopil, saj je stranka DeSUS, iz katere prihaja, izstopila iz koalicije. Vodenje resorja je začasno prevzel premier Janša.
Po prihodu nove vlade se je zamenjalo tudi vodstvo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Nino Pirnat je na
mestu direktorja nasledil Milan Krek, dotedanji vodja obalne enote NIJZ.
Vladi je v epidemiji ves čas stala ob strani svetovalna skupina za covid-19, v kateri pa je bilo bolj malo epidemiologov, je
pa njen prvi obraz postala zdravnica infektologinja Bojana Beović, ki bo kmalu prevzela tudi vodenje Zdravniške zbornice
Slovenije.
V epidemiji 43 odstotkov leta
Drugič je epidemijo za 30 dni razglasila Janševa vlada in jo do zdaj tudi dvakrat podaljšala. V stanju razglašene
epidemije bomo letos tako preživeli 154 dni oz. 43 odstotkov leta 2020: spomladi 80 dni, ob koncu leta pa 74.
V bolnišnice so po podatkih Sledilnika za covid-19 sprejeli že okoli 8300 bolnikov s covidom-19. Doslej so v Sloveniji
potrdili več kot 100.000 okužb z novim koronavirusom, a kot ocenjuje fizik z Instituta Jožefa Stefana Leon Cizelj, ki vsak
dan pripravlja projekcije poteka epidemije, je v družbi realno štirikrat toliko okužb.
Da bi v večji meri odkrili okužene z novim koronavirusom, ki za svojo okužbo ne vedo, jo pa zato lahko širijo, se danes
začenja množično testiranje s hitrimi testi.
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Rešitev, da bi se naše življenje vrnilo v kar se da normalne tirnice, strokovnjaki vidijo v vsaj 60-odstotni precepljenosti
prebivalstva.
Prvi paket cepiv družb Pfizer in BioNTech, ki je kot prvo dobilo dovoljenje za promet v EU, bo po napovedih v Slovenijo
prišel konec tedna, v zadnjem tednu leta pa naj bi začeli cepiti. Prvi bodo cepljeni stanovalci v domovih za starejše in tam
zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci.
Dolgoročne posledice epidemije na zdravstvo in zdravje prebivalstva
Epidemija ne bo puščala posledic le na tistih, ki so se okužili, ampak bo imela dolgoročnejše posledice za družbo .
"Verjetno bomo prej zaključili pandemijo nalezljive bolezni kot ostale pandemije, ki so pridružene temu," je na nedavni
okrogli mizi STA opozoril epidemiolog Mario Fafangel.
V prvem epidemičnem valu so namreč za dober mesec popolnoma ustavili vse nenujne zdravstvene storitve, tudi v
drugem valu že nekaj časa opravljajo le najnujnejše storitve.
Na upad obravnav kažejo tudi podatki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Med drugim so v prvih
devetih mesecih opravili skoraj 24 odstotkov zobozdravstvenih obravnav manj kot v enakem obdobju lani, v specialistični
ambulantni dejavnosti so opravili 12,8 odstotka manj storitev, prav tako so manj (10,4 odstotka) primerov obravnavali v
akutni bolnišnični dejavnosti. Samo v spomladanskem valu je bilo odkritih za tretjino manj rakavih obolenj kot sicer.
Posledično se po koncu epidemije na zdravstveni sistem obeta naval bolnikov, ki so med epidemijo ostali brez termina za
pregled ali poseg. Zato je pripravljen projekt skrajševanja čakalnih dob v vrednosti 42 milijonov evrov, na katerega se
bodo po napovedih lahko prijavili tako izvajalci v javni mreži kot tudi zasebniki. Objavljen bo predvidoma po koncu
epidemije oz. sprostitvi ukrepov.
Epidemija je zaustavila tudi aktivnosti za sprejem težko pričakovane sistemske zakonodaje na področju zdravstva.
Pripravljen je sicer osnutek zakona o dolgotrajni oskrbi.

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

Epidemija zarezala tudi v poslovanje ZZZS in bolnišnic
Ob svojem vplivu na gospodarstvo je epidemija močno zarezala tudi v poslovanje ZZZS, prihodki katerega skoraj v celoti
temeljijo na prispevkih zaposlenih. Glede na načrte izpred epidemije so se jim prihodki zmanjšali za 87,2 milijona evrov,
stroški pa povečali za 23,1 milijona evrov. Tekoči primanjkljaj bodo krili iz presežkov v preteklih letih. Bo pa zavod v
prihodnjem letu prejel 200-milijonsko proračunsko injekcijo, namenjeno kritju stroškov zaradi covida-19.
Medtem javni zdravstveni zavodi nočejo ocenjevati, kakšen poslovni rezultat bodo zabeležili ob koncu leta, saj zaradi
epidemiološkega stanja ne vedo, koliko programa bodo sploh realizirali ob koncu leta.
Podatki o poslovanju v prvih devetih mesecih sicer kažejo, da se je to v primerjavi z enakim obdobjem lani poslabšalo,
zavodi pa se soočajo z likvidnostnimi težavami, ugotavlja Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.
Vlada se je sicer letos odločila predčasno končati projekt sanacije poslovanja 15 bolnišnic, čeprav je bila sanacija
uspešna le pri dveh.
Pozitivna stran epidemije pa je v tem, da je v državi posodobljen nabor ventilatorjev za umetno predihavanje, ki so jih ob
začetku epidemije nakupovali zelo hitro.
Za prihodnje leto oz. leta je napovedanih tudi več investicij v zdravstvo. Med drugim je v načrtu gradnja novih infekcijskih
klinik v Ljubljani in Mariboru. Za prihodnje leto je bila načrtovana tudi selitev oddelka za pljučne bolezni iz dotrajane
stavbe na Pohorju v matično enoto v mestu, dotrajane prostore pa bi v prihodnjih letih preuredili v negovalno bolnišnico.
To je pod vprašaj postavila epidemija, med drugim zato, ker na Pohorju skrbijo za covidne bolnike.
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Obeta se zvišanje neprofitnih najemnin in hkrati
subvencij
Predlog novele stanovanjskega zakona, ki je bil poleti v javni obravnavi, je pripravljen za potrditev na seji vlade. Še vedno
med drugim predvideva zvišanje neprofitnih najemnin in hkrati subvencij, višje zadolževanje stanovanjskih skladov,
ustanovitev javne najemniške službe ter spremembe glede soglasij v večstanovanjskih stavbah.
Kot je razvidno iz predloga novele stanovanjskega zakona, objavljenega med vladnimi gradivi v obravnavi, med
bistvenimi novostmi ostaja uskladitev neprofitne najemnine. Vrednosti točke, ki se uporablja za določitev vrednosti
stanovanja, za katerega se zaračunava neprofitna najemnina, naj bi se z obstoječih 2,63 evra zvišala na novo vrednost
3,50 evra postopno v treh letih.
Ob tem bi se subvencija najemnine zvišala na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine (sedaj 80 odstotkov),
kar po navedbah ministrstva za okolje in prostor zagotavlja, da dvig neprofitne najemnine ne bo prizadel socialno najbolj
ranljivih, ki so že sedaj upravičeni do polnega subvencioniranja najemnine.
Posledično bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne najemnine, in sicer z
obstoječih treh evrov za kvadratni meter stanovanjske površine na štiri evre za kvadratni meter stanovanjske površine. S
tem bi se nekoliko povečalo tudi število upravičencev do subvencije k plačilu tržne najemnine.

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

Po navedbah ministrstva je namreč eden glavnih razlogov za krčenje fonda javnih najemnih stanovanj prenizka
neprofitna najemnina - vrednost točke za določanje te najemnine se ni revalorizirala od leta 2007 - zaradi česar skladi ne
morejo ne ohranjati obstoječega fonda stanovanj in tudi ne investirati v gradnjo novih.
Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili tudi z višjim dovoljenim zadolževanjem Stanovanjskega sklada RS in
občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu bi se lahko sklad zadolžil za 50 odstotkov svojega izkazanega
namenskega premoženja, in sicer 10 odstotkov po zakonu o javnih skladih in dodatnih 40 odstotkov po predlogu tega
zakona (sedaj 20 odstotkov). Občinski skladi naj bi se po novem lahko pri državnem stanovanjskem skladu zadolžili v
višini do 40 odstotkov svojega namenskega premoženja (sedaj do 10 odstotkov).
Predlog predvideva tudi vzpostavitev javne najemniške službe, ki bi imela vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca
najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj naj bi razbremenila vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj,
dolgoročno pa bi jim zagotavljala prejemanje rednih dohodkov.
Najemniško službo bi ustanovil stanovanjski sklad. Višina najemnine, ki bi jo služba kot mesečno nadomestilo za uporabo
stanovanja izplačevala lastniku stanovanja, bi bila po predlogu predmet individualnega dogovora med njo in lastnikom
stanovanja.
Novosti so predvidene tudi glede večstanovanjskih stavb. Predvidena je sprememba glede potrebnih soglasij etažnih
lastnikov, med drugim se bodo dela, ki pomenijo izboljšavo (npr. vgraditev novih naprav, opreme ali instalacij), štela med
posle rednega upravljanja, tako da bo zanje potrebno soglasje 50 odstotkov lastnikov (sedaj je za izboljšave potrebno 75odstotno soglasje).
Predvideno je, da bodo morali upravniki odpreti ločene fiduciarne račune za rezervni sklad za vsako večstanovanjsko
stavbo posebej. Se bodo pa lastniki stanovanj v več večstanovanjskih stavbah lahko dogovorili, da se sredstva za te
stavbe zbirajo na enem računu, pri čemer bo moral upravnik voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako
večstanovanjsko stavbo posebej.
Medtem ko je bilo v prejšnjih predlogih prenove stanovanjskega zakona predvideno, da bi bil mandat upravnika omejen
na pet let, ta predlog določa, da bodo lahko etažni lastniki pogodbo o upravljanju stavbe z upravnikom sklenili za določen
ali nedoločen čas, kot velja že sedaj.
Predlog prav tako vključuje predkupno pravico Stanovanjskemu skladu RS pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč,
namenjenih večstanovanjski gradnji, ter razširitev inšpekcijskih določb in določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s
prisilitvijo z denarno kaznijo.
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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!

Občine so sicer med drugim predlagale, da stanovanjski sklad pri prodaji stavbnih zemljišč za stanovanjsko gradnjo v
občinski lasti ne bi imel predkupne pravice, a na ministrstvu predloga niso upoštevali. Prav tako niso uspele s predlogom,
da bi država v celoti prevzela strošek subvencioniranja tržnih najemnin.
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Koprski mestni svetniki o Popovičevi
referendumski pobudi
Koprski občinski svet bo na današnji izredni seji obravnaval pobudo za razpis referenduma o razveljavitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev Centralnega parka Koper, ki jo je podal občinski svetnik Boris Popovič. Kot
je na današnji novinarski konferenci dejal koprski župan Aleš Bržan, bi bil uspeh referenduma škodljiv za občino.
Kot je pojasnil, je občina 7. decembra prejela referendumsko pobudo Popoviča in somišljenikov glede uveljavitve odloka,
s katerim je bil na nedavni seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za centralni park. Omenjeni prostorski načrt
je doslej onemogočal načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po
županovih besedah sporen in njegovo zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče.
Občina je sklenila tudi dogovor z vsemi tremi lastniki parcel na tem območju, na katerem je že dlje časa načrtovana
gradnja. Po tem sporazumu bi se občina izognila tožbam investitorja zaradi onemogočanja gradnje, hkrati pa bi dobila,
kar potrebuje, torej novo stanovanjsko sosesko, ki bi ji ustrezala, je ocenil Bržan.
Prepričan je, da bi tako rešili dolgoletni zaplet. Ob pobudi za razpis referenduma je prebral, da si je prejšnja občinska
uprava prizadevala onemogočiti stanovanjsko gradnjo na tem območju, predvideno že od leta 1991, zaradi poslabšanja
odnosov med investitorjem in takratnim županom Popovičem. Prav zato naj bi bil v času Popovičevega županovanja tudi
sprejet sporni prostorski načrt za ureditev centralnega parka na tej lokaciji.

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

Ob razveljavitvi prostorskega načrta Popovič nadaljuje prizadevanja za preprečitev gradnje. Občini je predal več kot 1000
podpisov občanov in pobudo za razpis referenduma o razveljaviti prostorskega akta. Kot je navedel ob tem, načrtovana
gradnja na tem območju ne bo reševala stanovanjskih problemov Koprčanov, temveč bo nastalo ogromno vikend naselje,
medtem ko občina potrebuje park.
Bržan je dejal, da se mu je v zadnjem tednu več ljudi opravičilo, da so podpisali referendumsko pobudo, saj naj bi jim bilo
napačno predstavljeno, da želi občina ukiniti centralni park. "To ni res, nobenega parka ne ukinjamo," je poudaril Bržan in
pojasnil, da park sploh ne obstaja, temveč gre za degradirano območje, ki je bilo že pred časom prodano investitorju za
poslovno stanovanjsko gradnjo. Na zasebnem zemljišču občina tudi ne bi mogla zgraditi parka. Ureja pa parkovne
površine na drugih območjih, je zagotovil župan.
Prepričan je, da je referendumska pobuda zavajajoča in za občino zelo škodljiva. "Občani na referendumu ne bi odločali
o parku, temveč le o zakonsko spornem prostorskem aktu in morebitnih odškodninskih tožbah, ki jih obstoj tega akta
lahko sproži," je opozoril. Če bi prostorski akt obstal in bi njegovo zakonitost potrdilo tudi sodišče, pa bi občina ostala
brez 12 milijonov evrov komunalnega prispevka, medtem ko bi imela milijonske obveznosti za odkup zemljišča in ureditev
parka, je pojasnil Bržan.
Kljub temu v skladu z zakonodajo vodi postopke za razpis referenduma. Pobudniki imajo do 7. februarja rok za
predložitev podpisov najmanj petih odstotkov volilnih upravičencev v občini, kar je okoli 2100 podpisov. Bržan pa bo
občinskemu svetu na današnji izredni seji predlagal, da ga pooblasti, naj od ustavnega sodišča zahteva, da se čim prej
opredeli do tega, ali je prostorski akt ustaven, in na podlagi tega ugotovi, ali je tudi celotna referendumska pobuda sploh
ustavna.
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Slovenija v letu 2021 (tema)
Letna napoved dogodkov v Sloveniji.
NOTRANJA POLITIKA IN DRUŽBA
Leto 2021 bo v več pogledih prelomno, kako se bo odvilo, pa je na več segmentih še vprašanje. Pričakovati je namreč
ključne in odločilne korake v boju s pandemijo covida-19, ki narekuje tempo dogajanja ne le na zdravstveni, pač pa tudi
na politično-odločevalski in družbeni ravni življenja. Veliko si je obetati od začetka uporabe cepiv, obenem pa bo to tudi
čas, ko se bodo razkrile vse slutene in neslutene posledice koronske krize - od poslabšanja socialnega položaja do
slabše širše zdravstvene slike zaradi večmesečnega neizvajanja preventivnih in elektivnih zdravstvenih dejavnosti ter
pričakovanega podaljšanja že prej predolgih čakalnih dob. Mnogi opozarjajo tudi na spremembe v družbi, ki se obetajo
kot posledica družbene osamitve, pomanjkanja socializacije pri mladih, rasti nasilja v družini ... Leto 2021 naj bi prineslo
tudi dokončne odgovore o načinu in obliki izvajanja dolgotrajne oskrbe, saj je koronska kriza dokončno razgalila potrebe
po učinkovitejšem sistemu skrbi za starejše. Prav tako naj bi končno zeleno luč DZ dobil predlog za oblikovanje
demografskega sklada, s katerim se bo vse državne naložbe združilo pod eno streho s ciljem lažjega odzivanja države
na pričakovane demografske spremembe v prihodnosti.
Vse to so so izzivi, ki jih bo morala v letu, ko bo Slovenija praznovala 30 let samostojnosti in bo predsedovala Svetu EU,
nasloviti vladajoča politika. Katera vlada bo to, ali vlada Janeza Janše ali morda kakšna druga, pa je še vprašanje, na
katerega bi odgovor lahko dobili že v tem letu.
Politična razmerja pa bodo pomembna tudi pri vsebinskih vprašanjih. Med drugim bo morala politika strniti vrste pri
iskanju ustavnega sodnika in udejanjanju ustavne odločbe o volilni zakonodaji, s čimer že zamujamo.

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

Eden od izzivov je tudi izvedba izobraževalnega procesa, ki zaradi epidemije večji del šolskega leta poteka na daljavo.
Kakšne bodo posledice na učni uspeh in psihofizično sliko šolajoče mladine, se bo pokazalo do konca šolskega leta.
Od politike pa bo, kot kaže, odvisno tudi urejanje položaja medijev. Med drugim je pod vprašanjem financiranje in s tem
obstoj Slovenske tiskovne agencije, ki bo praznovala 30 let, mandat poteče direktorju Radiotelevizije Slovenija. Še vedno
pa je v čakalnici tudi paket medijskih zakonov, ki je v letošnjem letu sprožil precej pomislekov in nasprotovanj v medijskih
vrstah.
Na področju obrambe se obeta razjasnitev glede dopustnosti referenduma o 780-milijonskem naložbenem načrtu v
Slovensko vojsko, pa urejanje nezakonitih migracij in azilne politike.
Nenazadnje pa bodo oči javnosti uprte tudi v preiskave Komisije za preprečevanje korupcije, ugotovitve Računskega
sodišča in delo dveh parlamentarnih preiskav o nabavah opreme, potrebne v epidemiji covida-19.
GOSPODARSTVO
Gospodarska aktivnost v letu 2021 bo močno odvisna od epidemiološke slike doma in po svetu. Kako globok bo padec
gospodarskih aktivnosti predvsem v prvem četrtletju 2021 in kakšna bo učinkovitost ukrepov za blažitev gospodarskosocialnih posledic epidemije, bosta ključna dejavnika, ki bosta narekovala hitrost gospodarskega okrevanja. Globalno
gospodarstvo bi se lahko na predkoronsko raven vrnilo do konca leta, Slovenija pa najbrž šele tekom leta 2022.
Od najnovejših makroekonomskih napovedi bo tudi odvisno, ali bo vlada morala v začetku leta 2021 pripraviti rebalans
proračuna. Ob morebitnem nadaljevanju zaostrenih razmer bo vlada bržkone gospodarstvu, predvsem storitvenim
dejavnostim, ki so najbolj prizadete, na pomoč prihitela še s kakšnim protikoronskim svežnjem ukrepov. Slovenija si
veliko obeta od koriščenja finančnih sredstev v okviru svežnja za obnovo Evrope, v nacionalnem načrtu za okrevanje in
odpornost, ki ga mora Slovenija tako kot vse članice posredovati v Bruselj do konca aprila, so zajeti tudi ključni projekti.
V letu 2021 naj bi po napovedih zaživele nekatere spremembe na davčnem in gospodarskem področju, ki jih je nakazala
posebna vladna skupina. Zaživel naj bi tudi demografski sklad, s katerim se bo vse državne naložbe združilo pod eno
streho. Ob vendarle pričakovani stabilizaciji gospodarskih razmer je pereča raven socialnega dialoga, ki ga je hitro
sprejemanje ukrepov v času koronske krize močno načelo. Vendarle bi se lahko začela pogajanja za sklenitev novega
socialnega sporazuma, ki jih je zamaknila koronska kriza.

33

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

22.12.2020
Tuesday,
Torek,
12:01
12:01

Kazalo

https://www.sta.si/2823177/slovenija-v-letu-2021

2/7

Zagotovo bo v letu 2021 živahno na področju infrastrukture. Stekla naj bi glavna dela pri projektu drugega železniškega
tira Divača-Koper, nadaljevala se bodo dela na drugi cevi karavanškega predora, pričakovati je tudi intenziviranje
gradbenih del na tretji razvojni osi. V letalskem sektorju se po umiritvi pandemije pričakuje postopna vrnitev letalskih
prevoznikov na Brnik, država jih privablja tudi s subvencijami, še pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU naj bi bil
dokončan tudi nov potniški terminal na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Konec leta naj bi zaživele tudi elektronske
vinjete.
V bančno-zavarovalnem sektorju je med glavnimi skrbmi možnost rasti obsega slabih posojil zaradi šibke gospodarske
aktivnosti, medtem ko bi realni sektor lahko trčil na likvidnostne težave. Mercator naj bi vendarle prenesli na skupino
Fortenova, v Velenju pa naj bi zaživela nova Hisensova tovarna televizorjev. Jeseni naj bi v Dubaju vendarle izvedli
svetovno razstavo Expo, na kateri bo sodelovala tudi Slovenija. Država bo po napovedih na dražbi ponudila frekvence,
namenjene tudi uvajanju tehnologije 5G.
Po lanskem sprejemu Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je pričakovati odločitev o energetski usmeritvi
Slovenije, vključno s premislekom o nadaljnji rabi jedrske energije in opustitvi rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi
dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save, na spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice.
Po novelaciji zakona o varstvu okolja, ki je ponudil prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati
sistemsko ureditev te problematike. Stanovanjsko problematiko naj bi reševal nov stanovanjski zakon, končalo naj bi se
tudi množično vrednotenje nepremičnin. Po doseženem dogovoru o skupni kmetijski politiki na ravni EU bo na
kmetijskem področju v ospredju priprava strateških dokumentov, s katerimi bodo naslovili uresničevanje novih ciljev.

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

ZUNANJA POLITIKA
Slovenija bo v drugi polovici leta, od 1. julija do 31. decembra, predsedovala Svetu EU. To bo njeno drugo
predsedovanje, ki pa bo vendarle drugačno od tistega leta 2008. Vloga predsedujoče države je manjša, saj je unija z
lizbonsko pogodbo dobila stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika, s tem pa
sta se zmanjšala vloga in vidnost voditelja in zunanjega ministra predsedujoče države. Predsedstvo sicer še vedno vodi
sestanke devetih od desetih konfiguracij Sveta EU, torej tudi zasedanja vseh ministrov, razen zunanjih. Zato bo
predsedovanje za državo vseeno precejšen zalogaj, sploh v luči pandemije covida-19, saj ni jasno, v kakšnem obsegu
bodo dogodki potekali v živo in koliko na daljavo. Slovenija za čas predsedovanja načrtuje več visokih dogodkov v
Sloveniji, med drugim neformalni vrh voditeljev EU, ki bi mu sledil vrh EU-Zahodni Balkan. Kot svoje prioritete je
opredelila prizadevanja za odpornejšo EU, gospodarsko prenovo po pandemiji, unijo vrednot na temelju vladavine prava
ter varno EU.
V začetku jeseni bo Slovenija tradicionalno organizirala blejski strateški forum, ki zadnja leta velja za največji
zunanjepolitični dogodek v državi. Že v iztekajočem se letu bi moral predsednik republike Borut Pahor gostiti vrh ob
deseti obletnici pobude Brdo-Brioni, a je bil ta zaradi pandemije dvakrat preložen. Pahor upa, da bo mogoče srečanje
izvesti v prvih mesecih leta 2021.
Zunanji minister Anže Logar je po prevzemu položaja napovedal ambicioznejšo zunanjo politiko. Odnosi s Hrvaško, ki so
pred tem dominirali v zunanji politiki, so se umaknili v ozadje. Odnosi med Ljubljano in Zagrebom so se sicer otoplili, a
napovedana tiha diplomacija doslej ni privedla do zbližanja stališč glede uresničitve arbitražne razsodbe o meji. Hrvaška
in Italija bosta sicer predvidoma januarja skupaj razglasili svoji izključni gospodarski coni v Jadranu, skupaj s Slovenijo pa
naj bi nadaljevali pogovore o celoviti zaščiti Jadrana.
V letu 2021 se obetajo menjave na čelu tretjine diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije po svetu, med drugim
na Dunaju in v Berlinu. Večina menjav je predvidena poleti.
KULTURA
Kulturna politika bo v novo leto stopila z veljavnostjo zakona o kulturnem evru. Z njim naj bi bila kultura, kot so
napovedovali ob sprejetju zakona, med letoma 2021 in 2027 predvidoma bogatejša za 122,6 milijona evrov. V letu 2021
naj bi ta sredstva znašala 9,3 milijona evrov. Sredstva se bodo med drugim prelila v sanacijo najbolj ogroženih in
najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti države in lokalnih skupnosti, v ureditev osnovnih prostorskih pogojev in
nakup opreme za javne zavode, ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene,
baletne in plesne dediščine ter hrambo digitalnih kulturnih vsebin.
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Tako odločevalci v kulturni politiki kot ustvarjalci se bodo soočili s posledicami epidemije covida-19 ter reševanjem
položaja, v katerem se je znašel sektor, sploh samozaposleni. Zaenkrat je še nejasna usoda številnih velikih kulturnih
dogodkov tako doma kot v svetu. Med večjimi, ki naj bi jih gostila Slovenija, je tudi glasbeni festival Europa Cantat,
osrednji kulturni dogodek ob predsedovanju države Svetu EU.
Leto 2021 bo prineslo tudi nekatere obletnice, med njimi 300. obletnico Škofjeloškega pasijona, vrhunec bodo prireditve
zaradi epidemije dosegle leta 2022, leto 2021 je razglašeno tudi za leto skladatelja Josipa Ipavca (1872-1921) in pisatelja
Josipa Jurčiča (1844-1881). V prihodnjem letu bo med drugim minilo tudi 200 let od ustanovitve prvega slovenskega
muzeja, takratnega Deželnega muzeja za Kranjsko, zdajšnjega Narodnega muzeja Slovenije.
ŠPORT
Vrhunski šport se v času epidemije novega koronavirusa nadaljuje tudi v Sloveniji pod prilagojenimi pogoji. V letu, ko bo
Olimpijski komite Slovenije praznoval svoj 30. rojstni dan bodo slovenski športniki lovili olimpijske medalje in številne
vrhunske uspehe na mednarodni sceni. Vse oči športnega sveta bodo poleti uprte v Tokio in prestavljene olimpijske igre.
Nogometni navdušenci bodo na svoj račun prišli z evropskim prvenstvom.
Slovenija bo v letu ob tem gostila več velikih mednarodnih športnih dogodkov. V februarju se bodo na Pokljuki zbrali
najboljši biatlonci na svetovnem prvenstvu, mesec kasneje pa bo v štirih mestih v Sloveniji potekal prvi del evropskega
prvenstva v nogometu do 21 let, ki ga bo Slovenija gostila skupaj z Madžarsko. Ta bo svoj zaključek doživel v juniju s
finalom v Ljubljani. V Sloveniji bodo potekale tudi stalnice med mednarodnimi športnimi tekmovanji. Februarja bo v
Mariboru Zlata lisica, marec pa bo v zaključku zimske sezone prinesel pokal Vitranc v Kranjski Gori in finale svetovnega
pokala smučarjev skakalcev v Planici.
Izredno zanimanje v slovenski javnosti bo v letu 2021 znova poželo kolesarstvo, kjer bodo slovenski tekmovalci branili
številne odmevne zmage in vodilni mesti na svetovni lestvici. Največja kolesarski dirka tu, dirka po Sloveniji, po lanski
odpovedi zaradi pandemije še čaka na dokončni termin, se pa pričakuje, da bo tudi slovita dirka po Italiji vsaj za hip
prečkala slovensko ozemlje. Tudi severnoameriška košarkarska liga NBA bo imela močno slovensko noto, saj bosta
svoja znanja v njej razkazovala zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.
POMEMBNEJŠI DOGODKI IN OBLETNICE

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

JANUAR
1. Uporabljati se začne zakon o finančni razbremenitvi občin.
1. V veljavo stopi zakon o kulturnem evru.
1. Veljati začne prenovljen sistem obdavčitve motornih vozil, po katerem bo namesto prodajne cene odločilna okoljska
komponenta.
1. Vodenje Nacionalnega inštituta za biologijo bo za mandatno obdobje petih let, do 31. decembra 2025, prevzela Maja
Ravnikar.
1. Uporabljati se začnejo določbe novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravice
zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje
že priznala kot pokojninska doba brez dokupa.
1. V evidenci vrednotenja nepremičnin bodo javno razvidne nove vrednosti nepremičnin, ki so bile izračunane na podlagi
množičnega vrednotenja.
1. Veljati začnejo dodatni varnostni elementi pri kartičnem plačevanju preko spleta.
4. Gradbinci, ki jim je družba 2TDK priznala usposobljenost za gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom, morajo
predložiti finančne ponudbe.
7. Izteče se razpis za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS), mandat aktualnemu generalnemu
direktorju RTVS Igorju Kaduncu se izteče 24. aprila.
15. Uporabljati se začne odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo.
16. in 17. V Mariboru bosta potekali veleslalomski tekmi svetovnega pokala alpskih smučark.
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21. Minilo bo deset let od izbruha finančnega škandala, ko je italijanski tednik L'Espresso razkril, da naj bi bila mariborska
nadškofija, lastnica finančne družbe Gospodarstvo Rast (ta pa družb Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding), zadolžena
za več sto evrov. V nadškofiji Maribor so sicer zatrdili, da je njihov neposredni dolg do bank konec leta 2010 znašal 17,4
milijona evrov.
31. Izteče se protikoronski ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma.
LJUBLJANA - Začenja se prvo leto, v katerem so s sprejetim zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovensko vojsko zagotovljena sredstva za njeno modernizacijo. Od skupaj 780 milijonov evrov je za leto 2021 za
investicije namenjenih 100 milijonov evrov. Ali bo o zakonu potekal referendum, bo presodilo ustavno sodišče.
LJUBLJANA - Minimalna plača se skladno z leta 2018 sprejetim zakonom z letom 2021 dviguje nad minimalne
življenjske stroške.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor se bo z vodji poslanskih skupin posvetoval glede izbire novega
viceguvernerja. O njegovem predlogu naj bi DZ glasoval predvidoma februarja oz. marca.
MARIBOR - S prenosom računov okoli 400.000 komitentov Abanke na Novo KBM bosta banki dokončno združeni.
VELENJE - Predvidoma naj bi stekla proizvodnja televizorjev v novi tovarni Hisensa v Velenju.
ZAGREB/RIM - Hrvaška in Italija naj bi razglasili izključni gospodarski coni v Jadranu.
FEBRUAR
1. Izteče se razpis Akosa z javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev
končnim uporabnikom. Gre tudi za frekvenčne pasove, namenjene uvajanju mobilne tehnologije 5G. Dražba je
predvidena za marec ali april.
1. Vožnja po avtocestah bo možna samo še z vinjetami z letnico 2021 modrozelene barve.
2. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v letu 2020.
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3. Minilo bo deset let od odstopa mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, potem ko se je nadškofija zaradi
sumljivih poslov znašla v hudi zadolženosti.
8. Minilo bo 100 let od smrti slovenskega skladatelja Josipa Ipavca.
9. Minilo bo 150 let od rojstva pisatelja in duhovnika Frana Saleškega Finžgarja.
9. do 21. Na Pokljuki bo potekalo svetovno prvenstvo v biatlonu.
20. Minilo bo 30 let od sprejetja amandmaja k slovenski ustavi, s katerim so bili razveljavljeni vsi členi ustave, ki so
izvrševanje suverenosti republike prenašali na jugoslovansko federacijo. S tem je v Sloveniji prenehal veljati pravni red
SFRJ.
26. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v letu 2020.
MAREC
2. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanu Sušlju.
3. Minilo bo deset let, odkar so v Ljubljani odprli Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), prvo agencijo
EU s sedežem v Sloveniji.
4. Minilo bo leto dni, odkar so v Sloveniji odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.
12. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija prvič razglasila epidemijo covida-19. Preklicala jo je po 80 dnevih.
13. in 14. V Kranjski Gori bosta potekali tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu.
24. do 31. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila prvi del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let.
25. do 28. V Planici bo potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju ob koncu leta 2020.
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LJUBLJANA - Umar predvidoma objavi spomladansko gospodarsko napoved.
APRIL
2. Tristo let od uprizoritve Škofjeloškega pasijona.
11. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijanu Papežu.
24. in 25. V Mariboru bo potekala tekma svetovnega pokala gorskih kolesarjev in kolesark v spustu.
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v prvem četrtletju
2021.
LJUBLJANA - Družba 2TDK bi lahko po optimističnem scenariju podpisala pogodbo z izvajalcem glavnih del pri projektu
drugi tir Divača-Koper.
MAJ
3. Minilo bo 140 let od smrti slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča.
4. Začelo se bo nacionalno preverjanje znanja.
15. Minilo bo 30 let, odkar se je v prvih učnih centrih Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani
začelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojakov.
23. Minilo bo 30 let od incidenta med TO in JLA v učnem centru TO Pekre; dan kasneje je padla prva žrtev prizadevanj
za osamosvojitev Slovenije - transporter JLA je v Mariboru do smrti povozil protestnika.
27. 40 let od z zakonom ustanovljenega Triglavskega narodnega parka.
30. do 6. 6. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila zaključni del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v prvem četrtletju leta 2021.

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

JUNIJ
3. Minilo bo 30 let od ustanovitve Slovenske tiskovne agencija (STA).
5. Svetovni dan okolja.
15. Minilo bo 10 let od uvedbe stečaja gradbenega velikana SCT, brez dela je ostalo 740 delavcev.
19. Minilo bo leto dni, odkar so prebivalci Slovenije dobili turistične bone za dopustovanje v domači državi - polnoletni po
200 evrov, mladoletni pa po 50 evrov.
25. Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti RS ter Deklaracijo o neodvisnosti.
26. Minilo bo 30 let od slovesne razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
27. Minilo bo 30 let od začetka vojaške intervencije JLA v Sloveniji in s tem slovenske osamosvojitvene vojne, znane kot
desetdnevna vojna.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju 2021.
30. Iztečejo se protikoronski ukrepi: subvencioniranje skrajšanja delovnega časa, nadomestilo plač delavcem zaradi
karantene ali višje sile, povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, izredna pomoč
v obliki mesečnega temeljnega dohodka, uveljavljanje pomoči države pri plačilu fiksnih stroškov in jamstvena shema za
likvidnostna posojila podjetjem.
SLOVENIJA - Po državi bo potekala največja kolesarska dirka pri nas, dirka po Sloveniji.
JULIJ
1. Slovenija bo prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.
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6. Minilo bo deset let od sprejetja ustavnega zakona o narodnih skupnostih v Avstriji, ki je avstrijski Koroški prinesel 164
dvojezičnih krajevnih napisov. Prve table v skladu z zakonom so postavili 16. avgusta 2011.
7. Minilo bo 30 let od sprejetja brionske deklaracije. Dogovor med SFRJ ter Slovenijo in Hrvaško, dosežen ob
posredovanju Evropske skupnosti, je med drugim predvideval, da Slovenija in Hrvaška za tri mesece zamrzneta
osamosvojitvene projekte.
15. Minilo bo deset let, odkar sta NLB in NKBM uspešno prestali evropske stresne teste.
16. Začetek enega največjih mednarodnih glasbenih festivalov Europa Cantat (do 25.)
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v drugem četrtletju
2021.
AVGUST
19. Minilo bo 90 let od premiere prvega slovenskega celovečernega filma V Kraljestvu Zlatoroga v režiji Janka Ravnika.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v drugem četrtletju 2021.
SEPTEMBER
1. Začetek novega šolskega leta.
4. in 5. V Ljubljani bo potekala tekma svetovnega pokala športnih plezalcev in plezalk v težavnosti.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v drugem četrtletju 2021.
LJUBLJANA - Umar predvidoma objavi jesensko gospodarsko napoved.
OKTOBER
1. Začetek novega študijskega leta

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

1. V Dubaju začetek svetovne razstave Expo.
6. V Portorožu se bo začel svetovni kongres Zveze za mednarodni šport za vse Tafisa, katerega osrednja tema bodo
posledice ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.
8. Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske deklaracije Slovenija začela izvajati
osamosvojitveno zakonodajo. Prevzela je nadzor nad svojimi mejami in uvedla svojo nacionalno denarno enoto, tolar.
15. Minilo bo 200 let od ustanovitve prvega slovenskega muzeja, takratnega Deželnega muzeja za Kranjsko.
15. Minilo bo 30 let od ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije.
19. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija drugič razglasila epidemijo covida-19.
25. Minilo bo 30 let od umika zadnjih vojakov JLA z ozemlja Slovenije. Zato 25. oktobra praznujemo državni praznik dan
suverenosti.
29. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v tretjem četrtletju
2021.
NOVEMBER
30. - Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v tretjem četrtletju 2021.
DECEMBER
1. - Uvedli naj bi e-vinjete.
8. - Minilo bo 30 let, odkar je mednarodna arbitražna komisija pod vodstvom Roberta Badinterja ugotovila, da je SFRJ
razpadla.
18. - Minilo bo 70 let od premiere prvega Kekca, filma Jožeta Galeta.
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19. - Minilo bo 30 let, odkar je Slovenijo kot prva od zahodnih držav priznala Islandija. Isti dan sta to storili tudi Nemčija in
Švedska, a z dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja 1992.
23. - Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela novo ustavo, prvo ustavo samostojne Slovenije.
30. - Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v tretjem četrtletju 2021.

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

31. - Izteče se veljavnost turističnih bonov.
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Neda Rusjan Bric za STA: Pred Novo Gorico so
štiri leta trdega dela
Nova Gorica, 22. decembra - Pred nami so štiri leta trdega dela, narejena je bila le osnova, je po izboru EPK v Sloveniji
leta 2025 za STA povedala Neda Rusjan Bric, vodja skupine, ki je pripravljala novogoriško kandidaturo. Veliko je takih
dogodkov, ki zahtevajo dve, tri leta predhodnega dela, leta 2025 pa je predviden le dogodek.
Želi si, da bi Novi Gorici tudi po letu, ko bo EPK, tudi nekaj ostalo.
Med investicijami bo zagotovo prenova Trga Evropa, ki povezuje obe Gorici. Mednarodni arhitekturni natečaj, ki je
potekal v letošnjem letu, je dal nekaj dobrih rešitev, vendar bo skupaj z javnostjo potrebno najti najboljšo rešitev.

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

Denar zanjo načrtujejo pridobiti iz različnih virov, predvsem pa bi težave znalo predstavljati pridobivanje različnih
dovoljenj, saj bo gradnja potekala v dveh državah. Tu bo v veliko pomoč Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.
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Šibek potresni sunek v bližini Anhovega
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 21.02 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 66 kilometrov zahodno od Ljubljane, v Anhovem.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili
posamezni prebivalci Kanala in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Pregled - Slovenija, 22. 12. (torek) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 22. decembra.
LJUBLJANA - Skladno z napovedmi ministrstva za zdravje se je pri nas začelo množično testiranje na okužbo z novim
koronavirusom s hitrim testi. Testiranje je napovedano v vseh mestnih občinah in še nekaterih krajih po Sloveniji. Na
ministrstvu za zdravje so do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo
142. V ponedeljek so v Sloveniji ob 5763 testih potrdili 1474 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je
znašal 25,6 odstotka, je sporočila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1261 bolnikov s covidom-19, 207 pa jih je potrebovalo
intenzivno nego. Umrlo je 39 covidnih bolnikov. Kljub delni omilitvi protikoronskih ukrepov čez praznike je samozaščitno
ravnanje še vedno nujno, je na vladni novinarski konferenci poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
LJUBLJANA - Predsednik DeSUS Karl Erjavec je po sestanku s predsedniki strank KUL napovedal, da bodo do konca
leta oz. prihodnji teden vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da bodo dotlej zbrali 46 poslanskih podpisov. Po
njegovih besedah so se danes tudi dogovorili, da ga bodo organi strank KUL potrdili kot mandatarja za sestavo nove
vlade.
LJUBLJANA - Fiskalni svet je v oceni predloga sedmega protikoronskega zakona, ki ga bo DZ potrjeval prihodnji teden,
posvaril pred ukrepi, ki slabšajo strukturni položaj javnih financ. Podeljevanje enkratnih pomoči skupinam prebivalstva, ki
v epidemiji niso bile neposredno prizadete, je v trenutnih razmerah visoke negotovosti in ohranjanja zaprtja velikega dela
dejavnosti neustrezno, je zapisal. Namesto tega predlaga ukrepe, ki bodo težave na trgu dela reševali na sistemski
način.

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

LJUBLJANA - Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke. Po mnenju sindikata naj bi
vlada namreč neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo
vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Na notranjem ministrstvu napovedano stavko Policijskega sindikata
Slovenije ocenjujejo kot politično motivirano. Minister Aleš Hojs pa je na Twitterju napovedal, da bodo z začetkom stavke
na spletnih straneh ministrstva objavili plače policistov po posameznih policijskih upravah in policijskih postajah, da se bo
lahko vsak sam prepričal, ali je stavka upravičena.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je sprejela sklep, s katerim ugotavlja,
da ni pridobila podatkov, ki bi izkazovali, da bi prišlo do kakršnegakoli vpliva tretjih oseb na Slovensko obveščevalnovarnostno agencijo (Sova) pri pripravi naznanila v zadevi Farrokh. Predsednik komisije Matjaž Nemec se s tem ne strinja.
Dokumentacijo bo Knovs predal tožilstvu. Člana komisije iz vrst SDS sta opozorila, da gre za samovoljno odločitev
predsednika Knovsa, saj komisija o tem ni odločala. Sova Nemcu očita grobo zlorabo funkcije.
LJUBLJANA - Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je pred dnevom ustavnosti zaskrbljen, saj se je število
neuresničenih odločb sodišča letos dvignilo na 17. Ena teh je tudi odločba o volilni zakonodaji, pri čemer ocenjuje, da je
bilo časa dovolj, a so prevladali drugi interesi. Sicer pa opozarja, da ustavna demokracija temelji na zaupanju, ne na
ukazih.
LJUBLJANA - Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pričakuje, da bo do izdaje osnutka revizijskega poročila o
nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov prišlo v tednu dni, nato ga bodo prejeli revidiranci. Pojasnil je, da bo
poročilo obsežno in da so imeli velike težave s pridobivanjem dokumentacije predvsem s strani gospodarskega
ministrstva.
LJUBLJANA - Obtoženi junijskega umora treh sorodnikov na Domžalskem Peter Gaspeti na predobravnavnem naroku
ni priznal krivde. Njegov odvetnik med drugim predlaga novega izvedenca psihiatrije. Sodnica pa je napovedala, da se bo
zaradi "neodzivnosti obtoženega" še odločila, ali bi bilo treba angažirati izvedenca za ugotovitev obtoženčeve procesne
zmožnosti.
LJUBLJANA - Celjsko tožilstvo je v ponedeljek vložilo obtožnico zoper 31-letnega Sebastiena Abramova v primeru
tragične smrti njegovega nekdanjega dekleta, 24-letne Sare Veber, ki je bilo leta 2015 ustreljeno z avtomatsko puško.
Vsebina obtožnice sicer še ni znana, neuradno pa naj bi bil Abramov obtožen umora iz nizkotnih nagibov, je poročal
Večer.
LJUBLJANA - Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so opozorili na slabšanje razmer na kmetijskih trgih,
ki je posledica stanja na evropskem in svetovnih trgih, zlasti pa pandemije covida-19. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim
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zahtevam do 31. januarja, bodo začeli pripravljati protestne in druge aktivnosti, so po seji sveta zbornice sporočili iz te
organizacije. Od vlade med drugim zahtevajo vzpostavitev sistema masnih bilanc, sledljivost in jasno navajanje porekla
vseh sestavin živila. Želijo tudi učinkovit nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih obveznosti v panogi, več lokalne hrane
v javnih zavodih ter celovito promocijo slovenskega kmetijstva.
LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med
Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala
usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021. Kot so pojasnili v 2TDK,
je razlog za podaljšanje roka to, da še niso prejel vseh odločitev Državne revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.
Komisija je že ugodila enemu zahtevku izvajalca, ki mu 2TDK ni priznal usposobljenosti, dva pa je zavrnila. Na mizi ima
še štiri zahtevke.
LJUBLJANA/RIM - Slovenski in italijanski predsednik Borut Pahor in Sergio Mattarella sta v skupni čestitki izrazila
navdušenje nad odločitvijo, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico in pod geslom Go! Borderless postala Evropska
prestolnica kulture (EPK) v letu 2025. "Iskreno naju je navdušila vest, da bosta Nova Gorica in Gorica s projektom Go!
Borderless postali Evropska prestolnica kulture v letu 2025," sta zapisala.
LJUBLJANA - Upravno sodišče je odpravilo odločbo ministrstva za kulturo o izbrisu raperja Zlatana Čordića - Zlatka iz
razvida samozaposlenih v kulturi in o prenehanju plačevanja prispevkov za socialno varnost ter zadevo vrnilo ministrstvu
v ponovno odločanje. Kot je za STA pojasnil Čordićev odvetnik Dino Bauk, je sodišče že na prvi pogled ugotovilo, da je
bila odločba ministrstva o izbrisu Čordića iz razvida do te mere pomanjkljiva, da jo je odpravilo takoj, ne da bi sploh
čakalo na odgovor na tožbo s strani ministrstva. Na ministrstvu so v odzivu navedli, da bodo o zadevi ponovno odločali v
zakonskem roku. Zapisali so tudi, da je sodišče zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je Čordić "želel, da
mu organ še naprej plačuje prispevke".

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

LJUBLJANA - Na Kongresnem trgu so predstavniki prireditvene dejavnosti postavili novoletno smreko, ki je zgrajena iz
odrskih konstrukcij in luči. Z njo želijo opozoriti na prireditveni sektor, ki je v letu 2020 zaradi koronakrize skoraj
popolnoma zastal, in na težave zaposlenih. Hkrati pa smreka predstavlja luč upanja za prihajajoče leto.
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Pregled - Slovenija, 22. 12. (torek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 22. decembra.
LJUBLJANA - Skladno z napovedmi ministrstva za zdravje se je pri nas začelo množično testiranje na okužbo z novim
koronavirusom s hitrim testi. Testiranje je napovedano v vseh mestnih občinah in še nekaterih krajih po Sloveniji. Na
ministrstvu za zdravje so do 17. ure prejeli podatke o opravljenih 1382 hitrih testih na novi koronavirus, pozitivnih je bilo
142. V ponedeljek so v Sloveniji ob 5763 testih potrdili 1474 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih testov je
znašal 25,6 odstotka, je sporočila vlada. V bolnišnicah so zdravili 1261 bolnikov s covidom-19, 207 pa jih je potrebovalo
intenzivno nego. Umrlo je 39 covidnih bolnikov. Kljub delni omilitvi protikoronskih ukrepov čez praznike je samozaščitno
ravnanje še vedno nujno, je na vladni novinarski konferenci poudaril minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
LJUBLJANA - Fiskalni svet je v oceni predloga sedmega protikoronskega zakona, ki ga bo DZ potrjeval prihodnji teden,
posvaril pred ukrepi, ki slabšajo strukturni položaj javnih financ. Podeljevanje enkratnih pomoči skupinam prebivalstva, ki
v epidemiji niso bile neposredno prizadete, je v trenutnih razmerah visoke negotovosti in ohranjanja zaprtja velikega dela
dejavnosti neustrezno, je zapisal. Namesto tega predlaga ukrepe, ki bodo težave na trgu dela reševali na sistemski
način.

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

LJUBLJANA - Policijski sindikat Slovenije je za 11. januar ob 7. uri napovedal začetek stavke. Po mnenju sindikata naj bi
vlada namreč neposredno kršila del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo
vrednotenja delovnih mest za uniformirane poklice. Na notranjem ministrstvu napovedano stavko Policijskega sindikata
Slovenije ocenjujejo kot politično motivirano. Minister Aleš Hojs pa je na Twitterju napovedal, da bodo z začetkom stavke
na spletnih straneh ministrstva objavili plače policistov po posameznih policijskih upravah in policijskih postajah, da se bo
lahko vsak sam prepričal, ali je stavka upravičena.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je sprejela sklep, s katerim ugotavlja,
da ni pridobila podatkov, ki bi izkazovali, da bi prišlo do kakršnegakoli vpliva tretjih oseb na Slovensko obveščevalnovarnostno agencijo (Sova) pri pripravi naznanila v zadevi Farrokh. Predsednik komisije Matjaž Nemec se s tem ne strinja.
Dokumentacijo bo Knovs predal tožilstvu. Člana komisije iz vrst SDS sta opozorila, da gre za samovoljno odločitev
predsednika Knovsa, saj komisija o tem ni odločala. Sova Nemcu očita grobo zlorabo funkcije.
LJUBLJANA - Predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez je pred dnevom ustavnosti zaskrbljen, saj se je število
neuresničenih odločb sodišča letos dvignilo na 17. Ena teh je tudi odločba o volilni zakonodaji, pri čemer ocenjuje, da je
bilo časa dovolj, a so prevladali drugi interesi. Sicer pa opozarja, da ustavna demokracija temelji na zaupanju, ne na
ukazih.
LJUBLJANA - Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pričakuje, da bo do izdaje osnutka revizijskega poročila o
nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov prišlo v tednu dni, nato ga bodo prejeli revidiranci. Pojasnil je, da bo
poročilo obsežno in da so imeli velike težave s pridobivanjem dokumentacije predvsem s strani gospodarskega
ministrstva.
LJUBLJANA - Obtoženi junijskega umora treh sorodnikov na Domžalskem Peter Gaspeti na predobravnavnem naroku
ni priznal krivde. Njegov odvetnik med drugim predlaga novega izvedenca psihiatrije. Sodnica pa je napovedala, da se bo
zaradi "neodzivnosti obtoženega" še odločila, ali bi bilo treba angažirati izvedenca za ugotovitev obtoženčeve procesne
zmožnosti.
LJUBLJANA - Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so opozorili na slabšanje razmer na kmetijskih trgih,
ki je posledica stanja na evropskem in svetovnih trgih, zlasti pa pandemije covida-19. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim
zahtevam do 31. januarja, bodo začeli pripravljati protestne in druge aktivnosti, so po seji sveta zbornice sporočili iz te
organizacije. Od vlade med drugim zahtevajo vzpostavitev sistema masnih bilanc, sledljivost in jasno navajanje porekla
vseh sestavin živila. Želijo tudi učinkovit nadzor nad neupoštevanjem pogodbenih obveznosti v panogi, več lokalne hrane
v javnih zavodih ter celovito promocijo slovenskega kmetijstva.
LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med
Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala
usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021. Kot so pojasnili v 2TDK,
je razlog za podaljšanje roka to, da še niso prejel vseh odločitev Državne revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.
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Komisija je že ugodila enemu zahtevku izvajalca, ki mu 2TDK ni priznal usposobljenosti, dva pa je zavrnila. Na mizi ima
še štiri zahtevke.
LJUBLJANA/RIM - Slovenski in italijanski predsednik Borut Pahor in Sergio Mattarella sta v skupni čestitki izrazila
navdušenje nad odločitvijo, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico in pod geslom Go! Borderless postala Evropska
prestolnica kulture (EPK) v letu 2025. "Iskreno naju je navdušila vest, da bosta Nova Gorica in Gorica s projektom Go!
Borderless postali Evropska prestolnica kulture v letu 2025," sta zapisala.
LJUBLJANA - Upravno sodišče je odpravilo odločbo ministrstva za kulturo o izbrisu raperja Zlatana Čordića - Zlatka iz
razvida samozaposlenih v kulturi in o prenehanju plačevanja prispevkov za socialno varnost ter zadevo vrnilo ministrstvu
v ponovno odločanje. Kot je za STA pojasnil Čordićev odvetnik Dino Bauk, je sodišče že na prvi pogled ugotovilo, da je
bila odločba ministrstva o izbrisu Čordića iz razvida do te mere pomanjkljiva, da jo je odpravilo takoj, ne da bi sploh
čakalo na odgovor na tožbo s strani ministrstva. Na ministrstvu so v odzivu navedli, da bodo o zadevi ponovno odločali v
zakonskem roku. Zapisali so tudi, da je sodišče zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je Čordić "želel, da
mu organ še naprej plačuje prispevke".

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

LJUBLJANA - Na Kongresnem trgu so predstavniki prireditvene dejavnosti postavili novoletno smreko, ki je zgrajena iz
odrskih konstrukcij in luči. Z njo želijo opozoriti na prireditveni sektor, ki je v letu 2020 zaradi koronakrize skoraj
popolnoma zastal, in na težave zaposlenih. Hkrati pa smreka predstavlja luč upanja za prihajajoče leto.
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Koprski mestni svetniki o Popovičevi
referendumski pobudi (dopolnjeno)
Koprski občinski svet je na današnji izredni seji obravnaval pobudo za razpis referenduma o razveljavitvi občinskega
podrobnega prostorskega načrta za ureditev Centralnega parka Koper, ki jo je podal občinski svetnik Boris Popovič. Kot
je na današnji novinarski konferenci dejal koprski župan Aleš Bržan, bi bil uspeh referenduma škodljiv za občino.
Kot je pojasnil, je občina 7. decembra prejela referendumsko pobudo Popoviča in somišljenikov glede uveljavitve odloka,
s katerim je bil na nedavni seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za centralni park. Omenjeni prostorski načrt
je doslej onemogočal načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po
županovih besedah sporen in njegovo zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče.
Občina je sklenila tudi dogovor z vsemi tremi lastniki parcel na tem območju, na katerem je že dlje časa načrtovana
gradnja. Po tem sporazumu bi se občina izognila tožbam investitorja zaradi onemogočanja gradnje, hkrati pa bi dobila,
kar potrebuje, torej novo stanovanjsko sosesko, ki bi ji ustrezala, je ocenil Bržan.
Prepričan je, da bi tako rešili dolgoletni zaplet. Ob pobudi za razpis referenduma je prebral, da si je prejšnja občinska
uprava prizadevala onemogočiti stanovanjsko gradnjo na tem območju, predvideno že od leta 1991, zaradi poslabšanja
odnosov med investitorjem in takratnim županom Popovičem. Prav zato naj bi bil v času Popovičevega županovanja tudi
sprejet sporni prostorski načrt za ureditev centralnega parka na tej lokaciji.

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

Ob razveljavitvi prostorskega načrta Popovič nadaljuje prizadevanja za preprečitev gradnje. Občini je predal več kot 1000
podpisov občanov in pobudo za razpis referenduma o razveljaviti prostorskega akta. Kot je navedel ob tem, načrtovana
gradnja na tem območju ne bo reševala stanovanjskih problemov Koprčanov, temveč bo nastalo ogromno vikend naselje,
medtem ko občina potrebuje park.
Bržan je dejal, da se mu je v zadnjem tednu več ljudi opravičilo, da so podpisali referendumsko pobudo, saj naj bi jim bilo
napačno predstavljeno, da želi občina ukiniti centralni park. "To ni res, nobenega parka ne ukinjamo," je poudaril Bržan in
pojasnil, da park sploh ne obstaja, temveč gre za degradirano območje, ki je bilo že pred časom prodano investitorju za
poslovno stanovanjsko gradnjo. Na zasebnem zemljišču občina tudi ne bi mogla zgraditi parka. Ureja pa parkovne
površine na drugih območjih, je zagotovil župan.
Prepričan je, da je referendumska pobuda zavajajoča in za občino zelo škodljiva. "Občani na referendumu ne bi odločali
o parku, temveč le o zakonsko spornem prostorskem aktu in morebitnih odškodninskih tožbah, ki jih obstoj tega akta
lahko sproži," je opozoril. Če bi prostorski akt obstal in bi njegovo zakonitost potrdilo tudi sodišče, pa bi občina ostala
brez 12 milijonov evrov komunalnega prispevka, medtem ko bi imela milijonske obveznosti za odkup zemljišča in ureditev
parka, je pojasnil Bržan.
Kljub temu v skladu z zakonodajo vodi postopke za razpis referenduma. Pobudniki imajo do 7. februarja rok za
predložitev podpisov najmanj petih odstotkov volilnih upravičencev v občini, kar je okoli 2100 podpisov. Bržan je
občinskemu svetu na današnji izredni seji predlagal, da ga pooblasti, naj od ustavnega sodišča zahteva, da se čim prej
opredeli do tega, ali je prostorski akt ustaven, in na podlagi tega ugotovi, ali je tudi celotna referendumska pobuda sploh
ustavna.
Kot so za STA povedali na Mestni občini Koper, so svetniki po kratki razpravi predlagane sklepe podprli. Tako so župana
pooblastili, da na ustavno sodišče vloži zahtevo po prednostni obravnavi presoje ustavnosti spornega prostorskega akta
in da s prošnjo po absolutno prednostni obravnavi vloži tudi predlog za presojo ustavnosti zahteve za razpis
referenduma.
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2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za
gradnjo drugega tira
Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in
Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala
usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021.
Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v 2TDK, je razlog za podaljšanje roka to, da še niso prejel vseh odločitev Državne
revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.
Komisija je že ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske
gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila
turška gradbinca JV YDA in Unitek. Na mizi ima komisija še štiri zahtevke neizbranih ponudnikov.
V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se z začetkom največjega infrastrukturnega
projekta v državi mudi. Razpis za glavna dela v okviru tega milijardnega projekta je sicer razdeljen na dva dela, in sicer
od Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.

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

Medtem v okviru projekta teče gradnja dostopnih cest in tudi premostitvenih objektov, dveh mostov in galerije čez dolino
Glinščice. Nadzorni svet je danes dal soglasje k časovnemu aneksu številka štiri k pogodbi o izvedbi dostopnih cest. Po
njem se izvajalca Kolektor CPG in Euro-Asfalt po novem zavezujeta, da bosta del dostopnih cest dokončala do 28.
februarja prihodnje leto, medtem ko je rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti glede dostopnih cest 31. marec
2021. Aneks ne bo imel finančnih posledic, zagotavljajo v 2TDK.
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Koprski mestni svetniki
referendumski pobudi

o

Popovičevi

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

STA, M.R.

Boris Popovič

FPA

22.12.2020, 13.26

Koprski občinski svet bo na današnji izredni seji obravnaval pobudo za razpis
referenduma o razveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za
ureditev Centralnega parka Koper, ki jo je podal občinski svetnik Boris Popovič.
Kot je na današnji novinarski konferenci dejal koprski župan Aleš Bržan, bi bil
uspeh referenduma škodljiv za občino.
Kot je pojasnil, je občina 7. decembra prejela referendumsko pobudo Borisa Popoviča in somišljenikov
glede uveljavitve odloka, s katerim je bil na nedavni seji mestnega sveta razveljavljen prostorski načrt za
centralni park. Omenjeni prostorski načrt je doslej onemogočal načrtovano poslovno-stanovanjsko
gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem, a je po županovih besedah sporen in njegovo
zakonitost preučujeta tudi upravno in ustavno sodišče.

Občina je sklenila tudi dogovor z vsemi tremi lastniki parcel na tem območju, na katerem je že dlje časa
načrtovana gradnja. Po tem sporazumu bi se občina izognila tožbam investitorja zaradi onemogočanja
gradnje, hkrati pa bi dobila, kar potrebuje, torej novo stanovanjsko sosesko, ki bi ji ustrezala, je ocenil Aleš

Bržan

.
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Prepričan je, da bi tako rešili dolgoletni zaplet. Ob pobudi za razpis referenduma je prebral, da si je
prejšnja občinska uprava prizadevala onemogočiti stanovanjsko gradnjo na tem območju, predvideno že
od leta 1991, zaradi poslabšanja odnosov med investitorjem in takratnim županom Popovičem. Prav zato
naj bi bil v času Popovičevega županovanja tudi sprejet sporni prostorski načrt za ureditev centralnega
parka na tej lokaciji.
Ob razveljavitvi prostorskega načrta Popovič nadaljuje prizadevanja za preprečitev gradnje. Občini je
predal več kot 1000 podpisov občanov in pobudo za razpis referenduma o razveljaviti prostorskega akta.
Kot je navedel ob tem, načrtovana gradnja na tem območju ne bo reševala stanovanjskih problemov
Koprčanov, temveč bo nastalo ogromno vikend naselje, medtem ko občina potrebuje park.

Župan: Nobenega parka ne ukinjamo
Bržan je dejal, da se mu je v zadnjem tednu več ljudi opravičilo, da so podpisali referendumsko pobudo,
saj naj bi jim bilo napačno predstavljeno, da želi občina ukiniti centralni park. "To ni res, nobenega parka ne
ukinjamo," je poudaril Bržan in pojasnil, da park sploh ne obstaja, temveč gre za degradirano območje, ki
je bilo že pred časom prodano investitorju za poslovno stanovanjsko gradnjo. Na zasebnem zemljišču
občina tudi ne bi mogla zgraditi parka. Ureja pa parkovne površine na drugih območjih, je zagotovil
župan.

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

Prepričan je, da je referendumska pobuda zavajajoča in za občino zelo škodljiva. "Občani na referendumu
ne bi odločali o parku, temveč le o zakonsko spornem prostorskem aktu in morebitnih odškodninskih tožbah, ki
jih obstoj tega akta lahko sproži," je opozoril. Če bi prostorski akt obstal in bi njegovo zakonitost potrdilo
tudi sodišče, pa bi občina ostala brez 12 milijonov evrov komunalnega prispevka, medtem ko bi imela
milijonske obveznosti za odkup zemljišča in ureditev parka, je pojasnil Bržan.
Kljub temu v skladu z zakonodajo vodi postopke za razpis referenduma. Pobudniki imajo do 7. februarja
rok za predložitev podpisov najmanj petih odstotkov volilnih upravičencev v občini, kar je okoli 2100
podpisov. Bržan pa bo občinskemu svetu na današnji izredni seji predlagal, da ga pooblasti, naj od
ustavnega sodišča zahteva, da se čim prej opredeli do tega, ali je prostorski akt ustaven, in na podlagi tega
ugotovi, ali je tudi celotna referendumska pobuda sploh ustavna.
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Potniški center že 387 milijonov,

2.

članku z zgornjim naslovom ( Dnevnik 18. 12. 2020, avtor Peter Pahor) je
najavljena predvidena gradnja ljubljanskega potniškega centra – železniške in
avtobusne postaje. Glavni delež investicije naj bi predstavljala naložba v
komercialni del projekta nakupovalno-zabaviščnega središča nad tiri, s poslovno
stolpnico, ter hotelsko-kongresni center. Madžarska Mendota naj bi v zameno za
zgraditev kompleksa v upravljanje dobila parkirna mesta, ki jih že pod njenim
komercialnim delom predvidevajo 2000.
V

,

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

Pričakovana evropska sredstva na področju prometa so namenjena železnici, kolesarjem
in pešcem zaradi evropske politike zmanjševanja onesnaženosti okolja. K temu ne sodi
ogromno število parkirnih mest v centru mesta, saj je znano, da se s tem povečuje
obremenitev mestnih površin z individualnim motoriziranim prometom. Mesta po Evropi
so zgradila večnamenske komercialne objekte v svojih centrih zaradi tega, da so dostopni
pešprometu in z linijami javnega prometa, brez parkirnih kapacitet v bližini.
Ljubljana z zastarelim prostorskim konceptom, kot ga vključuje veljavni zazidalni načrt,
temu ne sledi. Prav tako ne sledi lastnim strateškim dokumentom, kot so prometna
politika, celostna prometna strategija Mestne občine Ljubljana (julij 2017), celostna
prometna strategija ljubljanske urbane regije (november 2018) in operativni program
varstva pred hrupom (1. 3. 2018 – tudi za območje mesta Ljubljane). V strateškem in
izvedbenem prostorskem aktu OPN MOL so te strategije nezadostno vključene oziroma
ne dovolj detajlno obdelane, vključno s slabo prometno obdelano vsebino odloka o
zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana.
Zazidalni načrt ima »pravno podlago« še iz časa veljavnosti odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000, za območje Mestne občine Ljubljana (Potniškega centra Ljubljana). Zanimivo
bi bilo poznati »strokovne podlage« za spreminjanje dolgoročnega plana in prometne ter
druge prostorske analize. Ta prostorski akt še ni imel opravljene nikakršne
okoljevarstvene presoje, ki so sicer diktirane po direktivah EU, tako je vidik obravnave
problematike prometnih obremenitev mestnega centra in z njimi povezanih obremenitev
okolja izostal. Smiselno ni bil vključen niti v kasnejši OPN MOL, ki je zazidalni načrt
enostavno vključil v svoje vsebine.
Območje je opredeljeno kot »degradirano«, zaradi prevelikih obremenitev okolja s
hrupom itd. novogradenj z dodanim prometom ter z občutljivimi namembnostmi na njem
ne sme biti, dokler stanje ni sanirano, okolice se pa ne sme dodatno obremenjevati. Vsi
poznamo borbo že vseljenih prebivalcev Situle ob robu železniških tirov ob centralni
postaji zaradi težav s hrupom, take in podobne situacije se ne bi smele ponoviti.
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Potrebujemo torej novo »strateško presojo« urbanistične ureditve območja centra mesta,
vključno z nameravano novogradnjo na lokaciji potniškega centra, z na novo pretehtanim
programom in namembnostjo, z okoljsko primerno obdelavo in javnim postopkom
obravnave nove načrtovane prometne in druge namenske ureditve. Predvsem pa
potrebujemo najprej dodelano idejno rešitev bodoče ureditve železniških tirov na lokaciji v
centru mesta in na dovoznih linijah, tako za potniški promet kot za tovorni promet.
Ker gre za javno investicijo, je treba temu ustrezno omogočiti tudi javne arhitekturne
natečaje za prihodnje investicijske namere, ki so neskladne s sedaj veljavnimi vsebinami
v zazidalnem načrtu in z natečajem, ki je bil njegova podlaga.
Martina Lipnik u. d.
odprta stran

i.

a., Ljubljana

pisma bralcev

POŠLJI POPRAVEK

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

POŠLJI KOMENTAR

51

23.12.2020

Dnevnik.si

Sreda, 05:30

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042945916/lokalno/gorenjsk...

Občinski proračun

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

Petra Mlakar
23. december 2020 05:30
23. december 2020
5:30
Predviden čas branja: 4
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Kranju za cel nov vrtec manj občinskih
prihodkov
V

Na Mestni občini Kranj so pri obravnavi rebalansa proračuna ocenili tudi izgubo zaradi nižjih
prihodkov ob epidemiji covida-19. Ta bo po ocenah znašala okoli 800.000 evrov, kar naj bi bilo
enako vrednosti gradnje vrtca. Posledica bo predvsem manj naložb v javnih zavodih.

Tako spomladi kot jeseni je bilo v času najstrožjih ukrepov zaradi epidemije parkiranje v središču Kranja brezplačno. Na letni ravni zato na MO
Kranj pričakujejo, da se bo v mestno blagajno steklo 127.000 evrov manj, kot so načrtovali. (Foto: Petra Mlakar)

Epidemija je povzročila, da se bo v kranjsko mestno blagajno letos steklo manj prihodkov, kot so načrtovali.
»Skupna ocena izgube na strani prihodkov znaša skoraj 800.000 evrov, kar je primerljivo s potrebnimi sredstvi
za gradnjo novega vrtca,« opozarjajo v kabinetu župana Matjaža Rakovca.

Brezplačna parkirišča, nakupi zaščitne opreme
Občina je po vladnem odloku o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov uvedla brezplačno
parkiranje na parkiriščih v svoji lasti in v upravljanju Komunale Kranj, da bi ublažila negativne posledice za
občane. Spomladi, v prvem valu epidemije, je izguba iz upravljanja parkirišč znašala 52.000, še dodatnih
15.000 evrov izgube pa je občina utrpela iz tržne dejavnosti parkirišč. Jeseni naj bi izpad prihodkov zaradi
brezplačnega parkiranja po trenutnih ocenah znašal 60.000 evrov, torej približno 6000 evrov na teden. »Na
letni ravni je tako pričakovati primanjkljaj iz gospodarske dejavnosti parkirišč v višini 127.000 evrov,« pravijo v
kabinetu kranjskega župana.
Precejšen strošek za občino je bil tudi nakup zaščitne opreme – mask, razkužil in rokavic. Z njimi so založili
enoto civilne zaščite MO Kranj, Gasilsko reševalno službo Kranj in kranjske vrtce. To je občino stalo več kot
152.000 evrov. Dodatnih skoraj 81.000 evrov pa je občina porabila še za vzpostavitev tako imenovanih rdečih
con.
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Zaprti bazen, gledališče…
Ne le neposredno občina, tudi zavodi, ki delujejo pod njenim okriljem, bodo utrpeli izgube. Po ocenah Zavoda
za turizem in kulturo Kranj bo v primerjavi z lanskim letom 266.000 evrov manj prihodkov, saj so odpadli
številne prireditve, vodenja in podobno. »Če bi bilo vse to realizirano, bi zavod za stroške izvedbe porabil okoli
200.000 evrov, načrtovanih v občinskem proračunu. Ker ni bilo prihodkov niti stroškov, saj dejavnosti ni bilo
dovoljeno izvajati, gre torej za izgubo 66.000 evrov nerealiziranih prihodkov,« pojasnjujejo na MO Kranj.
Izguba zaradi zaprtega bazena, ki ga upravlja kranjski zavod za šport, je ocenjena na dobrih 100.000 evrov.
»Tudi primanjkljaj iz turističnih taks je ocenjen na 100.000 evrov, saj je bilo zaradi epidemije toliko manj
uresničenih nočitev turistov. Še nekaj več, 119.000 evrov, naj bi znašal izpad prihodkov Prešernovega
gledališča, medtem ko v Gorenjskem muzeju zaradi zaprtja ter posledično manj pobranih vstopnin in prodaje v
muzejskih trgovinah ugotavljajo izgubo v višini približno 20.000 evrov,« še opozarjajo na občini.

Posledice: manj manjših naložb
Zanimalo nas je, kako se bo izguba odražala v delovanju občine in zavodov, ki delujejo pod njenim okriljem, in
kako jo bodo občutili Kranjčani. »Neposrednih posledic zaradi nerealizacije omenjenih prihodkov na ravni MO
Kranj ne bo, gre namreč za zelo različne postavke, ki niso neposredno povezane z investicijskim delom
proračuna. Zagotovo pa bo to imelo posreden vpliv. Pričakovati ga je na ravni občinskih javnih zavodov pri
njihovih sicer manjših načrtovanih naložbah, predvsem v športu in kulturi,« so nam odgovorili v kabinetu
župana Rakovca.
»Epidemija in zamenjava vlade sta najbolj vplivali na realizacijo investicij iz evropskih sredstev. Vse odločitve
glede sofinanciranja so se zamaknile, ni se izdajalo gradbenih dovoljenj, zamaknili so se tudi roki za oddajo
projektov. Nehote se je tako veliko projektov premaknilo iz letošnjega proračuna na leto 2021, posledično pa
tudi večina projektov iz načrta razvojnih programov s prihodnjega leta na leto pozneje,« so še dodali v
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kabinetu Matjaža Rakovca.
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SKORAJ 400 MILIJONOV EVROV BO STAL
NOVI POTNIŠKI CENTER V UUBUANI

Po 20 letih

Emoniki
dobro kaže
Država je z napovedjo gradnje nove

venskih železnic Dušan Mes, bodo

železniške in avtobusne postaje

sredstev,

delno

lastnih

iz

pridobili

delno s posojili. Torej, če

bi se hipotetično Madžari umaknibosta

železniška in

avtobusna

pobrisala prah z ljubljanskega

li,

projekta Emonika, Madžari

zgrajeni.

obljubljajo še trgovsko središče,

Tuja vlaganja

stolpnico in parkirno hišo

Predsednik uprave banke OTP, mi-

Jan Konečnik

su memoranduma

poudaril, da želi

banka

pri

Če
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denar

bodo

stroji

na

območju

že

postaja vseeno z veliko gotovostjo

za nova delovna mesta
lijarder Sandor Csanyi je ob podpi-

Železniška in avtobusna

sodelovati

venskega

razvoju

gospodarstva.

slo-

»Želimo

povsem dotrajanih ljubljanske železniške in avtobusne postaje za-

Železniško postajo bo gradila dr-

brneli v letu ali dveh, bo

od prve

žavna direkcija za infrastrukturo,

napovedi gradnje Emonike, novega potniškega centra v Ljubljani,

avtobusno postajo Slovenske že-

bodo negativno konotacijo znamke

leznice, komercialni del, ki obse-

Emonika, ki projekt spremlja pred-

minilo

dve

približno

Projekt namreč

do

desetletji.

zdaj

ni

imel

sreče, saj so se po propadlem partnerstvu med Slovenskimi železnicami,

in

Mestno občino Ljubljana

madžarsko-kanadsko

družbo

Trigranit umaknili tudi vsi kasnej-

postaja »na varnem«

ga trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter hotel, bo
financirala družba

vest, ki

ska banka OTP.

na

je

zdaj

ocenjen

387 milijonov evrov, obsega pa

gradnjo

nove

železniške

postaje

peronov, avtobusno postajo s
parkirno hišo ter trgovinski del s

in

stolpnico. »To je izjemno pomemben projekt

za Slovenijo in Ljubljano. Zahvalil bi se vladi, da je v
državni

prostorski načrt

uvrstila

tudi možnost poglobitve železnice

skozi

Ljubljano.

Upam,

da

bom poglobitev doživel ne kot župan, ampak kot živ,« je ob podpisu memoranduma o sodelovanju

pri projektu dejal
pan Zoran

ljubljanski žu-

Jankovič.

Mestna

Ljubljana bo poskrbela
del

ši investitorji.
Projekt Emonika

Mendota In-

jo je ustanovila madžar-

na

infrastrukture,

ostalih

investitor-

Razlika med projektom danes in
vsemi prejšnjimi, ki se niso posrečili, je v tem, da je tokrat dejavno

projekt prispevala

109

saj bo

za

milijonov

evrov, del javne železniške infrastrukture pa bo sofinanciran z
evropskimi

sredstvi.

Madžarski

investitor bo prispeval 250 milijonov evrov za zasebni del,

državne

Slovenske železnice pa bodo pris-

pevale 28 milijonov

uspeš-

no,«

zaradi propadlega javno-zasebnega partnerstva s Trigranitom,
vsem

obrnili in bo projekt uspešen. »Narediti

želimo nekaj

izjemnega,

ne-

daril in napovedal prostorne in modeme površine za nakupovanje, za-

jev.

vključena tudi država,

sodelovanje

javni

nanaša

iz plačila komunalne-

prispevka

da bo

je dejal Csanyi. Hkrati upa, da

kaj, na kar bomo ponosni,« je pou-

za

se

jamem,

občina

sprejet prostorski načrt, denar

za to bo šel

ga

ki

vlagati v njegovo prihodnost in ver-

evrov.

Kot je dejal generalni direktor Slo-

bavo in sklepanje poslov.
Minister za

okolje in

drej

je

Vizjak

prostor

ob podpisu

An-

memo-

randuma spomnil, da je vlada sprejela zakon o odpravi ovir pri izvedbi

investicij, kar naj bi
omogočilo hitrejšo uresničitev pro-

pomembnih

jekta. Po besedah ministra za infras-

trukturo Jerneja Vrtovca pa je vlada s ponovno oživitvijo tega projek-

ta dokazala, da misli
investicijami.
no

resno

s tujimi

»Te zagotavljajo nuj-

potrebna nova

delovna

mesta,

prinašajo sveža sredstva in omogočajo nadaljnji razvoj lokalnih skup-

nosti ter

celotne države.

S potniš-

kim centom Ljubljana bomo opazno prispevali k vzpostavitvi kako-
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vostnejšega

javnega

potniškega

prometa. Pomenil bo glavno državno

in lokalno prometno vozlišče

ter

bo omogočal nemoteno in učinkovito prestopanje potnikov med avtobusnim, železniškim in
prometom.

nekoliko

Naj

mestnim

živi Emonika,«

je

narodnobuditeljsko skle-

ki dosegajo hitrosti do 140 ki-

lometrov na uro. Vlaki ponujajo

vse

potrebno udobje,

so

prilagojeni za invalide in imajo dovolj prostora za kolesa.«
A dokler ne bodo za večje hitrosti

primemo

obnovljene

■

tudi proge, opaznega skrajša-

Prvi novi vlak

nja potovalnih časov ni priča-

nil infrastrukturni minister.

pripeljal
iz Kamnika

kamniški

progi

Skupna vrednost na-

ročenih vlakov brez davka je

320 milijonov evrov.

Javni potniški del

torek je potnike po

Prejšnji

kovati.

v Ljubljano

Emonike bo gradila
država. Četudi se

pripeljal prvi od 52 naročenih

novih Stadlerjevih potniških
vlakov. »Enaindvajset vlakov

bo na dizelski, 21 na električni

pogon,

deset pa bo dvo-

nadstropnih vlakov na elek-

trični pogon,« je povedal di-

rektor

Slovenskih

železnic

Dušan Mes. Ob tem je dodal:
»Gre za najsodobnejše vlake

za

regionalne proge, kot

jih
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poznamo v tem delu Evrope,

Projekt

bo

Slovenske

železnice

zasnovan tako,

da bi lahko

zasebni vlagatelj
morebiti umakne iz

komercialnega dela
bo Ljubljana

dobila

vsaj prepotrebno
novo železniško in

avtobusno postajo.

v prihodnosti tire pod nakupovalnim

središčem Emonika

tudi poglobili in

skrili pod zemljo.

/

foto:
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Vhod v novo železniško postajo je načrtovan ob sedanji stavbi iz
leta 1849,

ki

jo bodo ohranili kot kulturno dediščino. / foto. Slovenske

železnice

-v#***#**#

.
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m

Nova glavna avtobusna postaja bo namesto ob Masarykovi cesti
stala na drugi strani železnice, ob Vilhaijevi. /foto: Slovenske železnice

I

. ''/Ib®

Slovenske železnice bodo v dveh letih na proge postavile 52
modernih vlakov, umaknile pa najstarejše, nekateri med njimi
štejejo že 45 let.
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Popovičev referendum na ustavno sodišče
Istra

22. 12. 2020, 13.58 posodobljeno: 22. 12. 2020, 18.06
,

Nataša Hlaj
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Koprski občinski svet poziva ustavno sodišče, naj presodi o zakonitosti referendumske
pobude nekdanjega župana in zdajšnjega občinskega svetnika Borisa Popoviča. Slednji
občane nagovarja, naj ne dovolijo uveljavitve odloka o razveljavitvi prostorskega načrta za
centralni park. Občinski svet sodišču še predlaga, naj prednostno obravnava še ustavnost
odloka o centralnem parku, ki ga je pred dvema letoma vložil Milan Mandarić.

Ustavno sodišče bo presojalo o referendumski pobudi, s katero Boris Popovič terja ohranitev odloka o centralnem
parku. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Ne glede na to pa bodo 24. decembra na koprski upravni enoti začeli zbirati podpise
za razpis referenduma, saj postopek do odločitve ustavnega sodišča teče naprej. Občinski
svet bo referendum moral razpisati, če bo to zahtevo podprlo najmanj pet odstotkov volilcev
(približno 2200 občanov). Ustavno sodišče mora sicer o zakonitosti referenduma odločiti v 15
dneh.

Niti evra javnega denarja za kampanjo
Župan Aleš Bržan občane poziva, naj Popoviču povedo, da je dovolj kockal z njihovim
denarjem in naj ga preprosto ignorirajo. “To bom naredil tudi sam. Niti enega evra javnega
denarja ne bom namenil za referendumsko kampanjo, niti ene same delovne ure svojih
sodelavcev ne bom žrtvoval za to, razen za tisto, kar predpisuje zakon, seveda. Izvedba
referenduma bo stala najmanj 75.000 evrov in to v času, ko skušam prav vsak cent
preusmeriti v omilitev posledic epidemije,” je kritičen Bržan.
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Spomnimo, da so koprski občinski svetniki na nedavni seji glasovali za razveljavitev
prostorskega načrta, ki je do zdaj prepovedoval gradnjo na zemljišču med sodiščem in
nakupovalnim središčem. Ta je v lasti treh podjetij, ki bodo v prihodnje lahko gradila poslovnostanovanjske objekte po smernicah, ki so jih določili v sporazumu z občino.

Popovič o nori betonski pozidavi
Boris Popovič meni, da bi morali o tem odločati občani. “Na referendumu bo jasno, ali si v
središču mesta želijo park ali pa noro betonsko pozidavo luksuznih stanovanj za vikendaše.”
Bržan na drugi strani pravi, da je prostorski načrt, na katerega se nanaša pobuda, zakonsko
sporen in da o njem še vedno presojata tako ustavno kot upravno sodišče.
“To je bil tudi eden od razlogov, da smo se odločili za njegovo razveljavitev. Pobuda je namreč
zavajajoča in škodljiva, saj volivci na referendumu ne bi odločali o parku, ampak le o zakonsko
spornem prostorskem načrtu in morebitnih odškodninskih tožbah, ki jih obstoj tega
prostorskega načrta lahko sproži,” opozarja Bržan.
Pravi, da se mu je kar nekaj ljudi opravičilo, ker so podpisali referendumsko pobudo, ne da bi
vedeli, za kateri park sploh gre. “Do njih so namreč prišli pobudniki, ki so jim razlagali, da želi
Bržan ukiniti mestni park. Takšno pobudo bi podpisal tudi jaz. Seveda pa to ni res. Nobenega
parka ne ukinjam,” je jasen.
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Verjeli so, da občina ukinja novi park
Nekateri podpisniki so namreč verjeli, da občina ukinja park ob semedelski promenadi.
“Centralni park Koper, ki ga omenja pobuda, sploh ne obstaja in nikoli ni obstajal. Na tej
lokaciji obstaja le degradirano nepozidano stavbno zemljišče,” še dodaja Bržan.
Popovič pa mu ne ostaja dolžan: “Koliko ljudi se je prišlo opravičit Bržanu? Več kot tisoč ali
manj kot tisoč? Mi smo zbrali več kot tisoč podpisov za začetek postopka za razpis
referenduma.” Popovič se izogne odgovoru, kako se je glasilo vprašanje, ki so ga postavili
podpisnikom pobude, saj nekateri trdijo, da so bili zavedeni.
Bržan občane poziva, naj se pred odločanjem dobro informirajo in naj se zavedajo, da bo lahko
imel njihov glas finančne posledice za občino. Ob za pobudnike ugodnem izidu referenduma,
lahko lastniki zemljišč od občine terjajo visoke odškodninske zneske. “Nobena odškodnina ne
pride v poštev, občina lahko plača le kupnino. Pa še to za park. Tam ni zazidljivo zemljišče,” je
prepričan Popovič.
Bržan ne deli tega mnenja. “Milan Mandarić ima veljavno gradbeno dovoljenje, ker so v terenu
že zabiti piloti za garažno hišo. Ne moremo poseči v tujo lastnino, še posebej, če je bil za
posege že izdan dokument,” pravi Bržan. Popovič vztraja, da bi občina tam morala urediti park,
ne pove pa, na kakšen način naj bi to naredila. “Zavedamo se, da bilo treba urediti odnose z
lastniki. To se lahko naredi na več načinov, lahko pa se jih tudi razlasti,” predlaga. Po
Bržanovem mnenju je postopek zelo dolgotrajen, ceno zemljišča pa določi cenilec, ki mora v
skladu s sodno prakso upoštevati vrednost zemljišča, preden je občina v Popovičevem
obdobju odločila, da bo tam park.
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Mandarić zanika Popovičeve izjave
Popovič trdi, da se je Mandarić strinjal z načrti, ki so predvidevali, da bodo njegovo zemljišče
spremenili v park, on pa bi sodeloval v javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo stolpa na
tistem območju. Dodaja, da je Mandarić s svojim arhitektom celo sodeloval na natečaju za
idejno rešitev stolpa.

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

“Saj ni imel druge izbire. Banke so terjale svoje, zanimanja za stanovanja pa na
nepremičninskem trgu takrat ni bilo,” spomni Popovič. Mandarić njegove izjave demantira.
“Nič od tega, kar je navedel, ne drži. Na tem območju nikoli ni bil park. Odlok o razglasitvi
parka je bil nezakonit, občina je zdaj zadeve samo vrnila zakonito stanje,” pravi.
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:

koronavirus >
Tržni inšpektorat... >
Bogdan Oblak >

davki >

inšpekcije >

Finančna uprava RS >

Obrtna zbornica Slovenije >
Google >

Vlado Mandič >

Class >

koronavirus

dodaj

davki

dodaj

inšpekcije

dodaj

Finančna uprava RS

dodaj

Tržni inšpektorat...

dodaj

Ali je zaradi koronavirusa in omejitev pri poslovanju kaj več dela na črno? Ali
podjetja in podjetniki poslujejo brez računov, ker želijo prikriti dejanske
prihodke, da jim ne bi bilo treba vračati pomoči? Morda nekateri želijo od
države dobiti več vračila nadomestil za delavce na čakanju, pri čemer zaposleni
v resnici delajo?
Podatkov o sivi ekonomiji v Sloveniji ni, ocene, ki se pojavljajo, pa niso ažurne.
Zato smo vprašali inšpektorje, zbrali izjave poznavalcev ter pogledali, ali si pri
tem lahko kako pomagamo z analitiko gibanja in ali lahko kaj sklepamo na
podlagi povečanega povpraševanja po gotovini.
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1. Furs : Največ nadzorov smo opravili na podlagi prijav
Na sivo ekonomijo, njen obseg, gotovo vplivajo aktualne gospodarske in
socialne razmere, pravijo na Fursu . Delež nepravilnosti na področju dela in
zaposlovanja na črno v primerjavi s prejšnjim mesecem je večji. Preverili smo,
kaj inšpektorji ugotavljajo v času epidemije koronavirusa, kje je največ dela na
črno, sive ekonomije, pa tudi, kako lahko vstopijo v vaše stanovanje.
Kje je Furs zaznal največ kršitev?
V jesenski epidemiji je Furs največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno
opravil na podlagi prijav, in sicer v dejavnostih:
gradbeništvo,
promet,
trgovina,
vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter
v drugih storitvenih dejavnosti.

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

Kako Furs vstopi v stanovanje ali (zaprt) poslovni prostor?
Kako Furs preverja te kršitve? Ali lahko inšpektorji vstopijo v stanovanje, če
sumijo, da nekdo tam opravlja denimo masaže, ki so bile zaradi korone
prepovedane? Ali podjetniki na črno delajo večinoma po zasebnih stanovanjih
ali kar v svojih zaprtih salonih? Uslužbenci Fursa imajo pooblastilo, da lahko
uradne osebe stopijo na vsa zemljišča in v objekte in poslovne prostore, ki se
uporabljajo za opravljanje poslovne dejavnosti ali pridobivanje dohodkov. Za
poslovne prostore štejejo tudi stanovanjski prostori, ki jih je zavezanec določil
kot svoj sedež oziroma kot lokacijo, na kateri opravlja dejavnost. Torej, če imate
v svoji hiši registrirano dejavnost, inšpektorji vanjo lahko vstopijo. Če ne,
morajo imeti dovoljenje lastnika oziroma odločbo pristojnega sodišča, če
obstaja utemeljen sum, da v stanovanju poteka dejavnost oziroma se v njem
opravljajo dela, ki so v nasprotju z zakonom. »V povezavi z omejitvijo vstopa v
stanovanje gre največkrat za primere, ki jih obravnavamo na podlagi prijav,
denimo frizerske in kozmetične storitve, masaže in podobno,« pravijo na Fursu.
Koliko kršitev, povezanih z delom na črno in sivo ekonomijo, so na
Fursu ugotovili v času druge epidemije in koliko v preteklosti?
V podatke so všteti nadzori dela in zaposlovanja na črno, davčnih blagajn ter
plačevanja prispevkov za socialno varnost. Podatki so pripravljeni glede na
datum storitve prekrška, ne glede na datum izdaje prekrškovnega akta:
obdobje prve epidemije (od 12. marca do 30. maja 2020): Furs je v
zvezi z delom in zaposlovanjem na črno in sivo ekonomijo obravnaval 228
prekrškov, za katere je bila izrečena skupna globa v znesku 367.150 evrov in
76 opominov. Nekateri prekrškovni postopki še niso končani. Skupno
število vseh obravnavanih prekrškov, storjenih v istem časovnem obdobju
lani (torej od 12. marca do 30. maja 2019), pa je bilo 1.347. Za te prekrške je
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bila izrečena skupna globa v znesku 2,1 milijona evrov in 416 opominov.
Razlika je nastala zaradi zaprtja dejavnosti.
delno obdobje druge epidemije (od 19. oktobra do 1. decembra
2020): Furs je do začetka decembra obravnaval 78 prekrškov, povezanih z
delom na črno in sivo ekonomijo, za katere je bila izrečena skupna globa v
znesku 96.400 evrov in en opomin. Večina prekrškovnih postopkov z izdajo
odločbe še teče. Število vseh obravnavanih prekrškov, storjenih v istem
časovnem obdobju lani, pa je bilo 697. Za te prekrške je bila izrečena
skupna globa v znesku 434.150 evrov in 431 opominov.
celotno leto 2020 (do 1. decembra 2020): Skupno je bilo v letu 2020
(do 1. decembra 2020) obravnavanih 4.918 prekrškov s področja dela in
zaposlovanja na črno ter sive ekonomije, za katere je bila izrečena globa v
skupnem znesku 5.372.630 evrov in 2.843 opominov. V primerljivem
obdobju leta 2019 (torej od 1. januarja do 1. decembra 2019) je bilo
obravnavanih 5.094 prekrškov s področja dela in zaposlovanja na črno ter
sive ekonomije, za katere je bila izrečena globa v skupnem znesku
11.187.060 evrov ter 1.009 opominov. V celotnem letu 2019 pa je bilo
obravnavanih 5.469 prekrškov s področja dela in zaposlovanja na črno ter
sive ekonomije, za katere je bila izrečena globa v skupnem znesku
12.090.800 evrov ter 1.081 opominov.

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

Tržni inšpektorat : Brez računa jih največ posluje v
frizerstvu, gradbeništvu ...
Poleg Fursa, ki je sicer glavni pri nadzoru nad (ne)izdajanjem računov, v
manjšem obsegu omenjene kršitve preverja tudi tržni inšpektorat, ki sicer
sodeluje tudi z davčnimi inšpektorji. Pravijo, da je poslovanja brez računa
največ v različnih storitvenih dejavnostih (frizerstvo, kozmetične storitve,
gradbeništvo, avtomehanične storitve ...).

Inšpektorat za delo: Nadzor je zahteven, delodajalci so ob
prvih obiskih nedosegljivi
Delovni inšpektorji so letos zasedeni predvsem s preverjanjem dodeljevanja
pomoči za subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in nadomestil za
čakanje na delo. A preverjanje, ali se pomoči ne izkorišča neupravičeno (delavci
denimo kljub temu, da bi morali biti na čakanju, delajo, op. a.), je velikokrat
precej zahtevno. Zakaj? »Izvajanje nadzorov je v tem času oteženo, saj
delodajalci ob prvem obisku inšpektorja pogosto niso dosegljivi, kar postopke še
podaljša.«
Od 12. marca letos, ko so začeli veljati prvi protikoronski ukrepi, so samo v zvezi
z intervencijsko zakonodajo do zdaj ugotovili prek 1.800 kršitev. Na področju
nadzora nad delovnimi razmerji izstopata dve kršitvi:
pri kriznem dodatku in
pozivanju delavcev k vrnitvi na delo
zavoda za zaposlovanje.

s

čakanja na domu brez obveščanja
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Za zdaj so ugotovili 92 kršitev pri izplačilu kriznega dodatka, sicer pa
ugotavljajo, da je bil v večini primerov izplačan; nadzori kažejo, da so bile
prijave največkrat posledica nepravilnega razumevanja intervencijske
zakonodaje, predvsem v zvezi s sorazmernim delom kriznega dodatka, ali pa so
ugotavljali zamik izplačila.
Poleg tega so ugotovili 58 kršitev, kjer je delodajalec delavca pozval, naj se vrne
na delo, o tem pa ni prej obvestil zavoda za zaposlovanje. Kar bi lahko pomenilo,
da bi za delavca še vedno črpal pomoči.

2. OZS opozarja: Zaradi zaprtja delo na črno

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

Predstavniki Obrtne zbornice Slovenije (OZS) so v zadnjih tednih večkrat
poudarjali, da zaprtje večjega dela gospodarstva spodbuja delo na črno. Na
decembrski izredni seji so člani upravnega odbora OZS ugotovili, da je delo na
črno v polnem razmahu. Če obrtniki ne bodo delali na črno, ne bodo imeli
denarja in bodo odpuščali ter zapirali svoja podjetja, je po poročanju STA pred
dvotedenskim odprtjem nekaterih dejavnosti pojasnil predsednik območne
obrtne zbornice Murska Sobota Vlado Mandič . Predsednik območne zbornice
Logatec Bogdan Oblak pa je na seji dodal, da delo na črno opravljajo tudi
zaposleni, ne le nosilci dejavnosti.
Slovenska tiskovna agencija (STA) je v minulih dneh citirala frizerko iz
savinjske regije, ki ni želela biti imenovana, ki pravi, da si sama ne zna
predstavljati, kako bi preživela, če frizerskih storitev ne bi opravljala na črno,
čeprav ji je pri kritju stroškov salona med zaprtjem pomagala tudi država.
Plačati je bilo namreč treba veliko položnic. Ko smo preverjali in zbirali izjave,
veliko kritike takega ravnanja v našem poslovnem okolju nismo zaznali.

3. Manj smo doma kot v prvem valu
Pregledali smo, kaj se dogaja z gibanjem prebivalstva v drugem valu epidemije,
ter to primerjali s prvim valom. Zadrževanja v stanovanjskih soseskah je opazno
manj kot v prvem valu. Po pričanju poznavalcev opravljanja dejavnosti na sivo
se sicer večina storitev, kot so pedikura in frizerske storitve, opravlja v
stanovanjskih prostorih, tako da ta podatek ne more služiti kot pokazatelj sive
ekonomije. Je pa obiskovanje lokacij, ki jih spletni velikan Google prepozna kot
restavracije, lokale in trgovske centre, večje kot v prvem valu (četudi seveda še
vedno precej nižje kot normalno). Ponudba gostinskih storitev je v drugem valu
bolj prilagojena epidemiji, tako da je to statistiko treba gledati tudi ob
upoštevanju tega dejavnika, ne le sivi ekonomiji. Smo pa v črni kroniki zasledili
nekaj organiziranih zabav zaprtega tipa, tudi nam je prišlo na uho, kako priti do
vabila na druženje v prostorih ponudnikov gostinskih storitev v obdobju, ko je
bil obratovalni čas omejen.
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Kako si lahko razlagamo več poseganja po gotovini

Podatek, ki bi ga podobno kot gibanje lahko tolmačili v več smereh, je uporaba
gotovine. Število dvigov gotovine na bankomatih v Sloveniji je po podatkih iz
biltena Banke Slovenije v letošnjih prvih devetih mesecih sicer manjše za 18
odstotkov, skupni znesek tako dvignjene gotovine pa prav tako manjši za sedem
odstotkov oziroma 350 milijonov evrov. Povprečni znesek dviga se je tako
dvignil z lanskih 118 na letošnjih 134 evrov. Manjše število dvigov zaznavamo
letos tudi na bančnih okencih, kjer pa se, drugače od bankomatov, z gotovino
oskrbujejo tudi pravne osebe. Čeprav se je število dvigov zmanjšalo za 23
64
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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!

odstotkov, pa se je skupni znesek dviga gotovine povečal za osem odstotkov
oziroma za dobrih 320 milijonov evrov. Po drugi strani pa je bilo za štiri
odstotke več pologov na bančnih okencih, a je bil skupni znesek položene
gotovine nižji za 14 odstotkov oziroma 822 milijonov evrov. V prvih devetih
mesecih letos je tako prek bančnih okenc in bankomatov »priteklo« v obtok za
800 milijonov več gotovine kot v istem obdobju lani.

V Banki Slovenije za obdobje prve razglasitve epidemije (od 12. marca do 31.
maja) opažajo, da je povprečna dnevna neto izdaja gotovine v znesku 8,31
milijona evrov približno dvakratnik povprečne neto izdaje v letu 2019. Posebno
izrazito rast povpraševanja opažajo od 12. do 25. marca 2020 (prvih 14 dni
karantene), ko je povprečna dnevna neto izdaja gotovine znašala kar 13,14
milijona evrov.»Gre za drugi najvišji dnevni prirast neto izdane gotovine po
propadu banke Lehman Brothers v prvi polovici oktobra 2008, ko je bila
dnevna neto izdaja 16,60 milijona evrov,« razložijo. Podatkov za drugi val sicer
še nimajo, opažajo pa, da se je plačevanje z gotovino na uradnih mestih zelo
zmanjšalo. »Plačevanje z gotovino za transakcijski namen se je zelo zmanjšalo v
absolutnem smislu, prav tako so se zmanjšale kartične transakcije, kar je
predvsem posledica zmanjšanja porabe, ki je v tem obdobju upadla,« povedo in
spomnijo na ugotovitve iz analize ECB , da se je gotovina uporabljala zaradi
previdnosti (ohranjevalec vrednosti). »To prav tako potrjujejo številke, vezane
na agregatno varčevanje. Bruto varčevanje gospodinjstev je bilo v drugem
četrtletju medletno večje za 770 milijonov evrov, zaznati pa je bilo tudi dodatno
povpraševanje po višjih bankovcih za 200, 100 in 50 evrov,« povedo.
»Izkušnje ob gospodarskih krizah in drugih negotovostih kažejo, da se
povpraševanje po gotovini v izjemnih okoliščinah precej poveča. Razloga za to
sta dva. Prvi in najpogostejši razlog za takšne odzive ljudi je previdnost, saj se v
bojazni pred nezmožnostjo nakupa želenih dobrin in storitev ali le zaradi upada
zaupanja odločijo za rezervo gotovine (uporaba gotovine kot ohranjevalec
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vrednosti). Drugi, redkejši razlog, ki se je pokazal v preteklosti, pa je
onemogočenost elektronskih oblik plačevanja,« sporočijo.

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

Ali lahko te podatke razumemo tudi kot rast uporabe gotovine za plačevanje v
sivi ekonomiji? »To seveda težko komentiramo, saj tega deleža ne moremo
spremljati. Bi pa vseeno iz izkušenj lahko rekli, da je večinski del povečane rasti
uporabljen kot hranilec vrednosti, in ne za transakcijski namen, kamor bi lahko
šteli tudi sivo ekonomijo,« sporočajo iz Banke Slovenije.
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Novogradnje v Ljubljani: kaj je na trgu, kaj
prihaja v letu 2021 in kakšne so cene
Novogradnje v Ljubljani: kaj je na trgu, kaj prihaja v letu 2021 in kakšne so cene
Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih:
nepremičnine dodaj
Ljubljana dodaj
stanovanja dodaj
cene nepremičnin dodaj
Bellevue Living dodaj
Čas branja: 12 min
SHRANI 0

22.12.2020 15:45
Pregled: katere so največje ljubljanske stanovanjske novogradnje, ki se prodajajo na trgu ali se bodo v letu 2021
avtor

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

VASILIJ KRIVEC
Novogradnje v Ljubljani: kaj je na trgu, kaj prihaja v letu 2021 in kakšne so cene
Foto: VPL 81
Več iz teme:
nepremičnine > Ljubljana > stanovanja > cene nepremičnin > Bellevue Living > Tivoli > Class > KD Group > Corwin >
Skyline > Trgograd >
Preverili smo cene in katera so najdražja stanovanja v projektih, ki se gradijo, so bili zgrajeni pred nekaj meseci ali pa se
bosta gradnja in prodaja začeli v začetku prihodnjega leta. Vseh novogradenj nismo mogli zajeti, so pa v seznam
vključene največje.
Za vse projekte, ki se gradijo ali jih še pripravljajo, smo od razvijalcev ali prodajalcev dobili potrditev, da imajo pridobljeno
pravnomočno gradbeno dovoljenje. Čeprav smo na začetku predvidevali, da je najdražje novo stanovanje v Šumiju, to ne
drži. V objektu Bellevue Living, ki se gradi blizu hale Tivoli, bo najdražje stanovanje stalo okoli dva milijona evrov. Ali in
koliko se je mogoče pri cenah glede na razmere pogajati, ne vemo.
Projekti, ki se gradijo
Šumi: 51 prostih stanovanj
Sumi-render-2-5fc4e04aeeb9e-5fc4e04af00e5.jpg
Podjetje Šumijev kvart v lasti KD Group gradi stanovanjski-poslovno-hotelski objekt v samem središču Ljubljane, nasproti
Drame. Poleg 96 stanovanj bodo v pritličju in prvi kletni etaži trgovsko-gostinski prostori, na severnem delu kompleksa pa
tudi hotel s 151 sobami. Najdražje še neprodano stanovanje bo v šestem nadstropju, cena je nastavljena pri 1,35 milijona
evrih. Imelo bo 168 kvadratnih metrov stanovanjskih površin in teras, v ceno so vključeni še dve parkirni mesti in
shramba.
Ime projekta: Center Šumi
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Investitor: Šumijev kvart
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 5.099 evrov
Cena parkirnega mesta z vključenim DDV: parkirno mesto je vključeno v ceno stanovanja, v prosti prodaji jih še ni.
Faza gradnje: končuje se gradnja konstrukcije, začenjajo nameščati ovoj stavbe.
Vseljivost: spomladi 2022
Število stanovanj: 96
Število prostih stanovanj: 51
Kvartet: 190 prostih stanovanj
siska-corwin-xx-5ca4e07693ae9.jpg
Slovaška skupina Corwin prek podjetja Kvartet rezidence v Šiški gradi štiri 15-nadstropne stolpnice, med katerimi bo okoli
štiri tisoč kvadratnih metrov zelenih površin. Najdražja stanovanja iz linije Skyline bodo od 11. nadstropja navzgor.
Njihova cena še ni znana, prodajati jih bodo začeli v začetku prihodnjega leta.
Investitor: Kvartet rezidence
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.475 evrov
Cena parkirnega mesta z vključenim DDV: 17.900 evrov
Faza gradnje: izgradnja podzemnih etaž in betonskega skeleta
Vseljivost: 2023
Število stanovanj: 221
Število prostih stanovanj: prodajajo 121 stanovanj, 70 najdražjih bodo začeli prodajati v začetku leta 2021.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zelena Šmartinska: 21 prostih stanovanj
Nepremicnine, Trgograd, Smartinska cesta, gradnja stanovanj; Ljubljana, Slovenija, 02.10.2020, Foto: Jure Makovec
Foto: Jure Makovec
Ob Šmartinski cesti in Flajšmanovi ulici Trgograd v lasti Andreja Poglajna gradi 123 stanovanj, prek spletnih strani pa
smo razbrali, da je prostih še 21. Najdražje je štirisobno stanovanje, ki stane dobrih 640 tisoč evrov. Skupaj s teraso in
zeleno teraso meri slabih 195 neto bivalnih površin, stanovanju poleg shrambe pripadajo še devet kvadratnih metrov
velika terasa, 27 kvadratnih metrov velik atrij, shramba in tri parkirna mesta. Najcenejša še prosta enota je dvosobno
stanovanje z 62 kvadratnimi metri neto bivalnih površin in enim parkirnim mestom, ki stane 232 tisoč evrov. Objekt bo po
zapisu s spletne strani prodajalca končan poleti prihodnje leto.
Bellevue Living: okoli 14 prostih stanovanj
Bellevue Living, stanovanjski blok, Ljubljana
Foto: Facebook
Podjetje Bellevue Living ob Celovški cesti blizu hale Tivoli gradi stolpič z okoli 70 stanovanji, ki bodo končana čez slabi
dve leti. Lastniki podjetja so avstrijski Logicx Innovation, Projekentwicklung GmbH in Beteilgung GmbH. Najdražje
stanovanje, to je 300 kvadratnih metrov velik penthouse, bo stalo okoli dva milijonov evrov. O cenah stanovanj iz skupine
luxury, kamor sodi tudi najdražje, se bodo dogovarjali individualno. Najdražjega stanovanja na seznamu prodajanih
stanovanj ni mogoče najti.
Ime projekta: Bellevue Living
Investitor: Bellevue Living, družba za razvoj nepremičnin
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja: 4.000 evrov, brez davka na dodano vrednost, v ceno so vključena
parkirna mesta.
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Faza gradnje: izkop gradbene jame
Vseljivost: poleti 2022
Število stanovanj: okrog 70
Število prostih stanovanj: približno 80 odstotkov rezervacij brez plačila are, 20 odstotkov prostih stanovanj
Vila Destino: 8 prostih stanovanj
Vila Destino; VPL81 d.o.o., novogradnje, Ljubljana, Foto: VPL 81
Foto: VPL 81
V dveh nizkoenergijskih objektih v Rožni dolini bo 17 stanovanj vseljivih septembra prihodnje leto, trenutno se izvajajo
zunanja gradbena dela. Dela izvaja projektno podjetje VPL, ki je v lasti skupine Vzajemci. Najdražje stanovanje bo stalo
dobrih 900 tisoč evrov. Gre za 140 kvadratnih metrov velik penthouse z dvema terasama, velikima 54 in 16 kvadratnih
metrov.
Ime projekta: Vila Destino
Investitor: VPL 81
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 4.930 evrov (terase in
shrambe niso vštete)
Cena parkirnega mesta z vključenim DDV: 16.400 evrov
Faza gradnje: potekajo zunanja gradbena dela.
Vseljivost: septembra 2021
Število stanovanj: 17

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

Število prostih stanovanj: 8, pet stanovanj je rezerviranih brez plačila are.
Soseska Rakovnik: 2 prosti stanovanji
Soseska Rakovnik; Magda Bohinj d.o.o., novogradnje, Ljubljana, Foto: Magda Bohinj
Foto: Magda Bohinj
Gradnja soseske Rakovnik na Rudniku s štirimi bloki gre h koncu, končana bo v mesecu dni. Gradi jo družba Unifin, ki je
v lasti podjetja Finance realiteta, večinski lastnik tega podjetja pa je Boštjan Vidmar. Kdaj bodo stanovanja vseljiva, je
odvisno od pridobitve uporabnega dovoljenja, pri čemer so postopki zaradi epidemije lahko daljši kot običajno, investitor
pravi, da je najpoznejši rok maj 2021. Najdražje neprodano je trisobno atrijsko stanovanje. Ima slabih 65 kvadratnih
metrov bivalnih površin, 5,7 kvadratnega metra veliko teraso v 48 kvadratnih metrov velikem atriju. To stanovnje stane
slabih 238 tisoč evrov.
Investitor: Unifin, d. o. o.
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.024 evrov
Cena parkirnega mesta z vključenim DDV: 8.760 evrov neto na prostem, 14.200 evrov v garaži
Faza gradnje: objekti bodo končani januarja 2021.
Vseljivost: najpoznejši rok je maj 2021.
Število stanovanj: 64
Število prostih stanovanj: 2, tri rezervirana, pri čemer kupci niso plačali are.
Jurčkova 96: 42 prostih stanovanj
Stanovanjska soseska Jurckova 96; Prva hisa, Ljubljana, stanovanja
Foto: PHOTO MP
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Na Jurčkovi cesti na Rudniku se gradi soseska osmih večstanovanjskih blokov, v vsakem bo šest stanovanj. Sosesko
gradi podjetje Jurčkova v lasti podjetij Interdom-razvoj (Frano Toš in Irena Toš Sotošek), Nepremičnine Noviforum (Zvone
Jagodic) in Megaskok (Gregor Skok). Najdražje stanovanje stane 434 tisoč evrov, ima 110 kvadratnih metrov
stanovanjskih površin in slabih 60 kvadratnih metrov veliko delno pokrito teraso. V ceno so vključeni še dve parkirni mesti
in shramba.
Ime projekta: Jurčkova 96
Investitor: Jurčkova
Cena kvadratnega metra skupnih stanovanjskih površin s parkirnimi mesti in DDV: od 2.900 d0 3.400 evrov
Faza gradnje: na objektih potekajo notranja dela.
Vseljivost: julija 2021
Število stanovanj: 96
Število prostih stanovanj: 42
Devana Park: 6 prostih stanovanj
Devana Park; Rezona d.o.o., novogradnje, Ljubljana, Foto: Stoja Trade
Foto: Stoja Trade
Podjetje Rezona v lasti bolgarskega MVF holdinga počasi končuje gradnjo tega stanovanjskega objekta na Hradeckega
cesti pod Golovcem. V njem bo 47 stanovanj, neprodanih je še nekaj tri- in štirisobnih stanovanj. Najdražje je štirisobno
stanovanje z okoli 90 kvadratnimi metri bivalnih površin in nekaj manj kot 40 kvadratnih metrov veliko teraso. Cena je
slabih 395 tisoč evrov.
Ime projekta: Devana Park
Investitor: Rezona
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.500 evrov
Cena parkirnega mesta z vključenim DDV: 14.235 evrov
Faza gradnje: gradnja se končuje.
Vseljivost: spomladi 2021
Število stanovanj: 47
Število prostih stanovanj: 6
Projekti, ki se bodo začeli graditi
Koseško okno: 7 prostih stanovanj
Koseško okno; K.Okno d.o.o., novogradnje, Ljubljana, Foto: Stoja Trade
Foto: Stoja Trade
Stanovanjski objekt bodo začeli graditi v Kosezah na lokaciji trenutne trgovine Mercator. Projekt pripravlja podjetje K.
Okno. To podjetje je v lasti K.Tivoli, ki je v lasti Kolektorja Kolinga (ta sodi v skupino Kolektor, ki ga obvladuje Stojan
Petrič) in Iskre Impulsa, katerega večinski lastnik je Ante Bračič. V treh lamelah bo 94 stanovanj, na prodaj so še tri- in
štirisobna. Najdražje stanovanje stane slabih 478 tisoč evrov. Ima 119 kvadratnih metrov stanovanjskih površin in 60
kvadratnih metrov zunanjih površin, shrambo ter dve parkirni mesti v garaži.
Ime projekta: Koseško okno
Investitor: K.Okno
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.300 evrov
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Cena parkirnega mesta brez DDV: 14.200 evrov
Faza gradnje: gradnja se bo začela po novem letu.
Vseljivost: oktobra 2023
Število stanovanj: 94
Število prostih stanovanj: 7
Masarykova rezidenca: 12 prostih stanovanj
Masarykova rezidenca; stanovanjska soseska, Masarykova, Ljubljana, stanovanja, Stoja Trade
Foto: Stoja Trade
Ta projekt prek družbe M.Rezidenca pripravlja ista skupina kot Koseško okno (K.Tivoli v lasti Kolektorja Kolinga in Iskre
Impulsa). Ob Masarykovi cesti na robu strogega središča Ljubljane bodo začeli graditi 81 stanovanj – garsonjere, dvo-,
tri- in štirisobna stanovanja. Objekt bo imel lasten parking. Vsa stanovanja bodo imela lože, penthouse stanovanja pa
terase z odprtimi pogledi. V pritličju ob Masarykovi bodo trije poslovni prostori. Najdražje neprodano stanovanje je
štirisobni penthouse s 148 kvadratnimi metri neto stanovanjskih površin, 82 kvadratnih metrov teras, shrambo in dvema
parkirnima mestoma. Naprodaj je za slabih 670 tisoč evrov.
Ime projekta: Masarykova rezidenca
Investitor: M.Rezidenca, d. o. o.
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.300 evrov
Cena parkirnega mesta brez DDV: klasično parkirno mesto v Masarykovi 16.900 evrov, parkirno mesto v Kotnikovem
bloku: 14.700 evrov
Faza gradnje: gradnja se bo začela v začetku leta 2021.

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

Vseljivost: junija 2023
Število stanovanj: 81
Število prostih stanovanj: 12
Brdo 30: 30 stanovanj bodo začeli prodajati po novem letu
B30, stanovanjska soseska, Brdo Ljubljana, stanovanja, Stoja Trade
Foto: Stoja Trade
Objekt na Brdu bodo začeli graditi v začetku prihodnjega leta, po sprejetju splošnih pogojev bo približno v istem času
stekla tudi prodaja 30 stanovanj – od garsonjer do penthousov na terasi. Podjetje graditelj je v lasti Grege Merviča, Juša
Mediča in podjetja KRMP (75-odstotni lastnik je podjetje Inkubik v lasti Luke in Maje Ferlan). Najdražji penthouse bo stal
okoli 550 tisoč evrov. Gre za stanovanje na jugozahodu objekta, ki bo imelo 129 kvadratnih metrov neto stanovanjskih
površin in skoraj 60 kvadratnih metrov teras.
Ime projekta: B30
Investitor: 3BRDO
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: 3.150 evrov
Cena parkirnega mesta brez DDV: 15.000 evrov
Faza gradnje: gradnja se začne po novem letu.
Vseljivost: v začetku leta 2023
Število stanovanj: 30
Število prostih stanovanj: 30
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Zgrajeni objekti
Peca: 12 prostih stanovanj
Peca; novogradnje, Ljubljana, Foto: Lanel Invest
Foto: Lanel Invest
Končani objekt, ki ga je zgradil Lanel invest, lastnik je Jože Drofenik, stoji v Šiški ob Litostrojski cesti. Stolpnica Peca je
energetsko visoko učinkovit objekt – sodi v razred A1, ki ga sestavljata med seboj povezana stolpiča s 17 etažami. Vsa
stanovanja imajo vgrajene prezračevalne sisteme, klimatske naprave in toplotne podpostaje za talno gretje. Najdražje
ima 170 kvadratnih metrov bivalnih prostorov, obdaja pa ga 75 kvadratnih metrov velika terasa, s katere se pogledi
raztezajo od Ljubljanskega gradu do Kamniško-Savinjskih Alp. Njegova cena je 1,2 milijona evrov.
Ime projekta: Peca
Investitor: Lanel invest
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta in z DDV: 3.400 evrov
Cena parkirnega mesta z DDV: 14.000 evrov.
Faza gradnje: objekt je končan, stanovanja so takoj vseljiva.
Število stanovanj: 100
Število prostih stanovanj: 12
Vila Murgle: 5 prostih stanovanj
Vila Murgle

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

Foto: P PLUS arhitekti
Pasivni blok (energetska izkaznica A2) z 10 stanovanji stoji ob Barjanski cesti na Viču, do objekta se dostopa iz
murgelske strani. Lastnik investitorja, podjetja IMI Stil, je Jože Godec, nekdanji član vodstva Iskre. Uporabno dovoljenje
je investitor pridobil maja letos. Najdražje stanovanje je štirisobno in ima dobrih 121 kvadratnih metrov bivalnih površin ter
dve terasi (39 in 11 kvadratnih metrov), cena pa je 776 tisoč evrov.
Ime projekta: Vila Murgle
Investitor: IMI Stil
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja z dvema parkirnima mestoma in shrambo ter DDV: 4.200 evrov, parkirno
mesto v garaži je vključeno v ceno.
Faza gradnje: objekt je končan.
Vseljivost: stanovanja so vseljiva.
Število stanovanj: 10
Število prostih stanovanj: 5
Hiša Belin: 4 prosta stanovanja
Hiša Belin, nepremicnine, novogradnje Ljubljana, Foto: Etis INT d.o.o.
Foto: Etis INT d.o.o.
Objekt so zgradili na križišču Satnerjeve ulice in Ceste na Brdo, stanovanja bodo imela do 2,85 metra visoke strope.
Lastnika podjetja Etis Int., ki je investiralo v ta projekt, sta Gregor in Anton Vidmar. V stanovanja bodo vgradili
elektronske sisteme za uravnavanje bivalnih razmer, investitor pa bo po dogovoru s kupcem stanovanja končal po
sistemu na ključ. Najdražji je štirisobni dupleks v prvem in drugem nadstropju. Ima slabih 125 kvadratnih metrov bivalnih
površin, njegova cena pa je 840.400 evrov. Ob dnevnem prostoru v prvem nadstropju je na južni strani 40 kvadratnih
metrov velika delno pokrita terasa, na kateri bo urejena letna kuhinja. V drugem nadstropju so spalnica z lastno kopalnico
in dve sobi s skupno kopalnico.
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Ime projekta: Hiša Belin
Investitor: Etis Int.
Povprečna cena kvadratnega metra stanovanja brez parkirnega mesta z vključenim DDV: ni podatka.
Faza gradnje: tehnični pregled objekta
Vseljivost: v začetku leta 2021
Število stanovanj: 8
Število prostih stanovanj: 4
Za Anderličev Schellenburg izdano le dokončno, ne pa tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje
Poseben je projekt, ki ga razvija podjetje Tivoli v lasti podjetja Reinenburg Jožeta Anderliča. Praviloma razvijalci
nepremičninskih projektov začnejo graditi in prodajati nepremičnine, ko imajo pridobljeno pravnomočno gradbeno
dovoljenje. Za projekt Shellenburg pa je izdano le dokončno gradbeno dovoljenje, kar so nam v Reitenburgu tudi potrdili.
Tako za ta projekt pravnomočno gradbeno dovoljenje še ni izdano.
Palaca Schellenburg, stanovanjski kompleks, Kolizej, Joze Anderlic
Foto: Arhiv REITENBURG

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

In v čem je razlika med dokončnim in pravnomočnim gradbenim dovoljenjem? Pri dokončnem gradbenem dovoljenju so
končani vsi postopki pri upravnih organih. Stranke v postopku pri upravnih organih ne morejo več vlagati nobenih
zahtevkov oziroma pritožb, vendar pa lahko sprožijo postopek sodne preveritve dovoljenja (upravni spor). S
pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja so izključene vse možnosti, da bi stranke v postopku lahko sprožile kakršenkoli
sodni postopek. V praksi to pomeni, da gradnje ne more preprečiti nihče več.
Zakon o varstvu kupcev stanovanj dovoljuje prodajo stanovanj s pridobljenim dokončnim gradbenim dovoljenjem. Je pa
precej bolj vprašljiva dopustnost gradnje. Gradnja je mogoča le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
ampak z izjemo. Gradnja na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja je bila možna le v času veljavnosti določbe PKP
4 (dokler njene uporabe ni zadržalo ustavno sodišče, to je od 9. maja do 2. julija 2020 . Investitor je pripravljalna dela
prijavil 20. maja letos, začetek gradnje pa je prijavil 29. maja.
Zanimalo nas je, kako potekajo postopki in kdaj pričakujejo, da bodo dobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za projekt
Shellenburg. Izvršni direktor podjetja Reitenburg Matej Sodin nam je odgovoril, da tega ne more komentirati. V
Reitenburgu ne komentirajo niti finančne konstrukcije projekta. Na vprašanje, koliko bodo namenili lastnih sredstev in
kateri bodo drugi viri, odgovarjajo, da gre za poslovno skrivnost.
Trenutno se za projekt Schellenburg gradi gradbena jama. Zgraditi nameravajo 125 stanovanj in poslovni del stavbe. Po
besedah Mateja Sodina so prodali že petino stanovanj, najcenejše neprodano stanovanje stane slabih 562 tisoč,
najdražje pa kar slabe štiri milijone evrov.
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2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira
1 ura

Nadzorni svet družbe 2TDK , ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil
podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja
prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021.
Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v 2TDK, je razlog za podaljšanje roka to, da še niso prejel vseh odločitev Državne revizijske
komisije v revizijskih zahtevkih.
Komisija je že ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske
gradbene družbe , CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila turška
gradbinca JV YDA in Unitek. Na mizi ima komisija še štiri zahtevke neizbranih ponudnikov.
z

začetkom največjega infrastrukturnega projekta v državi
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V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se
mudi. (STA)
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tir

Drugi

Podaljšan rok
ponudbe

za

Nadzorni svet družbe
nje

za oddajo

roka

2TDK

potrdil podaljša-

je soglasno

ponudb

usposobljenih ponudnikov

fazi

za sodelovanje v drugi

naročil za

javnih

gradnjo

objektov drugega tira žele-

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

Kal

2021

in odsek

-

Kal-Koper

odsek

-

proge

ča-Črni

1:
2:

DivaČrni

s 4. januarja

na 1. februar 2021.

Razlog za podaljšanje roka
je,

da 2TDK

odločitev

zahtevkih,
2TDK.

G.

še

ni

prejel

vseh

v revizijskih
sporočili iz

DKOM

so
R.
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Prvi sončni kilovati iz Prapretna že jeseni 2021
in 2,5 milijona evrov vredne sončne elektrarne po odločitvi Arsa
ne potrebujejo niti okoljskega soglasja niti presoje vplivov na okolje
H SE

Za gradnjo trimegavatne

-

Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) za posta-

Ljubljana

trimegavatne

vitev

župan Hrastnika,

stira že

fotovol-

leta

kjer

se razpro-

odlagališče

tivirano

taične elektrarne Prapretno
nad Hrastnikom kljub prese-

nih

odpadkov

ganju »gabaritov«

vire energije, če so seveda

ni treba

»podpira

iz-

in

odločila

je

ja za

(Arso).

okolje

agenci-

Gradnja

zagotovil,

2,5

da

slavljal vsa

se bo začela

da bo

v drugem četrtle-

leta 2021,

vate

sončne

prve

bi

naj

pa

kilo-

aktom

Malovrh

V skupini
gije

pridobi

objektu

vico

Trkulja,

v termoenergetskem
drugo polo-

hidroelektrarnah,

v

pa

vodja

najmanjšim

so,

Nenad

je Arso

v

za gradnjo

(SE) Prapretno

njihova

prizadevanja,

taki projekti

se

da

postopku

elektrarne

prepoznal
da

projekta

zadovoljni,

predhodnem

sončne

ener-

Šoštanju,

v

pravi

kot

ki polovico

HSE,

vodijo

kar

s

obnovljive
skladne

obremenjevanjem

okolja.

bo

»ustrezno

veljavnim

z

prostorskim

bomo

»Kar

občine«.

aktivnosti v

Prve

pretno, ki bo eden

energetskih
se

projektu

največjih

objektov

pri

takih

nas,

so

začele na začetku tega leta, ju-

nija, ko

je bila izdelana

projektna

in investicijska dokumentacija in
so se začeli postopki za pridobivanje ustreznih dovoljenj, pa so jih
stopnjevali.

Odločitev

nekaj

je bila le še pika

Kot

dnevi

je za

Delo

Arsa

dejal Marko

potrebuje

okolje
upošteval,
travniških

za

Na

je bila

trarna, ki
naslednica

HSE,

območje, tudi

gozdna

gradnja

Prapretnem

vplivov

ne

kako-

območje.

Vse

to

pri Arsovi odločitvi,

sončne
ne bo

okolje,

rečeno,

ali

zemljišča, temveč

degradirano

na

soglasje,

ni

elektrarne
bistveno

zato

v

vpli-

investitorju,

treba

na okolje

izvesti
in

pre-

tudi ne

pridobiti okoljskega soglasja.
območje

širše

Prapretna

je

nekdanja trboveljska Termoelek-

ne

okoljsko

se SE nahaja sredi
površin, da ne gre za

je pretehtalo
da

vplivov

da

varovana kmetijska

vostna

ali

tem,

presojo

vodovarstveno

za

soje

območje

in

na

vala

degradirano

odločitvi o

je pri

HSE

kot

Prapretno je

okolje

na

Arso

dodaja Funkl.

HSE

tako
EDT

desetletjih

v

nja odložila

devet

mešanice žlindre

kot

njena

del

skupi-

obratova-

milijonov
in

ton

3,036
MW bo zmogljivost
SE Prapretno

elektrofiltr-

skega

pepela. Uredba o posegih
v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov, določa, da je

samostoječa

ima

SE Pra-

pri

Brez bistvenih vplivov

investitorju še dodatno preverili,«

predhodni postopek obvezen,

Hrastničani bodo pozorni

na-

okoljska vprašanja in

projekt umeščen v prostor

skladno

dala predvidoma

oktobra.
Polona

občina

Hrastničanom

investitorja

vlogi

milijona evrov vredne naložbe
tju

nenevar-

Prapretno,

investicije v

re-

z veljavno zakonodajo in prostorskim načrtovanjem«. HSE je v

presoje vplivov na okolje
pridobiti okoljevarstvene-

ga soglasja,

in

zaprto

1980

kul

vesti
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od

koriščanje sončne
gljivost
ali
pol

se

najmanj
nahaja

hektara.

na
HSE

naprava

energije zmo-

kilovatov

250

površini,
bo

pa

hektara;

se

je

tudi

hektara površin
bo obsegala

tri-

zemljišče

razprostira

v bližini

3,8

veliki

postavil

megavatno elektrarno,

zanjo

za

če

iz-

na

3,8

zaprto

pred

odlagališče nenevarnih odpadkov. Izkopnih gradbenih del ne

na i.

predvidevajo.

6902
panela zmogljivosti
440 W bo imela

Funkl,
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Površina: 392 cm2

V Prapretno je TET v
skega

pepela

desetletjih

in žlindre.

Foto

odložila

Jože

devet milijonov

ton

elektrofiltr-

Suhadolnik
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[Ekskluzivno] Tranzicijski grobar
slovenskih podjetij: Franc Gajšek
privatiziral, uničeval, denar pa
kanaliziral v tujino! Sedaj uživa v
sončni Dominikanski republiki!
22. 12. 2020, 23:58

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

Facebook

0
Twitter

Franc Gajšek (Foto: STA)

Franc Gajšek je sinonim za vse zablode in napake slovenske tranzicije. Premeteni
podjetnik je v času slovenske samostojnosti izkoristil vse zakonodajne luknje za
širitev svojega poslovnega imperija. V Sloveniji je postal najbolj poznan po poslovnih
zgodbah podjetij Sonce, Labod, Hotel Lovec in Trgovina Metalka. Vsa našteta podjetja
je spravil v stečaj, saj se je s svojo skupino

podjetij polastil vsega vrednega

premoženja propadlih podjetjih. Njegov plenilski pohod po slovenskem gospodarstvu
je dobil zagon med vladavino LDS, brez političnih povezav mu namreč ne bi uspelo
zagrešiti toliko gorja in ostati sodno nedotakljiv. Gajšek pa ni uničeval le podjetja, ki si
jih je polastil, temveč je na slab glas prišel tudi kot plačnik, saj je “nategnil” številna
manjša podjetja s katerimi je poslovno sodeloval. Med drugim so nam ljudje blizu
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Gajška razkrili, da je ta denar kanaliziral v gradnjo turističnih objektov v Dominikanski
Republiki.
Franc Gajšek

je

ob koncu osemdesetih

ustanovil kopico podjetij,

let

prevzemal različna slovenska podjetja, na kar
njih

s

po nekaj časa poslal

jih je

katerimi

je

kasneje

stečaj. Večino od

v

preko povezanih oseb potem zopet odkupil. Zraven slovenske razvejane mreže

je

podjetij

vzpostavil tudi mrežo podjetij

je

Dominikanski republiki

in

Panami. To

v

tujini. Med drugim

nekaj držav, kjer

je le

vzpostavil

jih je

si je

v

ustvaril premoženje. V

razkrivanju podatkov smo tako opazili, da ima Gajšek uradni naslov prijavljen
republiki. Njegov naslov se glasi Arzobispo Merino 263
poslovnem omrežju Linkedin pa se

v

družabnem

svojim

omrežju

Guzmanom
Mariana

komentira

všečkal pa

,

Sanza

v

Dominikanski

mestu Santo Domingo. Na

komentarjih podpisuje Franc Dominikanc
poslovnim

partnerjem,

.

odvetnikom

Na tem
Fabiom

tudi sliko predsednika uprave dominkanskega sklada, Aidesa

je

Lovatona

s

v

Avstriji, ZDA,

je

ki

,

objavil sliko turističnega

kompleksa

v

Dominikanski

republiki. Na spletni strani Aidesa lahko opazite, da so lastniki več golf igrišč, luksuznih
nepremičnin

in

turističnih objektov.

Preberi tudi: Ko kmetijske subvencije poniknejo pri družini, povezani

s

Socialnimi

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

demokrati

Raziskovanje poslovne poti Gajška po dosegljivih javnih podatkih
Versailesu,

iz

katerega izhod pozna

le

Gajšek. V svoji poslovni karieri

propad mnogih slovenskih podjetij, kjerkoli se
poslovneža,
poslal

v

ki je

videti kot labirint

je

pojavil. Sam

je

veliko slovenskih podjetij “prestrukturiral” oziroma

je bil

v

zaslužen za

se ima za uspešnega
drugimi besedami,

z

jih

stečaj. Njegovo krovno podjetje predstavlja podjetje Facig. S tem podjetjem se

Gajšek promovira na omrežju Linkedin. Ustanovil ga
Handelscgesellschaft m.b.h. 30. julija 1991
Gajšek, Peter Cerar
pojavljajo osebe,

in

Borislav Zupanc

z
.

je v

Avstriji

z

originalnim imenom Facing

dvema zaposlenima. Podjetje so ustanovili

Zanimivo

je

predvsem to, da se

v

podjetju

so bile dlje časa sopotniki na Gajškovi poslovni poti. Tako so se med

ki

nadzorniki Faciga znašli Marijan Ostroško, Primož Šoln, Vinko Krizmanič, Matjaž Avšič
in

Damjan Zajec . Podobna

tako

bili

je

bila direktorska sestava Faciga. Na vodstvenih položajih so

kot direktorji, predsedniki uprav

Zajec, Krizmanič

ali le

člani uprave Faciga med drugim so

seveda Gajšek. V preteklosti so tudi odkrili, da naj

in

Facig prenesel lastniško na Ciper. V Sloveniji pa naj
Bogdana Pušnika

,

bi bil

povezan

s

bi

s

Avšič,

Gajšek podjetje

poslovnim omrežjem

saj na spletnih straneh Metalka trgovine lahko opazite, da

Medvešek-Pušnik nepremičnine navedeno kot povezano podjetje

bili

je

podjetje

koncernom Metalke

trgovine.
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Naslov Franca Gajška v Dominikanski republiki. (Foto: Ajpes, Posnetek zaslona- Google maps)

Gajškova poslovna hobotnica
Podjetniške akrobacije
mu ne

bi

uspelo, če ne

podjetij DRF plus, List
ukvarjalo
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Mastnak

s
in

lastninjenje dolgoletnih paradnih konjev slovenskega gospodarstva

in
bi
in

Franc Gajšek ob koncu 80.

Facig. DRF Plus

je

začetku 90.ih ustanovil svojih

ih in v

Gajšek ustanovil 29. maja 1989. Podjetje se

prodajo nepremičnin. Zastopniki DRF plusa so

bili

je

Gajšek, Ostroško, Darko

Damijan Zajec.

Podjetje List d.o.o., družba za trgovanje na debelo
27. decembra 1989. Izbris podjetja se
Lista spreminjalo

s

je

in

drobno

z

mešanim blagom

zgodila 24. oktobra 2016. Vendar se

bliskovito hitrostjo. Prvega decembra 2014

je v

List vstopil

je

ustanovil

je

lastništvo

s

skoraj 17-

odstotnim lastniškim deležem podjetje Okli.
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Podatki kažejo, da je poslovna pot Franca Gajška in Bogdana Pušnika zelo povezana. (Foto: STA)

To podjetje so leta 2002 ustanovili Borislav Zupanc, Goran Križnar, Luka Tatić
Gajšek. Direktor podjetja

je

do leta 2019

bil
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je

postal večinski lastnik Lista podjetje Labod

kot 77-odstotna. Leta 2016 pa

je

družbe se pojavljala Gajšek

Matej Lavtar.

in

Franc

Borislav Zupanc. Po zadnjih podatkih sta mesto

direktorja zasedla tako Aleš Erbežnik kot direktor, kot tudi Luka Tatić
podjetja. Leta 2008

in

prodal večinski delež

v

z

Hotel Lovec

v

vlogi prokurista tega

lastniškim deležem več
v

stečaju. Med direktorji
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Franc Gajšek se podpisuje kot Franc Dominikanc. (Foto: LinkedIn)

Bogastvo

si je

ustvaril

v

času zlate vladavine Liberalne demokracije Slovenije. V

poslovnem modelu Gajška

zelo zanimivo, da so vse to omogočale banke,

ki

so

večinoma financirale njegov imperij. Zato so se pojavljale informacije, da mu

je

pri

je

graditvi imperija pomagali vplivni posamezniki
njimi

bi

Liberalne demokracije Slovenije. Med

mu naj pomagal nekdanji finančni minister

vlade Tone Rop . Ena izmed informacij,
in

iz

Franc Gajšek nekoč bližnja soseda

ki

smo

jo

v

Drnovškovih vladah

slišali,

je

ta, da naj

Ljubljani. A kot nam

v

je v

bi

in

predsednik

bila Anton Rop

telefonskem pogovoru

zatrdil Rop, osebno Gajška ne pozna. Po njegovih besedah tudi nikoli nista bližnja
soseda
stika

z

v

slovenski prestolnici. Sam pa

njim

ali

nekajkrat slišal za njega, a neposrednega

ni

imel.

krogom njegovih podjetij

Eno ključnih Gajškovih podjetij

je

predstavljalo tudi podjetje Alga d.o.o. Lastnici družbe sta

od 10. januarja 2014 Alenka Gajšek
6,5 odstotnim deležem. Tudi tukaj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je

Bogdanom Pušnikom

in

je

s

93,5 odstotnim deležem
Gajšek močno povezan

svetovnem spletu pa smo našli tudi podjetje

Reyes
podjetij

v

tranzicijskim dobičkarjem
je

prej imenovalo

v

Panami. Med direktorji pa so zapisani zopet
in

nazadnje napisana Metka

pomagalo registrirati dominikanska odvetniška pisarna Sucre, Arias

Ob koncu članka

.

si

s

korporacijsko svetovanje. V raziskovanju po

in

stari znanci Gajškovega omrežja, kot so Krizmanič, Gajšek
je

s

Nejka Bolčič Gajšek

njegovim finančnim imperijem. Podjetje Alga se

nič drugače kot Medvešek Pušnik davčno

Favai . Podjetje mu

in

in

lahko ogledate vizualno lastniško sestavo najbolj pomembnih

Gajškovi poslovni hobotnici.
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Ali Franc Gajšek povezan s podjetjem Aides z Dominikanske republike. (Foto: Linkedin, posnetek zaslona- Aides)

Borut Jamnik sporno podjetje Sonce proda Gajšku
Podjetje Sonce

je

razburjalo

že dlje časa. Sonce

Stanovanjskega sklada Slovenije, katerega

je

predstavljalo

je

ni

dogajalo

v
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kasneje izkazalo poročanje

v

in

pravnim osebam.

Slovenije, da

bi

O nečednosti Ovna se

je

Vendar

je v

bila posojanje denarja. A kot se

slovenski javnosti, sta predvsem KAD

nelegalno na slovenskem finančnem trgu. Sonce
fizičnim

.

podjetju Sonce.

Podjetje so ustanovili leta 1990. Njegova primarna naloga
je

družbo

vodil nekdanji vplivni član gospodarskega

omrežja Liberalne demokracije Slovenije (LDS) Edvard Oven
preteklosti veliko pisalo, nič drugače se

hčerinsko

je

sprejemalo depozite

podjetje Sonce

lahko to izvajalo to dejavnost. Vse to

ni
je

SOD delovala

in
in

dajalo kredite

imelo potrebne licence Banke

bilo zapisano tudi

v

drugem členu

zakona o bančništvu.

Podjetje Facig je Gajšek lastniško prenesel na Ciper. Gre za eno izmed najbolj pomembnih Gajškovih podjetij v njegovem
prepletenem poslovnem mozaiku. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)
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Po javnih podatkih

je

večinski delež

Franca Gajška. Manjši delež pa
nakupom Sonca
operandi” tudi
pa naj

v

si je

še kupilo podjetje Grading & co

Gajšek po poročanju Financ prizadeval, da

Soncu. Kot se

kasneje izkazalo,

je

se polastil naložb podjetja. Gajšek

bi

prevzemov

v

,

je s

je

bi

v

lasti

mesecu novembru. Z

v

nadaljeval svoj “modus

Gajšek spravil Sonce

tem naredil enega prvih

v

stečaj. S tem

večjih sovražnih

in

Sloveniji. Vprašanja glede prodaje podjetja Sonce smo poslali predsedniku

Modre zavarovalnice
Jamniku

je

Soncu 27. septembra 2002 kupilo podjetje List

v

in

enemu

a na naša vprašanja

najbolj vplivnih poslovnih igralcev
ni

odgovoril. Jamnik

je bil

Sloveniji, Borutu

v

med najbolj odgovornimi, da

je

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

družba KAD prodala svoj delež Gajšku.

Borut Jamnik (foto: STA).

Tekstilni velikan Labod v rokah Gajška po hitrem postopku uničen, delavci na cesti
V času pred prihajajočo finančno krizo

v

javnosti predstavila seznam podjetij,

katerih

izmed ponudb

je

iz

prejšnjem desetletju sta KAD
je

iz

SOD

v

slovenski

država načrtovala svoj lastniški umik. Eno

predstavljal odkup lastniškega deleža KAD-a

tekstilnega velikana Jugoslavije, Laboda

in

in

SOD-a

iz

nekdanjega

Novega mesta.
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Leta 2002 se
Kasneje

med drugim Gajšek zanimal, da

je

svoje ambicije

je

Labodu uresničil, ko

v

obvladoval Labod. Po zadnjih javnih podatkih

je

bi

odkupil 29-odstotni delež KAD-a.

je

preko svoji podjetij večinsko

sedaj lastnica podjetja Labod

stečaju družba Alga. Lastnici Alge sta Alenka Gajšek
Labod se

je

Nejka Bolčič Gajšek. Toda

in

izkazal še za eno umazano poslovno zgodbo,

potegnili številni zaposleni

v

v

tem, kot

Labodu prinesel veliko novih naročil
brez krčmarja, saj se

je

v

kateri so najkrajšo

novomeškem tekstilnem velikanu. Gajšek

nakupu Laboda videl predvsem
Gajšek

s

iz

je

v

je

svoj interes

v

takrat javno zagovarjal za medije, da bo

Združenih držav Amerike. A to

svojo poslovno ekipo

lotil

je bil le

račun

še enega podviga, kako

preko različnih družb prevzeti shirano podjetje še enkrat.

Zanimivo

kdo vse

je,

je bil

po javnih podatkih zapisan kot glavni zastopnik podjetja Alga

d.o.o. Kot direktorji družbe so se pojavljali Franc Gajšek, Marjan Hutaro, Ana Založnik,
Irena Balčič

,

Marijan Ostroško, Darko Mastnak

nadzorniki Alge so

v

,

Primož Šoln

in

Vinko Krizmanič. Kot

različnih časovnih obdobjih sedeli Tončka Zupančič

,

Stane Peče

Vinko Krizmanič, Irena Bolčič, Primož Šoln, Antonija Zupančič, Marijan Ostroško

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

Gajšek. Imena,

ki

se pogosto pojavljajo

v

in

,

Franc

večini Gajškovih poslovnih zgodb.

Metalka trgovina, Hotel Lovec in Labod so bile vse v lasti Franca Gajška. Vsa

tri

podjetja je spravil v stečaj ali likvidacijo. (Foto:

Facebook, STA, posnetek zaslona- Booking)

Gajšek si želi s Hotelom Lovec polastiti Hotel Slon, a se zaplete v bizarne tožbe

z

razvpitim stečajnim upraviteljem Branetom Goršetom
Z ustanovitvijo svojih podjetij

Gajšku uspelo, da

je

lahko

lastno podjetniško hobotnico zakril vse sledi. Eno izmed pomembnih poslovnih bitk

je

Gajšek

za prevlado

v

v

zgodnjih devetdesetih letih mu

družbi Hotel Slon

in

je

Kompas hoteli Bled. Vstopna točka mu

je

z

predstavljalo

lastništvo Hotela Lovec na Bledu.
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Tako

je

na eni izmed skupščin Kompas hoteli Bled potekal srdit boj med največjim lastnikom,

hotelom Slon
ko

je

in

drugim največjim lastnikom, Gajškom. Tranzicijski bogataš

njemu kdo drug očita nezakonito delovanje. Tako se

je

upravi družbe

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

prekrškov,

s

in

iz

leta 2005

v

vrednosti 73 milijonov tolarjev

nadzornemu svetu. Med drugim pa

katerimi

bi

je

dovzeten,

Gajšek na skupščini leta 2006

odločil, da bo izpodbijal sklepe o prenosu bilančnega dobička družbe
bilančnega dobička

ni bil

tudi trdil, da

iz

o podelitvi razrešnice

in
je

leta 2007, razdelitev

uprava KHB storila več

naj družbo oškodovali za 250 tisoč evrov.

Obsojeni stečajni upravitelj Brane Gorše. (Foto: STA)

Zapletel se

je

tudi

v

sodni spor razvpitim stečajnim upraviteljem Branetom Goršetom

znanem ljubljanskem notarjem Jožetom Sikoškom

.

300 tisoč evrov. Kot sta se dogovorila

je

z

Goršetom,

izročil po končanem postopku izročil. A do tega

ni

Od obeh

je

in z

zahteval, da mu povrneta

ta vsota bila Sikošku,

prišlo. Hotel Lovec

v

mu vsoto

ki bi

stečaju po zadnjih

javnih podatkih lastništvo obvladuje podjetje Alga. Le to pa tudi obvladuje podjetje Labod,
prav tako

v

stečaju. Lastništvo Lovca pa so prej obvladovali Trgovina Metalka

in

podjetje

Facig.
Vendar Gajškove poslovne zgodbe še nismo razkrili. Dosje o poslovni poti Franca Gajška

je

zelo obsežen. V prihodnje bomo predstavili zgodbo o o glavnem Gajškovem podjetju

v

Sloveniji, Trgovini Metalka. Predstavili bomo nova dejstva,

ki

so

bili

dolga leta skriti pred

slovensko javnostjo. Pustite se presenetiti.
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Novinarska vprašanja za Franca Gajška.
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Lastniška struktura Hotel Lovec. (Foto: E-bonitete)

Lastniška struktura Labod. (Foto: E-bonitete)

Lastniška struktura podjetja Sonce. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)
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Lastniška struktura podjetja Okli.

(

12 / 13

Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)

Lastniška struktura podjetja Sparluks. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)

Lastniška struktura podjetja Amala. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)
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Lastniška struktura podjetja DRF Plus. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)

Lastniška struktura podjetja Alga. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)

Lastniška struktura podjetja List. (Foto: Posnetek zaslona- E-bonitete)

Luka Perš
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2TDK podaljšal rok
za oddajo ponudb za
drugi tir na 1. februar
•

LJUBLJANA
vodenje

Nadzorni

svet

je zadolžena za

družbe 2TDK, ki

projekta

dru-

gradnje

gega železniškega tira med
Divačo,

in

prom

Ko-

po-

potrdil

je

daljšanje roka za oddajo ponudb
gradbincev, ki

fazi

prvi

jim

razpisa

za

posobljenost

je

družba

priznala

rok

1.

4.

tako

je

februarja

Razlog za podaljšanje roka

2021.

je

do

podaljšan

S

gradnjo.

januarja prihodnje leto

v

us-

da

to,

še

niso

vseh

prejel

odločitev Državne revizijske komisije

v

Komisija

je

že
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razveljavila

in

o priznanju spo-

odločitev 2TDK

sobnosti

avstrij-

ugodila

Strabagu

skemu

zahtevkih.

revizijskih

Gorenjske

konzorcija

gradbene družbe, CGP in češke-

ga

gradnjo dru-

za

Metrostava

gega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila
turška

tek.

gradbinca JV YDA in Uni-

Na mizi

zahtevke
kov.

Nadzorni

glašal

dostopnih

CPG

in

zavezujeta,
topnih

cest

februarja
končanje

svet

še štiri

ponudnije

2TDK

so-

časovnim aneksom za

s

izvajalca

tor

ima komisija

neizbranih

Kolek-

cest

Euro-Asfalt,
da

bosta

dokončala
rok

2021,

ki

del
do

za

se

dos28.

do-

vseh pogodbenih ob-

veznosti pa je 31. marec. Aneks
ne bo imel finančnih posledic,
pravijo v 2TDK.

•
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Gramoznico kupil Ažman
milijon evrov vredno zemljišče je Občina Radovljica na javni dražbi prodala podjetju

Več kot

d.

o.

o., iz Lesc, ki nekaj manj kot šest hektarov

na področju

širitve, deponije in

površine potrebuje zaradi

Ažman,

sinergije

gradbeništva.

Ahačič

Marjana

-

Radovljica

vestiralo

v

Podjetje bo inposlovne

nove

prostore zaradi širitve, depo-

nije in sinergije na področju
gradbeništva v

sodelovanju

Betonarno

kjer

z

Sava,

bo

zgrajen sodoben logistično-predelovalni obrat,

govoru na

so v od-

vprašanje, čemu

bodo namenili na novo pridobljene

krat-

površine, na

ko odgovorili v podjetju Ažman, d. o. o.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Župan

Ciril

Radovljice

Globočnik in

direktor pod-

jetja

d.

Ažman,

o.

o.,

Kle-

men Ažman sta pogodbo

zemljišča
moznice

za

območju graGraben podpisana

la prejšnji teden. Kot so pojasnili na radovljiški občin-

Nekaj manj kot šest hektarov veliko zemljišče ob Savi

ski upravi, 5,75 hektara veliko zemljišče obsega že iz-

Ažman, d. o. o.

koriščeno in

in dostopnosti je primemo

sanirano površino na območju gramozni-

ce

Graben. Na tem zemljiš-

ču

je v preteklosti potekala

rudarska
bivanja

dejavnost

prido-

gramoza za izdela-

vo betona,

po

zaključku iz-

kopavanja pa je bilo zemljišče

in

sanirano z zasipavanjem
planiranjem. Po izvedeni

sanaciji se

je krajši čas upo-

rabljalo kot deponija hlodo-

vine.

Zaradi svoje velikosti

za

izvedbo večjih

investicij,

ocenjujejo na občini.

Občina
za

je

sicer postopke

prodajo vodila

dalj

časa,

vendar so bile doslej vse javne

dražbe neuspešne. Izho-

diščna cena

za

vsa

zemljiš-

ča skupaj je na Zadnji dražbi
znašala

919.825

evrov;

tok-

rat sta na občino pravočasno

prispeli dve ponudbi

za

na-

kup celotnega kompleksa, so

še

je od občine kupilo podjetje

pojasnili na radovljiški ob-

prostorski

načrt,

občina pa

činski upravi. Najugodnejši

je na začetku tam načrtova-

ponudnik je za nakup ponu-

la

dil

lovalnega centra, a ji na raz-

več

od izklicnega zneska,

in sicer

1,2

milijona

evrov.

Kot so še pojasnili, je bil del
kupnine že poravnan v obli-

ki varščine, preostanek pa na
računu občine pričakujejo v

območju,
sprejet

zemljišča
za

katero

občinski

lesnoprede-

pisu pred tremi leti za izved-

bo

ni uspelo pridobiti

zaseb-

nega partnerja. Zato je lani
začela postopke prodaje zemljišč, ki niso več pogojeva-

li vzpostavitve lesnopredelo-

prvih dneh januarja.

Prodana

vzpostavitev

so

je

v

bil

podrobni

valnega centra, temveč omogočajo

drugačne oblike

de-

javnosti.
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Praznik na daljavo, a blizu srca
Šestnajstega decembra je bil praznik KS Dovje
Letošnja prireditev je bila posebna
Suzana

Kovačič

P.

v letu

-

-

Mojstrana
v

»Običajno

se

teh predprazničnih dneh
v šolski telovadni-

srečamo

o čemer je

prineslo

nove

čase.

Program

prireditev je

za

oblikovala in pripravila ve-

ci in s prireditvijo počasti-

zno besedilo prof. Petra Če-

mo krajevni praznik in dan

bulj. Učenci so z besedo in

šole.

V

vedno

teh

dneh

dišalo

je v

šoli

piškotih,

po
cimetu in potici. V zraku se
je čutilo nemirno, a prijetno

ker smo

vzdušje,

z

vso

in zagretostjo prip-

vnemo
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in boljše

ravljali prireditev. Danes

je

igranjem na glasbila nasto-

vsak na

pili

in

svojem domu
V celoto,

se posneli.

dol-

go več kot štirideset minut,
je posnetke odličnih nastopov učencev tehnično uredil Matjaž Arih iz ATM TV.

šola prazna in hladna, vendar si svoja srca ogrejemo

Hrovat

krajanom

Kra-

kar s pomočjo aplikacije Te-

jevne skupnosti (KS)

Dov-

ams,

kjer

se

vsakodnevno

Mojstrana in Osnovne šole 16. decembra Mojstrana.

posneta na domovih in predvajana na malih zaslonih.

ki bo,

2021 ,

prepričana,

-

je

-

je

Mojstrana

in

prazniku

Zbrane pred malimi zasloni je nagovoril tudi predsednik
Sveta

KS

požar

Dovje

na Dovjem

pa

tudi

va

pokazala

za

da kljub koronavirusu prip-

in

ravimo

vam

prej rešimo iz objema koro-

tem povedal:

otroškega

vzdušja

nakrize in da bi bil prihod-

na

kar preko ekranov,

na dalja-

nje leto ta praznik ponovno

občino v letu

solidarnost za

Dovžan. / Foto: posnetek zaslona

in upajmo, da

znanje

pomoč. Ker pa je treba gle-

Na

ideje.

željo, da se čim

dati tudi naprej, je v zvezi s

slonih

bolj

sporočila Darja Pikon, rav-

Sveta KS

Z

sproščen.
Dovje

»Naša

skupnost ima

2021

z

kar ne-

Predsednik

kaj

-

gradnja novega vrtca, upa-

Mojstrana

načrtov.

krajev-

skupaj

Začela

se

bo

spletu

in

malih

(prireditev

za-

je pred-

vajala tudi lokalna televizija) je gledalce ob zaključku
pozdravil

Božiček s košem

dobrih misli.
s popotnico,

Sklenimo pa

ki

so

jo pode-

je poleg pan-

mo

na

in

demije, ki nam je prepreči-

nih

cest

ceste

lili učenci: »... da bi zdravi,
srečni, veseli bili in da se

skupaj zaželela pred-

la marsikatero radost življe-

do slapa Peričnik. Gremo z

drugo leto srečamo na pri-

tudi na velik

optimizmom v prihodnost,

reditvi

nateljica Osnovne šole

decembra

Mojstrana,

16.

vsem zdravja in optimizma

Jože

nja,

Dovžan

spomnil

obnovo nekaj lokal-

preteklost

se rešimo ko-

ronakrize.«

trud,

za

tudi

spoštujmo

uspeh,

vo prinesemo v domove,« je

vsem

januarja

letos, po katerem se je zno-

jamo, zato smo se odločili,

nekaj

Jože

Mojstrana

čes-

tital

in

-

šoli

srečujemo, učimo, spodbu-

prireditev

ob

Janez

župan

Domači

in asfaltiranje

vsi.«
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»VEC PRIZNANJ DOBIMO V
TUJINI KOT V SLOVENIJI!«
MILAN KUSTER

e'ropski menedžer leta

Direktor podjetja Lunos in

O PREPORODU in uspehih podjetja Lunos, ki je
v desetih letih, odkar

ber glas seže v

tudi

posluje, postavilo številne

v tujini, smo

pogovarjali z gospodom Milanom

se

li

Smo

podjetje,

odgovorni

obljubljali

nismo

uspeha.

korektno

družbeno smo

in niko-

nečesa, česar

Če se ne motim, se tudi drugod

v Evropi veliko govori o čistem
Vam je to kaj

zraku.

nismo

tudi

Lunos.

nikogar

vedno

vori o kakovosti

Letos

mineva

od

ustanovitve

podjetja

Lunos

Sloveniji,

slovenskimi

med

zmagovalci

let

10

v

in

ste

poslovnimi

desetletja.

Kako

vam je to uspelo?
je

Tu
njih

faktorjev.

več

je,

da

smo

Eden

pripeljali

trg

na

izmed

proizvod, ki je dober in ki je bil po-

jektanti strojnih

inštalacij bi lahko

naredili,

prezračevanje

načrtovali

objekte. Tega

niso

niso poznali.

Zato

lati promocijo

Lunos

v

hoteli, ker tega

na fizičnih osebah.

do

ust,

potem

zraka,

ni

težave pri

s

bivalne

prostore, in če

nastanejo
ljudeh

zdravstvene

ter s tem težave

objektom.

samim

proizvod

Ta

zdravi

obe težavi, in pripeljali

ga ob

pravem času.

smo

Ni pa bilo lah-

ko.

danes

mi

sistemi

kjer

lahko, opravljali

smo

izobraževanje.

vam je uspelo prepričati

sem

predaval

ski zbornici,

v množičnih
o

prvi

koraki
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Letna napoved dogodkov

v

Sloveniji

22.12.2020 12:23

Leto 2021 bo v več pogledih prelomno, kako se bo odvilo, pa je na več segmentih še
vprašanje. Pričakovati je namreč ključne in odločilne korake v boju s pandemijo covida-19, ki
narekuje tempo dogajanja ne le na zdravstveni, pač pa tudi na politično-odločevalski in
družbeni ravni življenja.
NOTRANJA POLITIKA IN DRUŽBA
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Veliko si je obetati od začetka uporabe cepiv, obenem pa bo to tudi čas, ko se bodo razkrile vse
slutene in neslutene posledice koronske krize - od poslabšanja socialnega položaja do slabše širše
zdravstvene slike zaradi večmesečnega neizvajanja preventivnih in elektivnih zdravstvenih
dejavnosti ter pričakovanega podaljšanja že prej predolgih čakalnih dob. Mnogi opozarjajo tudi na
spremembe v družbi, ki se obetajo kot posledica družbene osamitve, pomanjkanja socializacije pri
mladih, rasti nasilja v družini ... Leto 2021 naj bi prineslo tudi dokončne odgovore o načinu in obliki
izvajanja dolgotrajne oskrbe, saj je koronska kriza dokončno razgalila potrebe po učinkovitejšem
sistemu skrbi za starejše. Prav tako naj bi končno zeleno luč DZ dobil predlog za oblikovanje
demografskega sklada, s katerim se bo vse državne naložbe združilo pod eno streho s ciljem lažjega
odzivanja države na pričakovane demografske spremembe v prihodnosti.
Vse to so so izzivi, ki jih bo morala v letu, ko bo Slovenija praznovala 30 let samostojnosti in bo
predsedovala Svetu EU, nasloviti vladajoča politika. Katera vlada bo to, ali vlada Janeza Janše ali
morda kakšna druga, pa je še vprašanje, na katerega bi odgovor lahko dobili že v tem letu.
Politična razmerja pa bodo pomembna tudi pri vsebinskih vprašanjih. Med drugim bo morala politika
strniti vrste pri iskanju ustavnega sodnika in udejanjanju ustavne odločbe o volilni zakonodaji, s čimer
že zamujamo.
Eden od izzivov je tudi izvedba izobraževalnega procesa, ki zaradi epidemije večji del šolskega leta
poteka na daljavo. Kakšne bodo posledice na učni uspeh in psihofizično sliko šolajoče mladine, se
bo pokazalo do konca šolskega leta.
Od politike pa bo, kot kaže, odvisno tudi urejanje položaja medijev. Med drugim je pod vprašanjem
financiranje in s tem obstoj Slovenske tiskovne agencije, ki bo praznovala 30 let, mandat poteče
direktorju Radiotelevizije Slovenija. Še vedno pa je v čakalnici tudi paket medijskih zakonov, ki je v
letošnjem letu sprožil precej pomislekov in nasprotovanj v medijskih vrstah.
Na področju obrambe se obeta razjasnitev glede dopustnosti referenduma o 780-milijonskem
naložbenem načrtu v Slovensko vojsko, pa urejanje nezakonitih migracij in azilne politike.
Nenazadnje pa bodo oči javnosti uprte tudi v preiskave Komisije za preprečevanje korupcije,
ugotovitve Računskega sodišča in delo dveh parlamentarnih preiskav o nabavah opreme, potrebne v
epidemiji covida-19.
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GOSPODARSTVO
Gospodarska aktivnost v letu 2021 bo močno odvisna od epidemiološke slike doma in po svetu.
Kako globok bo padec gospodarskih aktivnosti predvsem v prvem četrtletju 2021 in kakšna bo
učinkovitost ukrepov za blažitev gospodarsko-socialnih posledic epidemije, bosta ključna dejavnika,
ki bosta narekovala hitrost gospodarskega okrevanja. Globalno gospodarstvo bi se lahko na
predkoronsko raven vrnilo do konca leta, Slovenija pa najbrž šele tekom leta 2022.
Od najnovejših makroekonomskih napovedi bo tudi odvisno, ali bo vlada morala v začetku leta 2021
pripraviti rebalans proračuna. Ob morebitnem nadaljevanju zaostrenih razmer bo vlada bržkone
gospodarstvu, predvsem storitvenim dejavnostim, ki so najbolj prizadete, na pomoč prihitela še s
kakšnim protikoronskim svežnjem ukrepov. Slovenija si veliko obeta od koriščenja finančnih sredstev
v okviru svežnja za obnovo Evrope, v nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga mora
Slovenija tako kot vse članice posredovati v Bruselj do konca aprila, so zajeti tudi ključni projekti.
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V letu 2021 naj bi po napovedih zaživele nekatere spremembe na davčnem in gospodarskem
področju, ki jih je nakazala posebna vladna skupina. Zaživel naj bi tudi demografski sklad, s katerim
se bo vse državne naložbe združilo pod eno streho. Ob vendarle pričakovani stabilizaciji
gospodarskih razmer je pereča raven socialnega dialoga, ki ga je hitro sprejemanje ukrepov v času
koronske krize močno načelo. Vendarle bi se lahko začela pogajanja za sklenitev novega socialnega
sporazuma, ki jih je zamaknila koronska kriza.
Zagotovo bo v letu 2021 živahno na področju infrastrukture. Stekla naj bi glavna dela pri projektu
drugega železniškega tira Divača-Koper, nadaljevala se bodo dela na drugi cevi karavanškega
predora, pričakovati je tudi intenziviranje gradbenih del na tretji razvojni osi. V letalskem sektorju se
po umiritvi pandemije pričakuje postopna vrnitev letalskih prevoznikov na Brnik, država jih privablja
tudi s subvencijami, še pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU naj bi bil dokončan tudi nov
potniški terminal na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Konec leta naj bi zaživele tudi elektronske
vinjete.
V bančno-zavarovalnem sektorju je med glavnimi skrbmi možnost rasti obsega slabih posojil zaradi
šibke gospodarske aktivnosti, medtem ko bi realni sektor lahko trčil na likvidnostne težave. Mercator
naj bi vendarle prenesli na skupino Fortenova, v Velenju pa naj bi zaživela nova Hisensova tovarna
televizorjev. Jeseni naj bi v Dubaju vendarle izvedli svetovno razstavo Expo, na kateri bo sodelovala
tudi Slovenija. Država bo po napovedih na dražbi ponudila frekvence, namenjene tudi uvajanju
tehnologije 5G.
Po lanskem sprejemu Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je pričakovati odločitev o
energetski usmeritvi Slovenije, vključno s premislekom o nadaljnji rabi jedrske energije in opustitvi
rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save,
na spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice. Po novelaciji zakona o varstvu okolja,
ki je ponudil prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati sistemsko ureditev te
problematike. Stanovanjsko problematiko naj bi reševal nov stanovanjski zakon, končalo naj bi se
tudi množično vrednotenje nepremičnin. Po doseženem dogovoru o skupni kmetijski politiki na ravni
EU bo na kmetijskem področju v ospredju priprava strateških dokumentov, s katerimi bodo naslovili
uresničevanje novih ciljev.
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ZUNANJA POLITIKA
Slovenija bo v drugi polovici leta, od 1. julija do 31. decembra, predsedovala Svetu EU. To bo njeno
drugo predsedovanje, ki pa bo vendarle drugačno od tistega leta 2008. Vloga predsedujoče države
je manjša, saj je unija z lizbonsko pogodbo dobila stalnega predsednika Evropskega sveta in
visokega zunanjepolitičnega predstavnika, s tem pa sta se zmanjšala vloga in vidnost voditelja in
zunanjega ministra predsedujoče države. Predsedstvo sicer še vedno vodi sestanke devetih od
desetih konfiguracij Sveta EU, torej tudi zasedanja vseh ministrov, razen zunanjih. Zato bo
predsedovanje za državo vseeno precejšen zalogaj, sploh v luči pandemije covida-19, saj ni jasno, v
kakšnem obsegu bodo dogodki potekali v živo in koliko na daljavo. Slovenija za čas predsedovanja
načrtuje več visokih dogodkov v Sloveniji, med drugim neformalni vrh voditeljev EU, ki bi mu sledil
vrh EU-Zahodni Balkan. Kot svoje prioritete je opredelila prizadevanja za odpornejšo EU,
gospodarsko prenovo po pandemiji, unijo vrednot na temelju vladavine prava ter varno EU.
V začetku jeseni bo Slovenija tradicionalno organizirala blejski strateški forum, ki zadnja leta velja za
največji zunanjepolitični dogodek v državi. Že v iztekajočem se letu bi moral predsednik republike
Borut Pahor gostiti vrh ob deseti obletnici pobude Brdo-Brioni, a je bil ta zaradi pandemije dvakrat
preložen. Pahor upa, da bo mogoče srečanje izvesti v prvih mesecih leta 2021.

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

Zunanji minister Anže Logar je po prevzemu položaja napovedal ambicioznejšo zunanjo politiko.
Odnosi s Hrvaško, ki so pred tem dominirali v zunanji politiki, so se umaknili v ozadje. Odnosi med
Ljubljano in Zagrebom so se sicer otoplili, a napovedana tiha diplomacija doslej ni privedla do
zbližanja stališč glede uresničitve arbitražne razsodbe o meji. Hrvaška in Italija bosta sicer
predvidoma januarja skupaj razglasili svoji izključni gospodarski coni v Jadranu, skupaj s Slovenijo
pa naj bi nadaljevali pogovore o celoviti zaščiti Jadrana.
V letu 2021 se obetajo menjave na čelu tretjine diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije po
svetu, med drugim na Dunaju in v Berlinu. Večina menjav je predvidena poleti.
KULTURA
Kulturna politika bo v novo leto stopila z veljavnostjo zakona o kulturnem evru. Z njim naj bi bila
kultura, kot so napovedovali ob sprejetju zakona, med letoma 2021 in 2027 predvidoma bogatejša za
122,6 milijona evrov. V letu 2021 naj bi ta sredstva znašala 9,3 milijona evrov. Sredstva se bodo med
drugim prelila v sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti države in
lokalnih skupnosti, v ureditev osnovnih prostorskih pogojev in nakup opreme za javne zavode,
ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene, baletne in
plesne dediščine ter hrambo digitalnih kulturnih vsebin.
Tako odločevalci v kulturni politiki kot ustvarjalci se bodo soočili s posledicami epidemije covida-19
ter reševanjem položaja, v katerem se je znašel sektor, sploh samozaposleni. Zaenkrat je še nejasna
usoda številnih velikih kulturnih dogodkov tako doma kot v svetu. Med večjimi, ki naj bi jih gostila
Slovenija, je tudi glasbeni festival Europa Cantat, osrednji kulturni dogodek ob predsedovanju države
Svetu EU.
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Leto 2021 bo prineslo tudi nekatere obletnice, med njimi 300. obletnico Škofjeloškega pasijona,
vrhunec bodo prireditve zaradi epidemije dosegle leta 2022, leto 2021 je razglašeno tudi za leto
skladatelja Josipa Ipavca (1872-1921) in pisatelja Josipa Jurčiča (1844-1881). V prihodnjem letu bo
med drugim minilo tudi 200 let od ustanovitve prvega slovenskega muzeja, takratnega Deželnega
muzeja za Kranjsko, zdajšnjega Narodnega muzeja Slovenije.
ŠPORT
Vrhunski šport se v času epidemije novega koronavirusa nadaljuje tudi v Sloveniji pod prilagojenimi
pogoji. V letu, ko bo Olimpijski komite Slovenije praznoval svoj 30. rojstni dan bodo slovenski
športniki lovili olimpijske medalje in številne vrhunske uspehe na mednarodni sceni. Vse oči
športnega sveta bodo poleti uprte v Tokio in prestavljene olimpijske igre. Nogometni navdušenci
bodo na svoj račun prišli z evropskim prvenstvom.

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

Slovenija bo v letu ob tem gostila več velikih mednarodnih športnih dogodkov. V februarju se bodo na
Pokljuki zbrali najboljši biatlonci na svetovnem prvenstvu, mesec kasneje pa bo v štirih mestih v
Sloveniji potekal prvi del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let, ki ga bo Slovenija gostila
skupaj z Madžarsko. Ta bo svoj zaključek doživel v juniju s finalom v Ljubljani. V Sloveniji bodo
potekale tudi stalnice med mednarodnimi športnimi tekmovanji. Februarja bo v Mariboru Zlata lisica,
marec pa bo v zaključku zimske sezone prinesel pokal Vitranc v Kranjski Gori in finale svetovnega
pokala smučarjev skakalcev v Planici.
Izredno zanimanje v slovenski javnosti bo v letu 2021 znova poželo kolesarstvo, kjer bodo slovenski
tekmovalci branili številne odmevne zmage in vodilni mesti na svetovni lestvici. Največja kolesarski
dirka tu, dirka po Sloveniji, po lanski odpovedi zaradi pandemije še čaka na dokončni termin, se pa
pričakuje, da bo tudi slovita dirka po Italiji vsaj za hip prečkala slovensko ozemlje. Tudi
severnoameriška košarkarska liga NBA bo imela močno slovensko noto, saj bosta svoja znanja v njej
razkazovala zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.
POMEMBNEJŠI DOGODKI IN OBLETNICE
JANUAR
1. Uporabljati se začne zakon o finančni razbremenitvi občin.
1. V veljavo stopi zakon o kulturnem evru.
1. Veljati začne prenovljen sistem obdavčitve motornih vozil, po katerem bo namesto prodajne cene
odločilna okoljska komponenta.
1. Vodenje Nacionalnega inštituta za biologijo bo za mandatno obdobje petih let, do 31. decembra
2025, prevzela Maja Ravnikar.
1. Uporabljati se začnejo določbe novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
izenačuje pravice zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba
prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje že priznala kot pokojninska doba brez dokupa.

ki
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ki

so bile

1. Veljati začnejo dodatni varnostni elementi pri kartičnem plačevanju preko spleta.
4. Gradbinci, ki jim je družba 2TDK priznala usposobljenost za gradnjo drugega tira med Divačo in
Koprom, morajo predložiti finančne ponudbe.
7. Izteče se razpis za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS), mandat aktualnemu
generalnemu direktorju RTVS Igorju Kaduncu se izteče 24. aprila.
15. Uporabljati se začne odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo.
16. in 17. V Mariboru bosta potekali veleslalomski tekmi svetovnega pokala alpskih smučark.
21. Minilo bo deset let od izbruha finančnega škandala, ko je italijanski tednik L'Espresso razkril, da
naj bi bila mariborska nadškofija, lastnica finančne družbe Gospodarstvo Rast (ta pa družb Zvon Ena
Holding in Zvon Dva Holding), zadolžena za več sto evrov. V nadškofiji Maribor so sicer zatrdili, da je
njihov neposredni dolg do bank konec leta 2010 znašal 17,4 milijona evrov.
31. Izteče se protikoronski ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma.

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

LJUBLJANA - Začenja se prvo leto, v katerem so s sprejetim zakonom o zagotavljanju sredstev za
investicije v Slovensko vojsko zagotovljena sredstva za njeno modernizacijo. Od skupaj 780
milijonov evrov je za leto 2021 za investicije namenjenih 100 milijonov evrov. Ali bo o zakonu potekal
referendum, bo presodilo ustavno sodišče.
LJUBLJANA - Minimalna plača se skladno z leta 2018 sprejetim zakonom z letom 2021 dviguje nad
minimalne življenjske stroške.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor se bo z vodji poslanskih skupin posvetoval glede
izbire novega viceguvernerja. O njegovem predlogu naj bi DZ glasoval predvidoma februarja oz.
marca.
MARIBOR - S prenosom računov okoli 400.000 komitentov Abanke na Novo KBM bosta banki
dokončno združeni.
VELENJE

-

Predvidoma naj bi stekla proizvodnja televizorjev v novi tovarni Hisensa v Velenju.

ZAGREB/RIM

-

Hrvaška in Italija naj bi razglasili izključni gospodarski coni v Jadranu.

FEBRUAR
1. Izteče se razpis Akosa z javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih
komunikacijskih storitev končnim uporabnikom. Gre tudi za frekvenčne pasove, namenjene uvajanju
mobilne tehnologije 5G. Dražba je predvidena za marec ali april.
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1. Vožnja po avtocestah bo možna samo še z vinjetami z letnico 2021 modrozelene barve.
2. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU
v letu 2020.
3. Minilo bo deset let od odstopa mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, potem ko se je
nadškofija zaradi sumljivih poslov znašla v hudi zadolženosti.
8. Minilo bo 100 let od smrti slovenskega skladatelja Josipa Ipavca.
9. Minilo bo 150 let od rojstva pisatelja in duhovnika Frana Saleškega Finžgarja.
9. do 21. Na Pokljuki bo potekalo svetovno prvenstvo v biatlonu.
20. Minilo bo 30 let od sprejetja amandmaja k slovenski ustavi, s katerim so bili razveljavljeni vsi členi
ustave, ki so izvrševanje suverenosti republike prenašali na jugoslovansko federacijo. S tem je v
Sloveniji prenehal veljati pravni red SFRJ.
26. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v letu 2020.
MAREC

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

2. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanu
Sušlju.
3. Minilo bo deset let, odkar so v Ljubljani odprli Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev
(Acer), prvo agencijo EU s sedežem v Sloveniji.
4. Minilo bo leto dni, odkar so v Sloveniji odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.
12. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija prvič razglasila epidemijo covida-19. Preklicala jo je po 80
dnevih.
13. in 14. V Kranjski Gori bosta potekali tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in
slalomu.
24. do 31. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila prvi del evropskega prvenstva v nogometu do 21
let.
25. do 28. V Planici bo potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju ob koncu leta 2020.
LJUBLJANA

-

Umar predvidoma objavi spomladansko gospodarsko napoved.

APRIL
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2. Tristo let od uprizoritve Škofjeloškega pasijona.
11. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Marijanu Papežu.
24. in 25. V Mariboru bo potekala tekma svetovnega pokala gorskih kolesarjev in kolesark v spustu.
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU
v prvem četrtletju 2021.
LJUBLJANA - Družba 2TDK bi lahko po optimističnem scenariju podpisala pogodbo z izvajalcem
glavnih del pri projektu drugi tir Divača-Koper.
MAJ
3. Minilo bo 140 let od smrti slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča.
4. Začelo se bo nacionalno preverjanje znanja.
15. Minilo bo 30 let, odkar se je v prvih učnih centrih Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na
Igu pri Ljubljani začelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojakov.

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

23. Minilo bo 30 let od incidenta med TO in JLA v učnem centru TO Pekre; dan kasneje je padla prva
žrtev prizadevanj za osamosvojitev Slovenije - transporter JLA je v Mariboru do smrti povozil
protestnika.
27. 40 let od z zakonom ustanovljenega Triglavskega narodnega parka.
30. do 6. 6. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila zaključni del evropskega prvenstva v nogometu
do 21 let.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v prvem četrtletju leta 2021.
JUNIJ
3. Minilo bo 30 let od ustanovitve Slovenske tiskovne agencija (STA).
5. Svetovni dan okolja.
15. Minilo bo 10 let od uvedbe stečaja gradbenega velikana SCT, brez dela je ostalo 740 delavcev.
19. Minilo bo leto dni, odkar so prebivalci Slovenije dobili turistične bone za dopustovanje v domači
državi - polnoletni po 200 evrov, mladoletni pa po 50 evrov.
25. Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti RS ter Deklaracijo o neodvisnosti.
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26. Minilo bo 30 let od slovesne razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
27. Minilo bo 30 let od začetka vojaške intervencije JLA v Sloveniji in s tem slovenske
osamosvojitvene vojne, znane kot desetdnevna vojna.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju 2021.
30. Iztečejo se protikoronski ukrepi: subvencioniranje skrajšanja delovnega časa, nadomestilo plač
delavcem zaradi karantene ali višje sile, povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali
obveznosti varstva otrok, izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, uveljavljanje
pomoči države pri plačilu fiksnih stroškov in jamstvena shema za likvidnostna posojila podjetjem.
SLOVENIJA

-

Po državi bo potekala največja kolesarska dirka pri nas, dirka po Sloveniji.

JULIJ
1. Slovenija bo prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.
6. Minilo bo deset let od sprejetja ustavnega zakona o narodnih skupnostih v Avstriji, ki je avstrijski
Koroški prinesel 164 dvojezičnih krajevnih napisov. Prve table v skladu z zakonom so postavili 16.
avgusta 2011.

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

7. Minilo bo 30 let od sprejetja brionske deklaracije. Dogovor med SFRJ ter Slovenijo in Hrvaško,
dosežen ob posredovanju Evropske skupnosti, je med drugim predvideval, da Slovenija in Hrvaška
za tri mesece zamrzneta osamosvojitvene projekte.
15. Minilo bo deset let, odkar sta NLB in NKBM uspešno prestali evropske stresne teste.
16. Začetek enega največjih mednarodnih glasbenih festivalov Europa Cantat (do 25.)
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU
v drugem četrtletju 2021.
AVGUST
19. Minilo bo 90 let od premiere prvega slovenskega celovečernega filma V Kraljestvu Zlatoroga v
režiji Janka Ravnika.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v drugem četrtletju 2021.
SEPTEMBER
1. Začetek novega šolskega leta.
4. in 5. V Ljubljani bo potekala tekma svetovnega pokala športnih plezalcev in plezalk v težavnosti.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v drugem četrtletju 2021.
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Umar predvidoma objavi jesensko gospodarsko napoved.

OKTOBER
1. Začetek novega študijskega leta
1. V Dubaju začetek svetovne razstave Expo.
6. V Portorožu se bo začel svetovni kongres Zveze za mednarodni šport za vse Tafisa, katerega
osrednja tema bodo posledice ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.
8. Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske deklaracije Slovenija
začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo. Prevzela je nadzor nad svojimi mejami in uvedla svojo
nacionalno denarno enoto, tolar.
15. Minilo bo 200 let od ustanovitve prvega slovenskega muzeja, takratnega Deželnega muzeja za
Kranjsko.
15. Minilo bo 30 let od ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije.
19. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija drugič razglasila epidemijo covida-19.

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

25. Minilo bo 30 let od umika zadnjih vojakov JLA z ozemlja Slovenije. Zato 25. oktobra praznujemo
državni praznik dan suverenosti.
29. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU
v tretjem četrtletju 2021.
NOVEMBER
30.

-

Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v tretjem četrtletju 2021.

DECEMBER
1.

-

Uvedli naj bi e-vinjete.

8. - Minilo bo 30 let, odkar je mednarodna arbitražna komisija pod vodstvom Roberta Badinterja
ugotovila, da je SFRJ razpadla.
18.

-

Minilo bo 70 let od premiere prvega Kekca, filma Jožeta Galeta.

19. - Minilo bo 30 let, odkar je Slovenijo kot prva od zahodnih držav priznala Islandija. Isti dan sta to
storili tudi Nemčija in Švedska, a z dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja 1992.
23. - Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela novo ustavo, prvo ustavo
samostojne Slovenije.

105

Iusinfo.si
Država: Slovenija

22.12.2020
Torek, 12:59

Kazalo

https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-no...

10 / 10

30.

-

Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v tretjem četrtletju 2021.

31.

-

Izteče se veljavnost turističnih bonov.

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

Ljubljana, 22. decembra (STA)
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Obeta se zvišanje neprofitnih najemnin in hkrati
subvencij
22.12.2020 13:25

Ljubljana, 22. decembra (STA) - Predlog
obravnavi, je pripravljen za potrditev na
neprofitnih najemnin in hkrati subvencij,
ustanovitev javne najemniške službe ter
stavbah.

novele stanovanjskega zakona, ki je bil poleti v javni
seji vlade. Še vedno med drugim predvideva zvišanje
višje zadolževanje stanovanjskih skladov,
spremembe glede soglasij v večstanovanjskih

Kot je razvidno iz predloga novele stanovanjskega zakona, objavljenega med vladnimi gradivi v
obravnavi, med bistvenimi novostmi ostaja uskladitev neprofitne najemnine. Vrednosti točke, ki se
uporablja za določitev vrednosti stanovanja, za katerega se zaračunava neprofitna najemnina, naj bi
se z obstoječih 2,63 evra zvišala na novo vrednost 3,50 evra postopno v treh letih.

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

Ob tem bi se subvencija najemnine zvišala na največ 85 odstotkov priznane neprofitne najemnine
(sedaj 80 odstotkov), kar po navedbah ministrstva za okolje in prostor zagotavlja, da dvig neprofitne
najemnine ne bo prizadel socialno najbolj ranljivih, ki so že sedaj upravičeni do polnega
subvencioniranja najemnine.
Posledično bi se zvišala tudi priznana neprofitna najemnina pri izračunu subvencije k plačilu tržne
najemnine, in sicer z obstoječih treh evrov za kvadratni meter stanovanjske površine na štiri evre za
kvadratni meter stanovanjske površine. S tem bi se nekoliko povečalo tudi število upravičencev do
subvencije k plačilu tržne najemnine.
Po navedbah ministrstva je namreč eden glavnih razlogov za krčenje fonda javnih najemnih
stanovanj prenizka neprofitna najemnina - vrednost točke za določanje te najemnine se ni
revalorizirala od leta 2007 - zaradi česar skladi ne morejo ne ohranjati obstoječega fonda stanovanj
in tudi ne investirati v gradnjo novih.
Dodatna sredstva za gradnjo stanovanj bi zagotovili tudi z višjim dovoljenim zadolževanjem
Stanovanjskega sklada RS in občinskih javnih stanovanjskih skladov. Po predlogu bi se lahko sklad
zadolžil za 50 odstotkov svojega izkazanega namenskega premoženja, in sicer 10 odstotkov po
zakonu o javnih skladih in dodatnih 40 odstotkov po predlogu tega zakona (sedaj 20 odstotkov).
Občinski skladi naj bi se po novem lahko pri državnem stanovanjskem skladu zadolžili v višini do 40
odstotkov svojega namenskega premoženja (sedaj do 10 odstotkov).
Predlog predvideva tudi vzpostavitev javne najemniške službe, ki bi imela vlogo posrednika,
upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj. Lastnike stanovanj naj bi razbremenila vseh poslov in
tveganj, povezanih z oddajo stanovanj, dolgoročno pa bi jim zagotavljala prejemanje rednih
dohodkov.
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Najemniško službo bi ustanovil stanovanjski sklad. Višina najemnine, ki bi jo služba kot mesečno
nadomestilo za uporabo stanovanja izplačevala lastniku stanovanja, bi bila po predlogu predmet
individualnega dogovora med njo in lastnikom stanovanja.
Novosti so predvidene tudi glede večstanovanjskih stavb. Predvidena je sprememba glede potrebnih
soglasij etažnih lastnikov, med drugim se bodo dela, ki pomenijo izboljšavo (npr. vgraditev novih
naprav, opreme ali instalacij), štela med posle rednega upravljanja, tako da bo zanje potrebno
soglasje 50 odstotkov lastnikov (sedaj je za izboljšave potrebno 75-odstotno soglasje).
Predvideno je, da bodo morali upravniki odpreti ločene fiduciarne račune za rezervni sklad za vsako
večstanovanjsko stavbo posebej. Se bodo pa lastniki stanovanj v več večstanovanjskih stavbah
lahko dogovorili, da se sredstva za te stavbe zbirajo na enem računu, pri čemer bo moral upravnik
voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako večstanovanjsko stavbo posebej.
Medtem ko je bilo v prejšnjih predlogih prenove stanovanjskega zakona predvideno, da bi bil mandat
upravnika omejen na pet let, ta predlog določa, da bodo lahko etažni lastniki pogodbo o upravljanju
stavbe z upravnikom sklenili za določen ali nedoločen čas, kot velja že sedaj.
Predlog prav tako vključuje predkupno pravico Stanovanjskemu skladu RS pri prodaji zazidljivih
občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji, ter razširitev inšpekcijskih določb in
določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

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

Občine so sicer med drugim predlagale, da stanovanjski sklad pri prodaji stavbnih zemljišč za
stanovanjsko gradnjo v občinski lasti ne bi imel predkupne pravice, a na ministrstvu predloga niso
upoštevali. Prav tako niso uspele s predlogom, da bi država v celoti prevzela strošek
subvencioniranja tržnih najemnin.
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Površina: 35 cm2

Sanitarije v Maleševi galeriji
Kamnik

-

Občina

je

temeljito

so prenovljene

prenovila

sanitarije v

prvem

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

nadstropju Galerije Miha Maleš, ki so namenjene obiskovalcem. Zamenjali so tako dotrajane instalacije kot keramično
stensko in talno oblogo in seveda sanitarno opremo. Izravnali so tudi nivo tal in prostore na novo predelili. Manjša
dela so izvedli tudi v servisnem prostoru - priročnem skladišču, kjer so odstranili obstoječe predelne stene in staro
straniščno

del

znaša

školjko. Vrednost izvedenih gradbeno-obrtniških
dobrih 15 tisočakov. J.

P.
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Površina: 192 cm2

Prejeli smo
Advent
čas pričakovanja na

In

sedaj bi rada občina posta-

lepšega, boljšega
in plemenitejšega, me vsako
leto prevzame in letos se še toli-

la

še

področju nekdanje smodnišnice, in ko sem to opazoval, sem

ko bolj čutim odgovornega, da

preprosto

Advent,
radost,

nekaj

delno

delim z vami,
spoštovane občanke in občani
občine Kamnik.
ga vsaj

Pol

mandata

članov
tudi

članstva

tega

Občinskega

in

sveta

župana kakor tudi

čla-

delovnih teles je za nami

nov

uničeno

degradirano in
neskladju z zakonom, zgradili infrastrukturo (ceste in poti) in si s tem
mi, ker pač laično raz-

gotovo

livke in volivci,

dali izbranim

našim delojemalcem

beri iz-

-

voljenim članom in tudi župaposebno

nu,

nagradili,

zaupanje in jih

da odločajo o bolj-

šem in

lepšem jutri nas vseh,
ki živimo in delamo v občini

v

nakopali še eno breme več (op-

rostite

nalijemo čistega vina.
to je vo-

da bi radi

ki je do konca

in

mogoče celo

mišljam)

-

ugotovil,

področju,

in prav je, da si vsaj v dneh
pred božičem in novim leto
Res smo delodajalci

na

-as

tem

pozabili

ureditev podeželja, kamor
tudi gozdne

spadajo

ceste,

katere prispevek pla-

za

čujemo lastniki gozdov, a uporabljamo jih res prav vsi in so

včasih

tudi rešilna bilka

ob

neprevoznosti javnih cest v tre-

nutku intervencij.
O pregrešno dragi gradnji šole

Kamnik.

pa imam samo en pomislek: če
je šola nevarna
zakaj poteka

Kot občana in tudi člana Odbo-

potem

in gospodarjenje

ra za poračun

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

na

lastnik nepremičnin na

-

njej in je še

dejavnost v

niste zaprli? Če pa je vama in

z občinskim premoženjem meje

potrebna

zmotilo v teh dneh sprejeto drastično povečanje prispevkov v

prosim, zakaj tega ne storite?

obračunu za vodo in njej pripa-

problema parkiranja pred jav-

dajoče postavke na obračunu, ki

nimi zavodi in kje so pred dvema letoma obljubljena urejena

jih dobivajo gospodinjstva vsak
mesec,

in enako dajatev

za stav-

bno zemljišče,

in

nem letu 2020,

za katero lahko

v prestop-

to

z lahkoto rečemo: prestopno leto

veliko obljublja

-

a malo da!
In prav tako se bo začel polniti
sklad za zamenjavo sedežnice
na

Veliko planino
številk

pisal

in

-

res

ne bom

-

zneskov

a

sanacije,

samo

Dotaknil pa se bom

ob

parkirišča

pa,

samo

še

zdravstvenem

domu (v programu je županski
kandidat zapisal izgradnjo

hiše), kjer je res živ
obup najti parkirno mesto.
Spoštovani naši delojemalci, to
ste članice in člani Občinskega

parkirne

sveta

Občine Kamnik, prepros-

to vam želim kot občan mnogo

modrosti in osebne zavze-

zame kot občana je to zopet pol-

več

njenje jame brez dna in mogoče

tosti in treznih premislekov in

me ob

mogoče tudi pogovora

tem

navdaja še misel, da

vodo izpod Velike planine uporabljamo za humane namene

in

ne kot industrijsko vodo! Da,

s

prebi-

valci in potem pravilno odločitev ob glasovanju, saj lahko
prav vaša odločitev

izpelje nas

stanja ali pa

vse

iz

vsaj po mojem skromnem mne-

nas

pripelje v slabše stanje, kot

nju požrle v času delovanja toli-

ga imamo!
Pa res srečno in modrosti polno

ta planina

in žičnice

so pa

res

ko denarja, da bi podjetnik kova

trenutnega

Ivan Hribar (naj mi oprosti, ko
uporabim njegovo ime - in to

leto

izključno

izbranci, ki ste pozabili na nas

v pozitivnem pome-

2021,

da bomo vsi srečni in

zadovoljni

in

na

mošnjiček)!

dal

Jožef

proračun,

ne

iz

njega

samo

naš račun

nu) postavil še ene terme ali pa
podoben objekt, ki bi tudi kaj
v

(ne

Romšak,

vi,

polnite

naši
svoj

Podjelše

samo pobiral.
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2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za
gradnjo drugega tira
22.12.2020 19:31

Ljubljana, 22. decembra (STA) - Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena
za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in
Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb gradbincev, ki jim je
družba v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo. S 4. januarja
prihodnje leto je tako rok podaljšan do 1. februarja 2021.
Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v 2TDK, je razlog za podaljšanje roka to, da
še niso prejel vseh odločitev Državne revizijske komisije v revizijskih zahtevkih.

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

Komisija je že ugodila avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o
priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega
Metrostava za gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju
vložila turška gradbinca JV YDA in Unitek. Na mizi ima komisija še štiri zahtevke
neizbranih ponudnikov.
V podjetju sicer računajo na podpis pogodbe spomladi prihodnje leto, saj se z
začetkom največjega infrastrukturnega projekta v državi mudi. Razpis za glavna
dela v okviru tega milijardnega projekta je sicer razdeljen na dva dela, in sicer od
Divače do Črnega Kala in od Črnega Kala do Kopra.
Medtem v okviru projekta teče gradnja dostopnih cest in tudi premostitvenih
objektov, dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice. Nadzorni svet je danes dal
soglasje k časovnemu aneksu številka štiri k pogodbi o izvedbi dostopnih cest. Po
njem se izvajalca Kolektor CPG in Euro-Asfalt po novem zavezujeta, da bosta del
dostopnih cest dokončala do 28. februarja prihodnje leto, medtem ko je rok za
dokončanje vseh pogodbenih obveznosti glede dostopnih cest 31. marec 2021.
Aneks ne bo imel finančnih posledic, zagotavljajo v 2TDK.
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