Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 12. 2020
Število objav: 42
Internet: 26
Tisk: 16
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 41
Inženirski dan: 0
potres: 1
Svetovni dan inženirjev: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Drugi tir: DKOM za konec zavrnila še revizijske zahtevke Kitajcev

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Tina Švajger, STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v komisiji, je ta v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila Gradnja
objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača – Črni Kal in Gradnja objektov drugega tira železniške proge
odsek 2: Črni Kal – Koper naročnika družbe 2TDK, d.o.o., prejela sedem zahtevkov...

Naslov

Drugi tir: po Čehih zapleti še s Kolektorjem?

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Luka Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...začetku prihodnjega tedna. Veliko dlje, lahko tudi več mesecev pa bo treba počakati na odločitev 2TDK o
milijonskem aneksu, ki ga za dodatna dela pri gradnji dostopnih cest zahteva Kolektor CPG. Nadzorniki 2TDK so v
torek soglašali z novim časovnim aneksom k pogodbi o izvedbi dostopnih cest do trase drugega...

Naslov

Drugi tir: Državna revizijska komisija zavrnila zahtevke Kitajcev

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

L. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK-ja o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene
družbe, novomeškega CGP-ja in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o
zadnjih štirih je sporočila danes. Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo...

Naslov

Kitajci neuspešni, državna revizijska komisija jih je zavrnila

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

STA , S. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih
štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost,...

Naslov

Prvi sončni kilovati iz Prapretna že jeseni 2021

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Za gradnjo sončne elektrarne po odločitvi Arsa HSE ne potrebuje niti okoljskega soglasja niti presoje vplivov na
okolje. Odpri galerijoV Prapretno je TET v desetletjih...
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Naslov

Mesto v oblakih, težke kovine na tleh

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naj bi jih postavili do leta 2015, 20-milijonski kampus pa naj bi stal do leta 2010. Danes tam ni ničesar. Financiranje
Predvidevali so, da bodo za gradnjo Tehnopolisa do leta 2015 porabili 160 milijonov evrov. Projekt je vodila RRA, ki je
bila sprva v večinski lasti države in občin savinjske regije, katerih...

Naslov

Inšpekcija pri nadzoru geodetskih podjetij odkrila več kršitev

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...geodetske dejavnosti, prav tako sta v registru izbrisala dejavnost 71.121, brez katere ni moč opravljati dejavnosti na
področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije. Tretji gospodarski subjekt pa je na Ajpesu naredil zgolj
zavajajočo spremembo, kjer je dejavnost 71.121 spremenil iz glavne dejavnosti v stransko...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Črnomlja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 23.07 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,5.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 81 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja. Intenziteta potresa
v širšem nadžariščnem...

Naslov

Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev glede drugega tira

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih
štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost,...

Naslov

Savinjsko-šaleški župani za istočasno odprtje severnega dela tretje razvojne osi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, da se celotna trasa severnega dela tretje razvojne osi Šentrupert-VelenjeSlovenj Gradec zaključi in odpre istočasno. Gradnjo odseka Velenje-Šentrupert bi morali začeti prihodnje leto, so
dodali. Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so na Vrtovca naslovili dopis...
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Naslov

UKC Maribor s spremembo sistemizacije do kadrovskih okrepitev

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...covida-19. Takrat bo namreč treba okrepiti delo z ostalimi bolniki, ki so zdaj postavljeni nekoliko na stran. Tudi v ta
namen so se v UKC Maribor odločili za gradnjo montažnega objekta za zagotovitev dodatnih postelj za bolnike. Število
hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se je v UKC Maribor sicer te dni spustilo...

Naslov

O legalizaciji črne gradnje v Portorožu bo verjetno odločalo ustavno sodišče

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...današnji izredni seji niso podprli predloga župana Đenia Zadkovića, da bi razveljavili na septembrski seji sprejeti
sklep, s katerim bi legalizirali črno gradnjo na območju Portoroža. Pričakovati je, da bo zdaj okoljsko ministrstvo
sprožilo postopke, da se o ustavnosti in zakonitosti sklepa izreče ustavno sodišče....

Naslov

Na kratko iz gospodarstva

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...delnic, ki jih prevzemniki še nimajo v lasti. Remont je srednje veliko gradbeno podjetje. Lani je ustvarilo 29 milijonov
evrov prihodkov, ukvarja pa se z gradnjo stavb in obrtno-inštalaterskimi deli. Ljubljanska borza je prek svojih spletnih
strani sporočila, da bo s ponedeljkom iz trgovanja umaknila delnice družbe...

Naslov

Ptujska bolnišnica zaradi covida-19 po desetih mesecih z izgubo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...leto vseeno izpolnili. Kot že na vrsti preteklih sej, so se člani sveta tudi tokrat seznanili z aktualnimi informacijami v
zvezi z že leta pričakovano gradnjo urgentnega centra. Bolnišnica je prejšnjemu vodstvu ministrstva za zdravje
projektno in investicijsko dokumentacijo poslala februarja, saj so začetek del...

Naslov

Ptuju v naboru države brez konkretnih projektov

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 12. 2020

Avtor

Hojka Berlič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...postavljenih prioritetnih naložbah sicer že na prvi pogled najbolj izstopa tisto, česar na seznamu ni - že leta prvi med
prioritetnimi projekti v regiji, gradnja ptujskega urgentnega centra. Kot smo že poročali, naj bi na ministrstvu za zdravje
kot razlog, da se urgenca ni znašla na seznamu, navajali prav starost...
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Naslov

V UKC Maribor po praznikih pričakujejo povečanje števila okužb

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 12. 2020

Avtor

Barbara Bradač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...neuradno je skupna ocena za vse zaposlitve tri milijone evrov letno, pa tudi od kadrov, ki so sploh na trgu dela. V
UKC Maribor se bo sredi januarja začela gradnja hitromontažne stavbe, končana naj bi bila v treh mesecih in bo
sprejela covid bolnike. S tem bodo lahko v preostalem delu bolnišnice sprostili kapacitete...

Naslov

Kdo živi v neprofitnih stanovanjih? Poslanci, ministri in uradniki

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Urška Rus

Teme

Gradbeništvo, graditev

...problematike sicer že leta opozarjajo, da so neprofitne najemnine prenizke, saj ne omogočajo niti ohranjanja
obstoječega fonda neprofitnih stanovanj, kaj šele gradnje prepotrebnih novih stanovanj....

Naslov

Mestni proračun: Naložbe v vrtce in šole ne pojenjajo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Mestni proračun: Naložbe v vrtce in šole ne pojenjajo Tudi v prihodnjih letih bo ljubljanska občina nadaljevala
prenovo in gradnjo vrtcev oziroma osnovnih šol, da bi zagotovila dovolj prostora za vse in izboljšala bivalne pogoje.
VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Vanja Brkić 23. december 2020...

Naslov

Drugi tir: Vrsta domnevnih napak že v uvodnem dejanju

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Drugi tir: Vrsta domnevnih napak že v uvodnem dejanju Dogajanje med gradnjo dostopnih cest, ki bodo vodile k trasi
drugega železniškega tira med Divačo in Koprom, ne zbuja optimizma, da bo ta megaprojekt potekal gladko. V 2TDK...

Naslov

Ministrstvo ne dovoli legalizacije

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Menili so, da Požarjev podporni zid, zgrajen v zelo strmi ulici, od dovoljenega ne odstopa toliko, da bi bilo to moteče,
ter da bi veljalo tako neznatne gradnje na črno legalizirati v vsej občini. Pohvalili so, na primer, njegovo odločitev, da
pod zemljo umesti podzemno garažo za, kot znajo povedati svetniki GZOP,...
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Naslov

Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev glede drugega tira

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih
štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost,...

Naslov

Ifo: Nemška podjetja pri zaposlovanju bolj previdna

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaposlitev znižujejo v storitvenih dejavnostih, zlasti so previdni v arhitekturnih in inženirskih podjetjih ter
nepremičninskem sektorju. Manj intenzivno kot prej nove zaposlene iščejo v sektorju informacijskih tehnologij in
gradbeništvu. ifo-5fe306eb15471-5fe306eb15c34.png ifo2-5fe307001d590-5fe307001dd4b.png...

Naslov

Kako na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka študij na daljavo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 12. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kako na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo poteka študij na daljavo Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: fakultete dodaj gradbeništvo dodaj študenti dodaj Fakulteta za... dodaj Simona Savšek dodaj Čas branja: 2
min SHRANI 0 23.12.2020...

Naslov

Najbogatejši Slovenci 2020 - vse na enem mestu

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 12. 2020

Avtor

Jure Ugovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kmetijske mehanizacije. Objavljamo še zgodbo o novincih, družini Moškotevc, ki so prvi milijon ustvarili s prodajo
pijače, danes pa jih mnogo več kujejo z gradbeništvom in nepremičninami. Prvič med stoterico sta letos športnika
Goran Dragić in Anže Kopitar, Luka Dončić pa je prvi predstavnik generacije Z, uvrščen na lestvico...

Naslov

Proračun za 2021 višji in bolj investicijsko naravnan

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

S. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investicije v letu 2021 je predvidenih kar 57 odst. vseh sredstev, povišanje pa se nanaša predvsem na planirano
izvedbo nadomestne gradnje OŠ Loka, gradnjo vrtca Loka, dograditve OŠ Dragatuš, gradnjo kanalizacije, ureditev
infrastrukture v PC TRIS Kanižarica in ostale projekte, ki so razvidni iz posebnega dela proračuna. Na...
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Naslov

Nacionalna priznanja inovatorjem

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

B. Mavsar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 96 cm2

...pa inovativno namensko varilno napravo za predfabrikacijsko varjenje cevnih segmentov. Omenimo še družbo TPV
AUTOMOTIVE d.o.o. iz Novega mesta, ki se z gradnjo tovarne v brežiški Brežini posredno prav tako uvršča v Posavje.
Njihova z zlatim priznanjem nagrajena inovacija Univerzalna robotska »bin picking« celica...

Naslov

Pregled dela v občini Krško v 2020

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 298 cm2

...zastavljenih načrtov. Dokončala je številne naložbe, začela so se dela novih večjih naložb. Na področju kulture smo
začeli z eno večjih naložb leta, to je gradnjo prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško, obnovili smo dvorano Kulturnega
doma Svoboda v Brestanici ter bili uspešni v posavskem skupnem projektu Posavske...

Naslov

Največja naložba bo kolesarska pot

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 24. 12. 2020

Avtor

Ana Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 249 cm2

...pojasnil župan Anton Luznar, so skladno s sporazumom, sklenjenim z Direkcijo za infrastrukturo, predvideli kredit za
sofinanciranje gradnje obvoznice mimo Železnikov. »Kot vemo, gradnje te ceste v prihodnjem letu še ne bo, zato smo
to vezali na kredit, ki pa ga ne bo treba najeti.« Posojilo, gre za 400 tisoč evrov,...

Naslov

Pod streho proračun za leto 2022

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

M. Žnidaršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 314 cm2

...denarja za šport starejših itn.,« je nanizal župan. Med naložbami je največji projekt po vrednosti bazenski kompleks v
Češči vasi, izpostavil je tudi gradnjo dveh brvi čez reko Krko in več kolesarskih povezav tako znotraj občine kot tudi z
drugimi regionalnimi povezavami. »Predvsem pa mislim, da bo že v letu...

Naslov

O pločnikih in potrebi po novem vrtcu

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 450 cm2

...Dolenjskih Toplic, kjer izbrani izvajalec obnavlja Sitarjevo hišo, z deli pa bo zaključil v naslednjem letu, ko je
predvideno, da bo na vrsto prišla tudi gradnja pločnika od Sel pri Dolenjskih Toplicah do Podturna. Občina v naslednjih
dveh letih načrtuje dokončati pločnik od Dolenjskih Toplic do Dolenjih Sušic,...
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Naslov

Štiristo stanovanj

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

B. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 156 cm2

...(SSRS) Črtomir Remec sta v ponedeljek podpisala menjalno pogodbo za zemljišča in pismo o nameri sodelovanja
mestne občine in stanovanjskega sklada pri gradnji večstanovanjskih objektov v Novem mestu. Predmet menjalne
pogodbe so zemljišča na območjih Podbreznika in Broda, na katerih bodo v prihodnjih letih zgradili...

Naslov

Pomagali sedmim

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

L. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 22 cm2

...Pomagali sedmim ŠKOCJAN - Na javni razpis občine za sofinanciranje pri gradnji malih komunalnih čistilnih naprav
je letos v roku prispelo sedem vlog. Na voljo je deset tisoč evrov, subvencija ob izpolnjevanju vseh pogojev znaša
polovico...

Naslov

Zdaj vedo, kaj bodo počeli dve leti

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 463 cm2

...Projekt naj bi bil do konca leta zaključen. Župan Kapler še pove, da si prizadevajo in upajo, da bi vključno s
krožiščem potekala tudi obnova cestišča in gradnja pločnikov ob državni cesti od Dobruške vasi do Dolnje Stare vasi.
Sicer pa so glavni projekti Občine Škocjan v prihodnjih dveh letih dokončanje glavnega...

Naslov

Položnica bo višja

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 135 cm2

...odhodkov. Med večje investicije sodijo začetek energetske sanacije stavbe, v kateri bo vrtec, gradnja črpališča
Sajenice in sanacija vodne vrtine, približno 100.000 evrov pa je tudi predvidenih za aktivnosti v zvezi z gradnjo
obvoznice. Občinski svet je potrdil tudi letne programe na področjih športa, kulture, socialnega...

Naslov

V Bodoncih bo razgledni stolp

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 24. 12. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 284 cm2

...nekaj čez 800 tisoč evrov, bo občina prihodnje leto namenila za področje prometa in prometne infrastrukture,
predvsem za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Leta 2021 bo okoli 350 tisoč evrov namenjenih za
spodbujanje turizma. Župan Ludvik Novak pravi, da so vsako leto nekaj sredstev vložili...
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Tisk
Zaporedna št.
36

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
37

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
38

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
39

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
40

Povzetek

Naslov

50-odstotno znižanje komunalnega prispevka

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Mojca Vtič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 228 cm2

...obstoječo komunalno opremo. »Skušali smo se približati občinam v našem okolju in z nižjim izračunom komunalnega
prispevka za kar 50 % spodbuditi individualne gradnje,« je povedala županja Darinka Fakin. Ob tem so v odloku
predvidene še olajšave za podjetnike in kmetijce, zapisano pa je tudi, da je plačila komunalnega...

Naslov

Krajanom Plešivca skušajo pomagati

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 23. 12. 2020

Avtor

Mira Zakošek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 141 cm2

...»Vse bomo delali z roko v roki s krajani. Nekaj ukrepov smo že sprejeli, nekaj jih še bomo v prihodnjih dneh. Storili
bomo vse, da bo krajanom v času gradnje tretje razvojne osi v njihovem kraju življenje čim manj moteno, seveda pa
moramo upoštevati prometno zakonodajo in finančne zmožnosti,« pravi Dermol, ki...

Naslov

Gradbeno pestro, a v znamenju korone

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Uroš Urlep

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 691 cm2

...tudi predpisano barvo škatlice in obliko zapisa blagovne znamke oziroma vrste cigaret ali tobaka za zvijanje. Začetek
gradnje nadomestne novogradnje V celjski bolnišnici so predstavili začetek gradnje centralne stavbe nadomestne
novogradnje, sistem KolesCE seje dobro prijel, v začetku leta so zabeležili 5.500 uporabnikov...

Naslov

Preštevanje brez končnih rezultatov

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 289 cm2

...konici, ko kolona vozil na glavnem kraku (Mariborska cesta-Dečkova cesta) sega čez to krožišče. Zavrteli se bodo
tudi v Šentjurju. Vse je pripravljeno za gradnjo krožišča s podhodom pri osnovni šoli Franja Malgaja. To je skupni
projekt Direkcije za infrastrukturo in šentjurske občine. Kaj pomeni dobro izpeljan projekt,...

Naslov

Koliko novih podjetij in koliko izbrisanih?

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Mira Zakošek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 358 cm2

...v mestni občini Velenje, ki je tudi največja. Tuje bilo na novo ustanovljenih 33, izbrisanih pa 22 gospodarskih družb.
Največ novih podjetij je bilo v gradbeništvu (13), trgovini(5), strokovni, znanstveni in tehnični dejavnosti ter predelovalni
industriji po 4, 3 so s področja poslovanja z nepremičninami, 2 s področja...
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Tisk
Zaporedna št.
41

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
42

Povzetek

Naslov

sLOVEnija 5.0

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Andrej Berdon

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 17

Površina: 303 cm2

...upravičene). Včasih se zdi, da politična presoja prevladuje nad treznim razmislekom. Veliko ogorčenje je npr.sprožila
napoved, da bo Madžarska sodelovala pri gradnji drugega tira in upravljanju Luke Koper, kar da bi bila razprodaja
Primorske Orbanovi desnici. Letošnjega junija pa je madžarska državna družba Adriaport...

Naslov

Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev glede drugega tira

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira. Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih
štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost,...
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GOSPODARSTVO

Drugi tir: DKOM za konec zavrnila še revizijske zahtevke
Kitajcev
Ljubljana, 23.12.2020, 10:10 Posodobljeno pred dvema urama
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA:

4

min

AVTOR

KOMENTARJI

Tina Švajger / STA

25

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

Državna revizijska komisija je v zadevi 'drugi tir' kot neutemeljene zavrnila tudi
zahtevke za revizijo vlagateljev iz Kitajske. Ti so izpodbijali naročnikovo odločitev, da
jim ne prizna sposobnosti. Komisija je s tem odločila o vseh vloženih zahtevkih za
revizijo pri oddaji navedenega javnega naročila, posledično pa je postopek pravnega
varstva pred komisijo zaključen.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM) je zahtevke za
revizijo vlagateljev Ginex International ter China Gezhouba Group Company, China
Communications Construction Company, China Railway Group in China State Construction
Engineering Corporation v zadevi 'drugi tir' zavrnila kot neutemeljene.
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Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v komisiji, je ta v postopku pravnega varstva pri oddaji
javnega naročila Gradnja objektov drugega tira železniške proge - odsek 1: Divača – Črni Kal in
Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal – Koper naročnika družbe 2TDK,
d.o.o., prejela sedem zahtevkov za revizijo. Vlagatelji izpodbijajo odločitev naročnika o priznanju
sposobnosti.
PREBERI ŠE

Turki niso uspeli s pritožbami glede drugega tira

Državna revizijska komisija

je

skupaj obravnavala zahtevke za revizijo,

vlagatelj Ginex International, d.o.o., Nova Gorica,
Kitajska,

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

(1)

in

ki

so

jih

vložili:

China Gezhouba Group Company Limited,

(2)

vlagatelj China Communications Construction Company Limited, Kitajska,

(3)

vlagatelj China Railway Group Limited, Kitajska,

(4)

vlagatelj China State Construction Engineering Corporation Limited, Kitajska.

Vlagatelji izpodbijajo naročnikovo odločitev, da jim ne prizna sposobnosti. Naročnik vlagateljem
priznal sposobnosti iz razloga, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica Sporazuma Svetovne
trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega ali dvostranskega
trgovinskega sporazuma niti z Republiko Slovenijo niti z Evropsko unijo.
Naročnik ima na podlagi 25. člena Direktive 2014/24 in 11.
člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) namreč možnost
omejiti sodelovanje gospodarskim subjektom iz tretjih
držav, ki nimajo sklenjenega sporazuma o odprtju trga
javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso
zajeti v takem sporazumu. O morebitnih omejitvah
sodelovanja gospodarskih subjektov iz tretjih držav se
naročnik lahko odloči sam. "Državna revizijska komisija ni
ugotovila zatrjevanih naročnikovih kršitev pri zaključku, da
Kitajska ni podpisnica Sporazuma Svetovne trgovinske
organizacije o vladnih naročilih in nima niti z Republiko
Slovenijo niti z Evropsko unijo sklenjenega sporazuma, ki bi
vlagateljem zagotavljal dostop do konkretnega javnega
naročila," pojasnjujejo na komisiji.

ni

DKOM je na podlagi zahtevkov za
revizijo, ki so jih vložile družba Ginex
International, d.o.o., Nova Gorica, ter
kitajske družbe China Gezhouba Group
Company Limited, China
Communications Construction
Company Limited, China Railway Group
Limited in China State Construction
Engineering Corporation Limited v
postopku pravnega varstva pri oddaji
javnega naročila 'Gradnja objektov
drugega tira železniške proge - odsek 1:
Divača-Črni Kal' in 'Gradnja objektov
drugega tira železniške proge - odsek 2:
Črni Kal-Koper' naročnika družbe 2TDK,
d.o.o., sprejela odločitev, da se ti
zavrnejo kot neutemeljeni.
,

Kot dodajajo, naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko
vlagateljem ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi
fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji
ponudbe. DKOM je zato na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena Zakona

o

pravnem
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varstvu

v

postopkih javnega naročanja zahtevke za revizijo omenjenih vlagateljev kot neutemeljene

zavrnila.
tem je DKOM odločila
naročila, posledično pa
S

vseh vloženih zahtevkih za revizijo pri oddaji zgoraj navedenega javnega
je postopek pravnega varstva pred komisijo zaključen.

o

2TDK podaljšal rok za oddajo ponudb za gradnjo drugega tira

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

Medtem je nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega
železniškega tira med Koprom in Divačo, 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.

DKOM

je

včeraj na mizi imela še

štiri

zahtevke neizbranih ponudnikov. (Na fotografiji gradbišče drugega

Kot so v sporočilu za javnost včeraj pojasnili v 2TDK, je bil razlog za podaljšanje roka
včeraj) še niso prejeli vseh odločitev DKOM v revizijskih zahtevkih.

tira.)

to,

FOTO: Bobo

da (do

Komisija je medtem že ugodila tudi 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
Unitek.

in
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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.
V

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 včeraj 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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Drugi tir: po Čehih zapleti še
Kolektorjem?

s

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

Avtor: Luka Mlakar

Ali bodo iz igre za gradnjo drugega tira izpadli Čehi v navezi z domačimi gradbinci, bo znano v začetku prihodnjega tedna. O tem, ali bo
Kolektor CPG uspel z milijonskim aneksom, pa precej pozneje.

Foto: Urad vlade za komuniciranje

Potem ko je državna revizijska komisija zavrnila štiri revizijske zahtevke kitajskih
gradbincev, mora podjetje 2TDK, ki bdi nad projektom izgradnje drugega tira, sprejeti
odločitev, kaj storiti

s

sporno referenco češkega gradbinca Metroslava. Odločitev o

tem, ali bodo Čehi skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo in novomeškim CPG izpadli iz
igre za glavne posle pri največjem infrastrukturnem projektu v zgodovini samostojne
države, bo znana v začetku prihodnjega tedna. Veliko dlje, lahko tudi več mesecev pa
bo treba počakati na odločitev 2TDK o milijonskem aneksu, ki ga za dodatna dela pri
gradnji dostopnih cest zahteva Kolektor CPG.

Nadzorniki 2TDK so v torek soglašali z novim časovnim aneksom k pogodbi o izvedbi
dostopnih cest do trase drugega tira, po katerem se rok za dokončanje omenjenih cest z
današnjega dne podaljša do 28. februarja prihodnje leto, rok za ureditev vse dokumentacije
pa do konca prihodnjega marca. Podaljšanje roka naj bi neuradno predlagal Kolektor CPG,
15
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ki skupaj

s

sarajevskim Euro-Asfaltom gradi omenjene ceste.

Posel danes

Kitajci izpadli iz igre za gradnjo
drugega tira
5

Kolektor zahteva podpis milijonskega aneksa
A Kolektor CPG časovnega aneksa neuradno zdaj ni pripravljen podpisati. Kaj naj bi bil
razlog za to, ni znano,

je

pa gradbinec od 2TDK, ki ga vodi generalni direktor Pavle Hevka

,

ta mesec zahteval še tretji finančni aneks v višini milijon evrov za dodatna dela na le nekaj
odsekih cest. Če upoštevamo že prva podpisana aneksa zaradi ceste mimo vasi Beka in
"nepričakovanih" geoloških sprememb na področju Glinščice, k temu pa dodamo še

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

tretjega, bi se vrednost posla podražila z 12 na 14 milijonov evrov.

Generalni direktor Pavle Hevka 2TDK vodi od oktobra, ko je s funkcije generalnega direktorja odstopil Dušan Zorko.

Foto: STA
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Če Kolektor CPG, ki ga prek skupine Kolektor obvladuje Stojan Petrič , ne bo pristal na
podpis časovnega aneksa, se datum za dokončanje del ne spremeni in začnejo teči penali
oziroma pribitki. Z vprašanji, kaj se dogaja na tem področju in ali dejansko zavračajo
podpis časovnega aneksa, smo se obrnili tudi na Kolektor CPG, a odgovorov še nismo
prejeli. Na 2TDK o milijonskem aneksu še niso odločili, njihova odločitev bi bila lahko
znana šele v naslednjih nekaj mesecih.

Novice

Zorko odstopljen, Delo vrača udarec z
Jožetom P. Damijanom
20

Kmalu odločitev

o

sporni referenci češkega gradbinca

Precej bolj kmalu oziroma že v začetku prihodnjega tedna pa se pričakuje odločitev
strokovne komisije 2TDK o sporni referenci češkega gradbinca Metroslava, ki se za 700
milijonov evrov vreden posel glavnih dveh sklopov pri drugem tiru poteguje v navezi z
Gorenjsko gradbeno družbo in novomeškim CPG. Potem ko

je

državna revizijska komisija

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

ugodila pritožbi avstrijskega Strabaga in sporočila, da Metroslav nima ustrezne reference,
mora 2TDK sprejeti nov sklep o priznanju sposobnosti.

Če bo gradnja potekala v skladu z načrti, bo prvi vlak bo po drugem tiru zapeljal leta 2026.

Foto: Urad vlade za komuniciranje

17

23.12.2020

Siol.net

Sreda, 16:16

Država: Slovenija

Kazalo

4/4

https://siol.net/posel-danes/novice/drugi-tir-po-c...

Kakšno odločitev bo strokovna komisija 2TDK sprejela glede Metroslava in ali bodo v igri
za glavna dela na projektu ostali samo še turški Cengiz, Kolektor CPG v navezavi z Yapi
Merkezi in Özaltin ter Strabag, še ni znano. Je pa jasno, da se lahko na odločitev 2TDK, ki
bo izdal nov sklep o priznanju usposobljenosti, pritožijo vsi izvajalci iz prve faze razpisa.

Novice

Vrtovec: Pri drugem tiru dosegli
pomembno etapno zmago

Po drugem tiru še drugi drugi tir?
Še pred današnjo odločitvijo državne revizijske komisije, ki
štirih neizbranih kitajskih gradbincev,
4. januarja na

1.

je

je

zavrnila revizijske zahtevke

2TDK podaljšal rok za oddajo finančnih ponudb

s

februar 2021. Pogodba z izbranim izvajalcem glavnih del naj bi bila

podpisana v aprilu, pričakuje se, da bodo prvo lopato zasadili maja ali junija. O izbranem

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

izvajalcu del bo ob popolno oddanih ponudbah odločala zgolj cena.
Če bodo dela tekla v skladu z načrti, se pričakuje, da bo prvi vlak po novi progi zapeljal leta
2026. Ob tem se že pripravlja tudi osnutek zakonodajnih sprememb,
dobil možnost, da vzporedno

s

s

katerimi bi 2TDK

prvo zgradi še drugo progo drugega tira oziroma tako

imenovani drugi drugi tir. Vrednost tega projekta
evrov, končna odločitev o dvotirnosti proge pa

je

je

ocenjena na od 350 do 400 milijonov

seveda v rokah vlade.
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L. Š.
23. december 2020 ob 11:08
Zadnji poseg: 23. december
2020 ob 11:57
MMC RTV SLO, STA

Preberi članek

Drugi tir: Državna revizijska komisija zavrnila
zahtevke Kitajcev
Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo

je s

tem končan

družbe 2TDK so sporočili, da je Državna revizijska komisija zavrnila zahtevke za revizijo, ki so jih
postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru med Divačo
in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki.
Iz

v

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

Sorodne

Foto: BoBo

Kot je Državna revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost, je kot neutemeljene
zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba Group
Company, China Communications Construction Company, China Railway Group ter China
State Construction Engineering Corporation.
Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje
kitajski ponudniki. "Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal
sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka in jih posledično ne bo povabil k oddaji
ponudbe," je zapisala.
Postopek pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo je s tem končan. Gradbena
podjetja, ki jim je družba 2TDK v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo
medtem do 1. februarja 2021 čas za oddajo ponudb.

Uprava 2TDK-ja sklenila, da

v

drugo fazo razpisa spusti štiri gradbena podjetja

Družba 2TDK je javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru novembra lani
objavila v dveh delih: prvi se je nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela
od Črnega Kala do Kopra. Ponudbe je oddalo 15 gradbenih podjetjih in konzorcijev.
Sposobnost za oba odseka na drugem tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski
gradbeni družbi v sodelovanju s CGP-jem in češkim Metrostavom avstrijskemu Strabagu, ki
se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom Kolektorju CPG
v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbinemu podjetju Cengiz.
,

,
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Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že
pred časom pritrdila – ugodila je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK-ja o
priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP-ja in
češkega Metrostava za gradnjo drugega tira.
Preostalih šest zahtevkov

je

zavrnila,

o

zadnjih štirih

je

sporočila danes.
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Družba 2TDK tem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica
sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nimajo sklenjenega
večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma niti s Slovenijo niti z EU-jem.
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Kitajci neuspešni, državna revizijska komisija
zavrnila
0

23. Dec 2020, 11:16

Deli na:

Facebook

Posodobljeno: 11:20

/

jih je

23.12.2020

Twitter
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Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo, ki so jih v
postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru med
Divačo in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki.

Bobo

Revizijska komisija
javnega naročila.

je s

tem odločila

Ne zamudite naših objav na
Družba 2TDK
delih: prvi se

je
je

o

vseh sedmih vloženih zahtevkih za revizijo pri oddaji tega

Facebooku

in

Instagramu

javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru novembra lani objavila v dveh
nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela od Črnega Kala do Kopra.
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Ponudbe

je

oddalo 15 gradbenih podjetjih

in

konzorcijev.

Oktobra je uprava 2TDK sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince. Sposobnost za oba
odseka na drugem tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s
CGP in češkim Metrostavom, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in
turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu
gradbincu Cengiz.
Sedem pritožb
Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že pred časom
pritrdila - ugodila je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti
konzorcija Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega
tira.
Besedilo se nadaljuje po oglasu

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

Samo ovo mažem, reuma
zglobovima su prošlost...

i

bolovi u

Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska
komisija zapisala v sporočilu za javnost, je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev
Ginex International in China Gezhouba Group Company, China Communications Construction
Company, China Railway Group ter China State Construction Engineering Corporation.
Niso ugotovili kršitev
Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica sporazuma
Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega ali
dvostranskega trgovinskega sporazuma niti s Slovenijo niti z EU.
Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje kitajski
ponudniki. "Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za
sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe," je zapisala.
Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo je s tem zaključen. Gradbinci, ki jim je
družba 2TDK v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo medtem do 1. februarja 2021
čas za oddajo ponudb.
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Prvi sončni kilovati

iz

Prapretna že jeseni 2021

Za gradnjo sončne elektrarne po odločitvi Arsa HSE ne potrebuje niti
okoljskega soglasja niti presoje vplivov na okolje.

Odpri galerijo
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V Prapretno je TET
Suhadolnik/Delo

v

desetletjih odložila devet milijonov ton elektrofiltrskega pepela in žlindre. FOTO: Jože

23.12.2020 ob 06:00

Ljubljana – Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) za postavitev trimegavatne
fotovoltaične elektrarne Prapretno nad Hrastnikom kljub prekoračitvi »gabaritov« ni
treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je odločil
Arso. Gradnja 2,5 milijona evrov vredne naložbe bo stekla v drugem četrtletju 2021,
prve sončne kilovate pa naj bi dala predvidoma Polona
oktobra.Malovrh
V skupini HSE, ki polovico energije pridobi v termoenergetskem objektu v Šoštanju,
drugo polovico pa v hidroelektrarnah, so, kot pravi vodja projekta Nenad Trkulja
zadovoljni, da je Arso skozi predhodni postopek za gradnjo sončne elektrarne (SE)
Prapretno prepoznal njihova prizadevanja, da se tovrstni projekti vodijo s kar
,
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najmanjšim obremenjevanjem okolja.

Hrastničani bodo pozorni
Prve aktivnosti pri projektu SE Prapretno, ki bo eden največjih tovrstnih energetskih
objektov pri nas, so stekle v začetku letošnjega leta, junija, ko je bila izdelana projektna
in investicijska dokumentacija in so se začeli postopki za pridobivanje ustreznih
dovoljenj, pa so jih stopnjevali. Odločitev Arsa izpred nekaj dni je bila le še pika na i. Kot
je za Delo dejal Marko Funkl župan Hrastnika, kjer se razprostira že od leta 1980 zaprto
in rekultivirano odlagališče nenevarnih odpadkov Prapretno, občina »podpira
investicije v obnovljive vire energije, če so seveda v skladu z veljavno zakonodajo in
prostorskim načrtovanjem«. HSE je v vlogi investitorja Hrastničanom zagotovil, da bo
»ustrezno naslavljal vsa okoljska vprašanja in da bo projekt umeščen v prostor skladno z
veljavnim prostorskim aktom občine«. »Kar bomo pri investitorju še dodatno preverili,«
dodaja Funkl.
,
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Prapretno

je

degradirano območje

V desetletjih se je deponija elektrofiltrskega pepela ozelenila. FOTO: Polona Malovrh/Delo
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Na širše območje Prapretna je nekdanja trboveljska termoelektrarna, ki je bila tako kot
njena naslednica HSE EDT del skupine HSE, v desetletjih obratovanja odložila devet
milijonov ton mešanice žlindre in elektrofiltrskega pepela. Uredba o posegih v okolje, za
katere je treba izvesti presojo vplivov, določa, da je predhodni postopek obvezen, če ima
samostoječa naprava za izkoriščanje sončne energije zmogljivost vsaj 250 kilovatov ali se
nahaja na površini, veliki pol hektara. HSE bo postavil trimegavatno elektrarno,
zemljišče zanjo pa se razprostira na 3,8 hektara; v bližini je tudi zaprto odlagališče
nenevarnih odpadkov. Izkopnih gradbenih del ne predvidevajo.

Brez bistvenih vplivov na okolje

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

Arso je pri odločitvi o tem, ali HSE potrebuje presojo vplivov na okolje in okoljsko
soglasje, upošteval, da se lokacija SE nahaja sredi travniških površin, da ne gre ne za
vodovarstveno območje ne za varovana kmetijska ali kakovostna gozdna zemljišča,
temveč za degradirano območje. Vse to je pretehtalo pri Arsovi odločitvi, da gradnja
sončne elektrarne v Prapretnem ne bo imela bistvenih vplivov na okolje, zaradi česar
investitorju, kot rečeno, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje niti pridobiti
okoljskega soglasja.
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Mesto v oblakih, težke kovine na tleh
Načrti tehnološkega razvoja na območju stare Cinkarne so se končali
propadlimi podjetji in kazenskimi postopki.

s
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Odpri galerijo
Most, ki povezuje Tehnopolis z Ritsem, ni imel ne gradbenega ne uporabnega dovoljenja še takrat, ko
v stečaj. FOTO: Leon Vidic/Delo

je

Tehnopolis že šel

23.12.2020 ob 06:00

Slavnostno, v navzočnosti (takratnega in sedanjega) premiera Janeza Janše in gospodarskega
ministra Andreja Vizjaka (danes vodi ministrstvo za okolje in prostor), so leta 2006 odprli
prvo stavbo tehnološkega parka Tehnopolis na območju stare Cinkarne. Tu naj bi nastalo 230
novih podjetij, več kot dva tisoč delovnih mest in mednarodna univerza. Od načrtovanih
dvajsetih stavb so postavili tri. Vpletene družbe so propadle, nekdanji direktor Tehnopolisa in
Špela Kuralt
Regionalne razvojne agencije Celje (RRA) Boris Klančnik je bil obsojen . Za odvoz
onesnaženega materiala na divje odlagališče Bukovžlak, ki ga bo država sanirala za več
milijonov evrov po sodbi evropskega sodišča, ni odgovarjal nihče.
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Začetek maja 2005 je bil spektakularen. Pred kakšnimi tristo gosti, ki so se
temeljnega kamna za Tehnopolis, so razstrelili poslopje stare Cinkarne. Na
je nad območje dvignil oblak azbestnega prahu. Nihče namreč ni odstranil
poslopja, preden so ga vrgli v zrak. Župan Bojan Šrot in direktor RRA Boris
zarezala v slavnostno torto.

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

1,9
milijona evrov

je

bilo neposredno vloženega javnega denarja, tudi

iz

veselili odkritja
lep sončen dan se
azbestne kritine s
Klančnik sta prva

evropskih sredstev

Načrti so bili veliki, nenazadnje je bil Tehnopolis eden izmed nacionalnih razvojnih
projektov za obdobje 2007–2023. Kot je zapisano v resoluciji, ki jo je sprejela vlada 12. oktobra
2006, je bil cilj projekta »zgraditi osrednjo povezovalno točko tehnološkega razvoja
jugovzhodne Evrope«. Poleg tehnološkega parka je resolucija predvidevala še univerzitetni
inkubator, visokošolsko izobraževalno središče s spremljajočimi objekti, regijski mrežni
inkubator, regijsko mrežo tehnoloških centrov, mrežo regijskih poslovnih centrov, veliko
poslovno-industrijsko-logistično cono nacionalnega pomena in v Velenju center za dizajn.
Celjani so si na območju Tehnopolisa prizadevali še za mednarodno univerzo Hermana
Celjskega in študentski kampus. Avgusta 2006 je Klančnik razlagal, da naj bi imela univerza
šest poslopij v vrednosti 47 milijonov evrov, ki naj bi jih postavili do leta 2015, 20-milijonski
kampus pa naj bi stal do leta 2010. Danes tam ni ničesar.

Financiranje
Predvidevali so, da bodo za gradnjo Tehnopolisa do leta 2015 porabili 160 milijonov evrov.
Projekt je vodila RRA, ki je bila sprva v večinski lasti države in občin savinjske regije, katerih
razvojne interese naj bi zastopala. Med solastnicami pa so bile tudi Valji Group Štore, katere
solastnik in direktor je bil Ivan Štrlekar, Banka Celje in Emo Orodjarna, katere solastnik in
direktor je bil Stanko Stepišnik, kasnejši gospodarski minister. Te tri družbe so RRA v začetku
leta 2006 dokapitalizirale, s čimer so občine in država izgubile večinski delež v razvojni
agenciji. Župani z delovanjem agencije sicer niso bili zadovoljni že nekaj let pred gradnjo
Tehnopolisa. Od leta 2004 so namreč čakali na podatke, koliko je stala gradnja Regijskega
inovacijsko-tehnološkega središča (RITS). Soustanoviteljica tako Ritsa kot Tehnopolisa je bila
RRA, vse tri pa je kot direktor vodil Boris Klančnik . Stavba Ritsa stoji nasproti Tehnopolisa,
na drugi strani Kidričeve ceste. Stavbi so povezali z nadhodom oziroma mostom nad državno
cesto. Kasneje se je izkazalo, da brez dovoljenj. Še ko je Tehnopolis leta 2013 šel v stečaj, most
ni imel ne uporabnega ne gradbenega dovoljenja.
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Kazanje s prstom na državo in ministrstvo glede na vse preiskave in kriminalistične
postopke je neprimerno, krivdo za slabo upravljanje projekta morajo iskati pri sebi.
Matej Lahovnik

Novembra 2008 je Klančnik celjskim mestnim svetnikom na seji sveta v prostorih
Tehnopolisa pojasnil, da je bilo v gradnjo tehnološkega mesta vloženih že 23 milijonov evrov.
Med temi milijoni je bilo tudi 1,1 milijona evrov vredno komunalno opremljeno zemljišče, ki
ga je kot svoj vložek v podjetje vložila mestna občina Celje. S tem so skušali omogočiti
Tehnopolisu, da bi se prijavil na razpis gospodarskega ministrstva za evropska sredstva,
namenjena gospodarskim središčem. Tu pa se je zapletlo.

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

Umik občin in države
Župani so januarja 2010 RRA odvzeli pooblastilo za opravljanje nalog v javnem interesu.
Uradno so se za to odločili, ker so šest let čakali na podatke o gradnji Ritsa. Predsednik sveta
regije in župan Rogaške Slatine Branko Kidrič dodaja: »Rits je bil prvi projekt, pri katerem se
nismo strinjali z načinom delovanja in financiranja. Ko je bil brez soglasja občin del te stavbe
prodan drugim zainteresiranim, smo ugotovili, da to ni pot, ki si jo občine z regionalnim
denarjem želijo.« Občine so ustanovile novo razvojno agencijo, RRA pa je vedno bolj tonila.
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Več let je tabla kazala proti mestu, kjer naj bi stala mednarodna univerza. FOTO: Brane Piano
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Klančnik je že leta 2008 razlagal, da čaka na 18 do 26 milijonov evrov, kolikor bo na voljo za
vsako posamezno središče, ko bo ministrstvo za gospodarstvo pripravilo razpis. Denarja
nikoli niso dobili, in da je bil prav to problem, danes poudarja tudi župan Bojan Šrot: »Projekt
Tehnopolis, ki ga je vodila RRA, je bil prepoznan kot eden izmed osmih gospodarskih središč,
ki jih je določila država. Bilo je obljubljenih okoli 20 milijonov evrov iz evropskih sredstev.
Videl sem dokument, ki ga je podpisala dr. Metka Gorišek (takrat vodja projektov
gospodarskih središč po resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih 2007–2013, op. p.).
Potem se je zamenjala vlada. Naslednji minister Matej Lahovnik se je nato dve leti trudil, da
je denar iz osmih gospodarskih središč usmeril v tehnološke centre, za katere danes nihče ne
ve, kaj je iz njih nastalo. RRA je začela graditi objekte, ker je bilo zagotovljeno, da bodo
stroške lahko upoštevali kot priznane stroške iz evropskega financiranja. Z menjavo politike
se je projekt v celoti sesul.«
Ali ni morda treba krivca iskati tudi v vrstah RRA in vseh povezanih družb, sploh če vemo, da
je bil Klančnik zaradi zlorabe položaja obsojen? Šrot vztraja: »Če bi država realizirala tisto, kar
je obljubila, dokument sem videl, bi ta projekt izpeljali. Kaj se je dogajalo potem, ko so
reševali barko pred potopom, pa je težko reči.«

Pogorišče
Matej Lahovnik je odgovoril, da o posameznih projektih ne odloča minister sam, »ampak za
to usposobljene strokovne komisije. Kasnejši razvoj dogodkov je pokazal, da je bila njihova
odločitev, da Tehnopolis ni dobil še več financiranja, pravilna. Kazanje s prstom na državo in
ministrstvo glede na vse preiskave in kriminalistične postopke je neprimerno, krivdo za slabo
upravljanje projekta morajo iskati pri sebi.«
230
novih, tehnološko naprednih podjetij so obljubljali na območju Tehnopolisa
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Klančnik je bil zaradi zlorabe položaja prvič obsojen leta 2011, iz omar so začeli padati
okostnjaki. Izkazalo se je, da je RRA pod Klančnikovim vodstvom prek hčerinskih družb
ustanavljala podjetja na Hrvaškem, investicije je širil tudi na Kosovo, veliko je bilo finančnih
akrobacij s posojili, kupoval in prodajal je terjatve povezanih družb, ki jih je sam vodil. V
dveh primerih je terjatve Tehnopolisa prodal za sliki slavnih umetnikov Augusta Renoirja in
Alfreda Sisleyja. Deli naj bi bili vredni skupno 1,1 milijona evrov, kasneje se je izkazalo, da gre
za ponaredka, vredna nič več kot 250 evrov. Krivdo, da je v teh primerih Tehnopolis
oškodoval za 2,1 milijona evrov, je priznal in bil februarja letos pravnomočno obsojen na leto
in deset mesecev zapora na odprtem oddelku. Dejal je, da je priznal samo zato, ker nima
denarja za sodne postopke, bo pa o vsem napisal knjigo.

Izginuli milijoni

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

Župan Šrot pravi, da načrti ostajajo, da to območje revitalizirajo, zanimanje je: »Mi smo našli
tudi know-how za sanacijo tovrstnih zemljišč, kako jih kljub vsemu nameniti poslovni rabi.«
Občina je namreč leta 2015 po zahtevi evropske komisije sanirala del zemljišča,
onesnaženega s težkimi kovinami. Lučaj stran so danes bolj ali manj polne stavbe
Tehnopolisa, a večinoma z drugimi dejavnostmi, kot je bilo načrtovano. Vsekakor pa tu ni
povezovalne točke tehnološkega razvoja jugovzhodne Evrope.
Regionalna razvojna agencija Celje je začela graditi objekte, ker je bilo zagotovljeno, da
bodo stroške lahko upoštevali kot priznane stroške iz evropskega financiranja. Z
menjavo politike se je projekt v celoti sesul.
Bojan Šrot

Na ministrstvu za gospodarstvo so pojasnili, da je bilo v projekt Tehnopolis vloženega 1,9
milijona evrov javnega denarja. V stečaju so končala podjetja Tehnopolis, Rits in lani še RAA,
v katerih so imele lastniške deleže občine in država. Ta bo za grehe Tehnopolisa še plačala.
Prihodnje leto naj bi se začela sanacija divjega odlagališča Bukovžlak. Tja so med drugim
vozili tudi zemljino, ki so jo odkopali ob gradnji Tehnopolisa. Spomladi so nam na
ministrstvu za okolje in prostor pojasnili, da bodo stroški sanacije do pet milijonov evrov.
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Inšpekcija pri nadzoru geodetskih podjetij
odkrila več kršitev
Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v akciji nadzora geodetskih podjetij med 20 naključno izbranimi
pri štirih ugotovila kršitve. Med drugim se nanašajo na ime in dejavnost podjetja, ki ne ustrezata opravljanju geodetske
dejavnosti, so sporočili z inšpektorata. Inšpekcija je letos podrobno preverjala tudi evidentiranje stavb.
Inšpekcija je z letošnjo akcijo preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo zakonsko
določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.
Iz Poslovnega registra Slovenije je naključno izbrala 20 geodetskih podjetij, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano
dejavnost geofizikalnih meritev in kartiranja. Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po vsej Sloveniji, med njimi je 10
samostojnih podjetnikov in 10 družb z omejeno odgovornostjo.
Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem
geodetske dejavnosti, je inšpekcija ugotovila, da štirje gospodarski subjekti niso izpolnjevali pogojev, ki jih predpisuje
zakonodaja.
Za dva od teh je bil uveden postopek o prekršku, ki se je zaključil z opominom, saj je bila v obeh primerih kršitev
odpravljena pred izdajo odločbe. Na Ajpesu sta namreč oba subjekta spremenila ime firme, ki sedaj več ne nakazuje na
opravljanje geodetske dejavnosti, prav tako sta v registru izbrisala dejavnost 71.121, brez katere ni moč opravljati
dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije.

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

Tretji gospodarski subjekt pa je na Ajpesu naredil zgolj zavajajočo spremembo, kjer je dejavnost 71.121 spremenil iz
glavne dejavnosti v stransko dejavnost. Pri tem gospodarskem subjektu bo pred zaključkom postopka treba opraviti še
dodatne poizvedbe.
Pri četrtem gospodarskem subjektu pa bo treba opraviti dodaten nadzor, saj obstaja sum, da ne izpolnjuje zakonskega
določila, na osnovi katerega gospodarski subjekt, ki ima pravico do uporabe zaščitenega naziva po tem členu, lahko
opravlja le storitve s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. En gospodarski subjekt se na poziv
geodetske inšpekcije doslej ni odzval, zato bo treba ustrezno ukrepati, so pojasnili.
Geodetska inšpekcija je sicer letos posebno pozornost posvetila evidentiranju stavb v katastru stavb in registru
nepremičnin. Ob tem so spomnili, da je vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin zakonska obveznost.
Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v
stavbi oziroma najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Vloži jo lahko investitor gradnje, lastnik
parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik
stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe.
Če pa se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za
vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe.
Zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb je geodetska inšpekcija letos uvedla 144 postopkov o prekršku. Pri tem je
ugotovila različne okoliščine storjenega prekrška. Izdanih je bilo 24 odločb o prekršku z izrečeno globo (za lastnika
parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, ki je posameznik, od 300 do 1500 evrov; za odgovorno
osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika od 300 do 3000 evrov ter za pravno
osebo ali samostojnega podjetnika posameznika od 600 do 5000 evrov), 61 odločb z izrekom opomina in 27 pisnih
opozoril. Med kršitelji je največ posameznikov - investitorjev oziroma lastnikov individualnih gradenj.
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Šibek potresni sunek v bližini Črnomlja
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 23.07 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 0,5. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 81 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

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 tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Dragatuša in okolice, je zapisano na spletni strani Agencije RS za okolje.
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Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev
glede drugega tira
Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo, ki so jih v postopku pravnega varstva pri
oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru med Divačo in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki. S tem je
odločila o vseh sedmih vloženih zahtevkih za revizijo pri oddaji tega javnega naročila.
Družba 2TDK je javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru novembra lani objavila v dveh delih: prvi se je
nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela od Črnega Kala do Kopra. Ponudbe je oddalo 15 gradbenih
podjetjih in konzorcijev.
Oktobra je uprava 2TDK sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince. Sposobnost za oba odseka na drugem
tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s CGP in češkim Metrostavom,
avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v
sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.
Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že pred časom pritrdila - ugodila
je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe,
novomeškega CGP in češkega Metrostava za gradnjo drugega tira.
Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska komisija zapisala v
sporočilu za javnost, je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba
Group Company, China Communications Construction Company, China Railway Group ter China State Construction
Engineering Corporation.

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

Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica sporazuma Svetovne
trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma
niti s Slovenijo niti z EU.
Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje kitajski ponudniki. "Naročniku
zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih
posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe," je zapisala.
Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo je s tem zaključen. Gradbinci, ki jim je družba 2TDK v prvi
fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo medtem do 1. februarja 2021 čas za oddajo ponudb.

33

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

23.12.2020
Wednesday,
Sreda,
14:40 14:40

Kazalo

https://www.sta.si/2847778/savinjsko-saleski-zupan...

1/1

Savinjsko-šaleški župani za istočasno odprtje
severnega dela tretje razvojne osi
Župani savinjsko-šaleške regije, predstavniki tamkajšnje gospodarske zbornice in kluba podjetnikov so ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, da se celotna trasa severnega dela tretje razvojne osi Šentrupert-Velenje-Slovenj
Gradec zaključi in odpre istočasno. Gradnjo odseka Velenje-Šentrupert bi morali začeti prihodnje leto, so dodali.
Na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola so na Vrtovca naslovili dopis z enotnim stališčem. "Pričakujejo,
da se bo postopek za odsek tretje razvojne osi Velenje-Šentrupert pospešil in da se celotna trasa severnega dela tretje
razvojne osi Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec zaključi in odpre istočasno," so zapisali.
Ministra so pozvali, da pri načrtovanju gradnje posameznih odsekov upoštevajo, da tamkajšnji prebivalci ne morejo
pristati na to, da bi bil prej zaključen odsek Velenje-Slovenj Gradec. "Na ta način bi dosedanjemu prometu po Partizanski
cesti, po kateri poteka velika večina tovornega prometa v in iz Velenja in po kateri se dnevno vozi na delo več tisoč ljudi,
priključi še tranzit iz koroške smeri, kar bi bistveno poslabšalo življenjsko okolje in obremenilo logistične povezave
gospodarskim subjektom," so poudarili.
Vztrajajo, da je edina prava pot, da se projekt tretje razvojne osi vodi na način, da se oba odseka zaključita istočasno,
"kar pomeni, da bi se morala gradnje odseka Velenje-Šentrupert začeti leta 2021". Zaključek gradnje pa gre, kot so
dodali, pričakovati 2025.

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

"Zavedati se moramo, da je v tem delu Slovenije gospodarski potencial velik. Pri tem je seveda izgradnja hitre ceste
bistvenega pomena za normalno in učinkovito poslovanje podjetij," so še dodali.
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UKC Maribor s spremembo sistemizacije do
kadrovskih okrepitev
Svet Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor je v torek potrdil številne spremembe sistemizacije delovnih mest v
tem zavodu, na podlagi katerih si obetajo kadrovske okrepitve, tudi za soočanje s pričakovanim tretjim valom epidemije
covida-19.
S potrjenimi spremembami so pridobili mesta za dodatnih 28 zdravnikov, 157 medicinskih sester, 18 zdravstvenih
administratorjev, 17 ostalih zdravstvenih delavcev ter štiri nezdravstvene delavce, ki pa bodo prav tako delovali v okviru
medicinskih oddelkov.
Med prvimi izvedenimi je načrtovana zaposlitev 21 delavcev v zdravstveni negi, ki imajo trenutno pogodbe za določen
čas, po novem pa naj bi jih zaposlili za nedoločen čas.
"Vse spremembe, ki se bodo realizirale takoj po sprejemu sistemizacije, so bile predvidene v finančnem načrtu za leto
2020," je pojasnila vodja kadrovskega oddelka UKC Maribor Ksenija Trčko. Ocenjeni stroški takojšnjih sprememb so
50.000 evrov na mesec.
"Vse ostalo se bo realiziralo postopoma, po sprejemu vsakokratnega plana kadrov in potrjenega finančnega načrta," je
povedala.

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

Glavna težava pri zaposlovanju dodatnih kadrov je namreč pomanjkanje ustrezno usposobljenega kadra na trgu delovne
sile, kar se je pokazalo tudi pri soočanju s trenutno epidemijo. Že zdaj težko zagotavljajo dovolj kadra za obravnavo
bolnikov s covidom-19, še posebej v intenzivni negi, v tretjem valu pa pričakujejo še večji priliv bolnikov, tudi z drugimi
zdravstvenimi težavami.
"Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) napoveduje v prvi tretjini prihodnjega leta 30-odstotno povečanje okuženih in
hospitaliziranih s sars-cov-2. Zaradi pričakovanega tretjega vala epidemije mora UKC Maribor za ustrezno oskrbo vseh
pacientov nujno dosistemizirati medicinski del," je sklic torkove nujne seje sveta zavoda utemeljil predsednik sveta
zavoda Jože Šabeder.
Članico sveta zavoda Stanislavo Naterer je sicer zmotilo, zakaj so šele zdaj dobili to na mizo, ko pa bi morale biti
spremembe sistemizacije delovnih mest pripravljene že v prvi polovici leta. Po drugi strani pa je članica Suzana Jarc
menila, da je treba upoštevati razmere, v katerih se je UKC Maribor letos znašel z epidemijo.
Strokovni direktor Matjaž Vogrin je napovedal, da lahko v začetku prihodnjega leta pričakujejo že nov predlog
sistemizacije delovnih mest, saj se bo treba pripraviti tudi na razmere po epidemiji covida-19. Takrat bo namreč treba
okrepiti delo z ostalimi bolniki, ki so zdaj postavljeni nekoliko na stran. Tudi v ta namen so se v UKC Maribor odločili za
gradnjo montažnega objekta za zagotovitev dodatnih postelj za bolnike.
Število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se je v UKC Maribor sicer te dni spustilo pod številko 200. V torek so jih
našteli 196, od tega jih je bilo 46 na intenzivnem zdravljenju.
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O legalizaciji črne gradnje v Portorožu bo
verjetno odločalo ustavno sodišče
Piranski občinski svetniki na današnji izredni seji niso podprli predloga župana Đenia Zadkovića, da bi razveljavili na
septembrski seji sprejeti sklep, s katerim bi legalizirali črno gradnjo na območju Portoroža. Pričakovati je, da bo zdaj
okoljsko ministrstvo sprožilo postopke, da se o ustavnosti in zakonitosti sklepa izreče ustavno sodišče.
Sklep o potrditvi lokacijske preveritve oz. individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev se nanaša na hišo
v Sončni ulici v lasti podjetnika Lorisa Požarja.
Župan Zadković je že ob prvi obravnavi sklepa predlagal njegovo zavrnitev, prejšnji teden pa so na občini prejeli obvestilo
ministrstva za okolje in prostor, v katerem to vztraja pri tem, da občina sklep razveljavi v roku 30 dni. V nasprotnem
primeru so na ministrstvu napovedali, da bodo vladi predlagali, naj zahteva postopek za oceno skladnosti predpisa z
ustavo in zakonom pred ustavnim sodiščem. Tudi med današnjo razpravo je župan Zadković zagovarjal legalistični
pristop, saj da je sam dolžan upoštevati stališče ministrstva.
Kristijan Cerovac iz Gibanja za občino Piran (GZOP) pa je še pred sprejetjem dnevnega reda današnje seje predlagal
umik te točke kot edini primeren in zakonit ukrep, saj da bo končno besedo v vsakem primeru imelo ustavno sodišče.
Predlog ni dobil zadostne podpore, a je bilo že iz razprave dokaj jasno, da se svetniki ne bodo uklonili zahtevam
okoljskega ministrstva.

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

Vojko Jevševar (SDS) je denimo opozoril, da je treba uporabiti zdravo kmečko pamet in se vprašati, če je dotična gradnja
res moteča, saj je takih, spornih parcel v občini malo morje. "Če bomo rušili zdaj, potem bomo rušili pol občine," je
napovedal.
Davorin Petaros (GZOP) pa je bil kritičen do vodstva občine, saj da v teh letih ni bilo sposobno sprejeti sistemske rešitve
za to problematiko. Po njegovih besedah gre pri konkretni črni gradnji za strokovno vprašanje, ki bi morale reševati
strokovne službe in ne svetniki. Sicer bi se lahko zgodilo, da bodo na vsaki seji obravnavali po par podobnih primerov, je
še dodal Petaros.
Nazadnje je za umik sklepa glasovalo le šest svetnikov, deset pa jih je bilo proti. Potrditev lokacijske preveritve tako
ostaja, z njo pa se bo očitno moralo ukvarjati še ustavno sodišče.
Medtem je ankaranski občinski svet na torkovi seji soglasno sprejel odlok o občinskem proračunu za leto 2021. Ta
predvideva 19,9 milijona evrov odhodkov, pri čemer največji delež predstavljajo investicijski odhodki z 12,18 milijona
evrov, sledijo pa tekoči odhodki in transferji. Skupni prihodki so predvideni v višini 9,7 milijona evrov, so danes sporočili z
Občine Ankaran.
Ker občina v letošnjem letu ne bo v celoti porabila vseh prihodkov, v letu 2021 predvideva višje odhodke od prihodkov.
Odhodki se pokrivajo iz prihodkov leta 2021 in neporabljenih sredstev tj. prihrankov preteklih let na računih v predvideni
višini dobrih 10,1 milijona evrov proračunskega presežka.
Po nedavnem sprejetju občinskega prostorskega načrta pa v Ankaranu nadaljujejo z začrtanim programom dela, ki za
leto 2021 predvideva nadaljevanje intenzivnega načrtovanja obsežnih razvojnih in investicijskih projektov ter tudi začetek
izvedbe nekaterih pomembnejših projektov, kot so pokopališče, tržnica, Športno rekreacijski park Sv. Katarina in ureditev
javne razsvetljave.
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Na kratko iz gospodarstva
STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.
Logistično-nepremičninska družba BTC, ki upravlja s poslovno-trgovsko-logističnim območjem BTC v Ljubljani in trgovec
Spar Slovenija sta podpisala novo desetletno pogodbo za področje logističnih storitev, so sporočili iz BTC. Ta zajema
skladiščenje in distribucijo vrste izdelkov, v okviru pogodbenih dejavnosti pa BTC za Spar Slovenija zagotavlja tudi
storitve, kot so etiketiranje, prepakiranje in pretovarjanje, logistične storitve v različnih temperaturnih režimih in prevoze
za spletno trgovino Spar Online. S pogodbo družbi nadaljujeta več kot 20-letno strateško partnerstvo in partnerstvo na
področju logistike, ki sta ga vzpostavili leta 2003 z odprtjem skupnega logistično-distribucijskega centra ob Letališki cesti.
Podjetji sta povezani tudi na področju trgovinske dejavnosti. Spar Slovenija bo po napovedih v prenovo megamarketa in
restavracije Interspar v BTC Cityju v Murski Soboti v prihodnjem letu vložil okoli pet milijonov evrov.
Družba Man Truck & Bus Slovenija je s Petrolom podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju trajnostne
dostavne logistike na področju gospodarskih vozil in mestnega potniškega prometa v Sloveniji. Kot so sporočili iz Man
Truck & Bus Slovenija, je namen projekta pridobiti povratne informacije iz prakse, ki bodo jasen pokazatelj zrelosti
logistične verige in potrebnega razvoja na področju infrastrukture in podpornih storitev. Te so pri prehodu logistike na
trajnostno mobilnost v segmentu gospodarskih vozil po njihovih navedbah ključne. V projektu kot partnerji sodelujejo še
BTC, Spar Slovenija, Kobal Transporti, Henkel Maribor in Prigo, na področju mestnega potniškega prometa pa LPP,
Nomago, Arriva in Marprom.

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

Blagovna znamka Argeta Exclusive družbe Droga Kolinska, ki sodi v hrvaško skupino Atlantic Grupa, je v sklopu svojih
dejavnosti v podporo lokalnemu gospodarstvu pozvala nekaj slovenskih kuharskih mojstrov, naj med svojimi dobavitelji
surovin in izdelkov poiščejo tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč. Tem dobaviteljem bo Argeta namenila donacijo, so
sporočili iz Droge Kolinska.
Zaključila se je akcija podjetja Žito, organizacije Anina zvezdica in aplikacije Gorenjc, v kateri so v času od 1. do 21.
decembra s fotografijami računov lahko sodelovali uporabniki aplikacije Gorenjc. Rezultat projekta Dobrodelne Žitove
potičke so božične potice za 250 družin v stiski. Predstavniki Žita so jih danes že izročili Anini zvezdici, so sporočili
organizatorji.
Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije je objavilo poziv malim in srednjim podjetjem za pridobitev ocene stanja stopnje
digitalne zrelosti podjetja, so sporočili iz ZRS Bistra Ptuj. Aktivnost poteka v okviru programa, ki ga sofinancirata država in
EU. Z namenom prepoznavanja uporabnosti in dodanih vrednosti digitalnih tehnologij je bilo tako oblikovano spletno
orodje, ki podjetjem omogoča samodejno izdelavo ocene stanja stopnje digitalizacije. Na poziv se lahko prijavijo mala in
srednja podjetja s sedežem v Sloveniji, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali
zadruge. Prijavitelji se bodo brezplačno registrirali v sistem in izpolnili vprašalnik. Na podlagi odgovorov bo sistem
samodejno izvedel oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja in prijavitelju poslal rezultate skupaj s priporočili za izboljšanje
digitalizacije podjetja. Rok za prijavo je najpozneje do 30. junija 2023.
Delničarji družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto so na torkovi skupščini med drugim za člana nadzornega sveta za
mandatno obdobje štirih let izvolili Andreja Kastelica in Jožeta Pavlina ter potrdili sklep o spremembi statuta družbe, ki je
bil potreben zaradi vzpostavitve spletne prodaje v poslovni enoti Vrtnarstvo in hortikultura. Kot so sporočili iz
Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je direktor družbe Vladimir Pavec povedal tudi, da se s torkom začenjajo
skrbni pregledi družbe, ki naj bi se zaključili predvidoma do januarja.
Borzno posredniška hiša Ilirika je v časniku Delo objavila prevzemno namero za vseh 2.368.784 delnic družbe Ilirika
Modra Zvezda. Ilirika je že lani izvedla prevzemno ponudbo za nakup okoli 51-odstotnega deleža družbe Ilirika modra
zvezda, ki jih Ilirika in z njo povezani Ilirika Zavarovanje, Ilirika Fintrade, Beli Admiral in direktor Ilirike Igor Štemberger še
niso imeli v lasti. Ponudbo je takrat sprejelo 60 delničarjev, ki so imeli skupno v lasti 7,24 odstotka vseh delnic.
Družba KM inštalacije, ki je v lasti družine Kugler, je skupaj z osebami, s katerimi deluje usklajeno, objavila ponudbo za
prevzem celjskega gradbenega podjetja Remont. Kot izhaja iz danes v Delu objavljene ponudbe za prevzem, je ciljna
družba izdajatelj 162.075 delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu. Družba KM inštalacije in povezane osebe
imajo že zdaj v lasti 144.323 delnic Remonta, tako da se ponudba nanaša na 17.752 delnic, ki jih prevzemniki še nimajo
v lasti. Remont je srednje veliko gradbeno podjetje. Lani je ustvarilo 29 milijonov evrov prihodkov, ukvarja pa se z gradnjo
stavb in obrtno-inštalaterskimi deli.
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Ljubljanska borza je prek svojih spletnih strani sporočila, da bo s ponedeljkom iz trgovanja umaknila delnice družbe
Nigrad z oznako NIMR. Gre za redne imenske kosovne delnice, razlog pa je njihov izbris iz centralnega registra.
Ljubljansko podjetje Kovanček Group z današnjim dnem vsem društvom in nevladnim organizacijam nudi brezplačno
uporabo platforme E-donacije, prek katere so v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije v manj kot enem letu za 982
gasilskih društev zbrali več kot 13.100 donatorjev. Prek platforme bodo donatorji lahko kateremukoli društvu ali
organizaciji donirali do 31. januarja prihodnje leto, po tem datumu pa bodo na platformi samo društva ali organizacije, ki
bodo z nami sklenila pogodbeno sodelovanje, so sporočili iz Kovanček Group.

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

Huawei je postal prvi ponudnik tehnologij 5G in LTE, ki je uradno prestal ocenjevanje GSMA NESAS. Huaweijev 5G
RANgNodeB in LTE eNodeB sta prestala preizkus 3GPP Security Assurance Specifications (SCAS). Izvedla ju je
Dekra, prvi laboratorij za preizkus varnosti v Evropi, akreditiran za testiranje SCAS. NESAS zagotavlja pravo vrsto
standardov za komunikacijsko industrijo, ki so avtoritativni, prilagojen potrebam, učinkoviti, enotno odprti, globalni in se
nenehno razvijajo, so sporočili iz Huaweija.
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Ptujska bolnišnica zaradi covida-19 po desetih
mesecih z izgubo
Ptujska splošna bolnišnica, tako kot vse druge v državi, posluje pod močnim vplivom epidemije covida-19. Zavod je v
prvih desetih mesecih beležil slabih 350.000 evrov izgube, kar predstavlja dobrega 1,3 odstotka vseh prihodkov. Slednjih
so do konca oktobra ustvarili za skoraj 26,2 milijona evrov, odhodkov pa za 26,5 milijona evrov.
Z doseženimi rezultati v prvih desetih mesecih se je danes na daljavo seznanil svet zavoda, ki ga vodi Žarko Markovič.
Po besedah direktorice Anice Užmah so v tem času prihodke v primerjavi z letom prej zvišali za skoraj sedem odstotkov,
stroške pa za 8,5 odstotka.
Obvladovanje epidemije je še poslabšalo stanje neporavnanih zapadlih obveznosti, likvidnostne težave pa po besedah
Užmahove postajajo resna težava, ki ogroža poslovanje. "Dolgoletne težave z likvidnostjo, ki so posledica zastarelosti
ekonomsko odpisane opreme in slabo vzdrževanih prostorov, se se tako še poglobile," je opozorila direktorica. To se po
njenih besedah odraža tudi v kakovosti nudenja zdravstvenih storitev uporabnikom.
Zdravstvena zavarovalnica in država preko proračuna sta jim v času epidemije sicer povrnila stroške za osebno
varovalno opremo in brise, medtem ko stroški zdravljenja bolnikov s covidom-19 oktobra še niso bili plačani in se tudi to
pozna na poslovanju.
Epidemija pa vpliva tudi na kadrovske težave. V prvi polovici leta so bili pri zaposlovanju zadržani, saj je bil finančni načrt
sprejeti pozneje kot običajno, po njegovem sprejemu pa so se lotili zaposlovanja dodatne delovne sile na področjih, na
katerih je bilo kader na trgu dela sploh mogoče najti.

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

Od oktobra se tudi pri njih srečujejo s povečano odsotnostjo zaposlenih zaradi odrejenih karanten in izolacije, zaradi
česar so morali najemati tudi študente za pomoč pri triažiranju na vstopnih točkah in pri prevozih. Nekaj pomoči so prejeli
tudi od sosednjih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev.
Tudi realizacije večine načrtovanih investicij so se lotili šele avgusta, doslej pa so v ta namen porabili dobrih 800.000
evrov. Ker so se večine lotili v zadnjih mesecih, računajo, da bodo načrt za letošnje leto vseeno izpolnili.
Kot že na vrsti preteklih sej, so se člani sveta tudi tokrat seznanili z aktualnimi informacijami v zvezi z že leta pričakovano
gradnjo urgentnega centra. Bolnišnica je prejšnjemu vodstvu ministrstva za zdravje projektno in investicijsko
dokumentacijo poslala februarja, saj so začetek del načrtovali že avgusta, a vse od takrat ni bilo odzivov, niti odgovorov
na njihova povpraševanja.
S sprejetjem proračuna za naslednje leto se je izkazalo, da v njem ni potrebnega denarja za projekt oziroma je
rezerviranih le 111.000 evrov, čeprav Užmahovi ni jasno, katere aktivnosti so predvidene v tem obsegu. Bolj jo veseli, da
se je ptujska urgenca znašla vsaj na zemljevidu aktivnih investicij v zdravstvu do leta 2025, kjer je projekt ovrednoten na
4,7 milijona evrov.
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Ptuju

v

naboru države brez konkretnih projektov

Odpri galerijo
Na Ptuju še vedno upajo na naknadno uvrstitev vsaj nove urgence na seznam prednostnih investicij.
Hojka Berlič

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

Hojka Berlič

23.12.2020, 06.00

Na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva v spodnjem Podravju
prevladujejo projekti, ki se vlečejo že desetletja. Ptuj je z izkupičkom težko zadovoljen.
Vlada je na podlagi interventnega zakona določila seznam pomembnih vlaganj, ki so ključne za zagon gospodarstva po
epidemiji in naj bi bile deležne pospešene izvedbe. Čeprav večina vlaganj, predvidenih v spodnjem Podravju, nosi
letnico izvedbe 2020 ali 2021, pa gre večinoma za projekte, ki se vlečejo že desetletja. Pri postavljenih prioritetnih
naložbah sicer že na prvi pogled najbolj izstopa tisto, česar na seznamu ni - že leta prvi med prioritetnimi projekti v
regiji, gradnja ptujskega urgentnega centra. Kot smo že poročali, naj bi na ministrstvu za zdravje kot razlog, da se
urgenca ni znašla na seznamu, navajali prav starost projekta in to, da naj bi bil že v teku. "Gradbeno dovoljenje je
poteklo in ga je treba na novo pridobiti. Tako da bi lahko v tem pogledu tolmačili, da gre za novi projekt, ki je
pripravljen na izvedbo. Upamo, da bomo s to argumentacijo tudi prepričali, da bi nas še uvrstili v ta covid mehanizem,"
nasprotno argumentira ptujska županja Nuška Gajšek Seveda se zdaj postavlja še dodatno vprašanje, kaj za projekt
pomeni odstop ministra za zdravje Tomaža Gantarja ki naj bi sicer v januarju načrtoval obisk ptujske bolnišnice. Med
prioritetnimi vlaganji pa tudi ni najti drugih večjih investicij, ki so visoko na seznamu ptujskih prioritet, med drugim
tretje faze obnove dominikanskega samostana, izgradnje doma upokojencev Žabja vas pa izgradnje neprofitnih
.

,
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stanovanj ter nove centralne kuhinje in uprave vrtca.

Dom upokojencev in terme
Uspešnejše so bile nekatere druge občine v regiji. Med prioritetnimi projekti je tako izgradnja Doma starejših občanov
Markovci, razpis za izbiro izvajalca del naj bi objavili spomladi, gradnja doma z okoli 150 posteljami naj bi bila
zaključena do konca leta 2023, na občini pa po tihem upajo, da jim bo za okoli deset milijonov evrov vereden projekt
uspelo pridobiti do 80 odstotkov nepovratnih sredstev iz različnih virov. Država si želi pospešiti tudi gradnjo
zdravilišča Terme Gaja v občina Destrnik, ki je po desetletju z vrnitvijo župana Franca Pukšiča znova aktualna in ki je
hkrati tudi edini projekt s področja turizma v regiji. "Projekt ima veljavno gradbeno dovoljenje, letos smo začeli
pripravljalna dela. V bistvu čakamo samo sklep vlade o soinvestiranju. Takega, kot smo ga že nekoč imeli," pravi Pukšič
o skupno 30 milijonov evrov vrednem projektu.

Uspešnejše od Ptuja so bile nekatere druge občine

v

regiji

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

Kidričevska obvoznica kmalu, ptujska še neznanka
Država je sicer na seznam uvrstila tudi nekatere energetske in prometne projekte, med drugim že dve desetletji
načrtovano izgradnjo odsekov glavne ceste Ormož-Gorišnica-Markovci, ki naj bi se začela prihodnje leto, pa tudi
razvpitega odseka glavne ceste med Ptujem in Markovci, ki sicer nosi letnico izvedbe "2022 in kasneje". Dars je jeseni že
objavil razpis za izbiro izvajalca gradnje 16-kilometrskega odseka Ormož-Markovci. Traso odseka ceste mimo Ptuja, ki
že dolgo razburja, pa bo določila medresorska komisija. Čeprav so župani občin s Ptujskega jeseni glasno pozdravili
novo različico severne obvoznice S5, ki naj bi bila delno speljana pod zemljo, pa se očitno znova zapleta. "Strinjali smo
se, da gredo poleg najnovejše različice v presojo še optimizirana južna različica in različica sever-sever. Dars pa kljub
vsemu zdaj zahteva, da gre v presojo tudi severna različica S4, ki je od začetka sporna in nesprejemljiva. Skupna
občinska uprava občin spodnjega Podravja in civilna iniciativa sta že izrazili nestrinjanje s takim predlogom," pojasnjuje
župan občine Markovci Milan Gabrovec
.

letnico 2020 pa se ponaša predvideni začetek izgradnje kidričevske obvoznice. Po besedah župana Antona
Leskovarja so prav v preteklih dneh podpisovali pogodbo z izbranim izvajalcem del prvega odseka obvoznice,
med drugim ljudi razbremenila težkega tovornega prometa.
Z

ki

naj

bi
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Energetske povezave
Država letos začenja postavitev visokonapetostne elektroenergetske povezave Slovenije z Madžarsko od Cirkovc do
Pinc, umeščanje trase je tudi trajalo kar dve desetletji. Prihodnje leto naj bi začeli še postavljanje dvosistemskega
daljnovoda Lenart-Radenci. Prav tako je v leto 2021 postavljen začetek del na drugem odseku prenosnega plinovoda
R15/1 Pince-Kidričevo.
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Prednostni seznam investicij pa je dopolnjen še z letos začetima državnima projektoma zagotovitve poplavne varnosti
porečja Drave, in sicer na območju ptujske Drave in Dravinje, ki naj bi končno zagotovila varnost številnim prebivalcem
tega območja. Letos pa so začeli tudi projekt Drava - Natura 2000, reka za prihodnost, ki se posveča izboljšanju stanja
ohranjenosti vrst in habitatnih tipov ob reki.

Še daleč od izvedbe
Na seznamu pomembnih investicij je tudi prednostni regionalni projekt celovite obnove vodovodnega sistema
spodnjega Podravja, v katerega je združenih 19 občin, s predvidenim začetkom izvedbe del že v prihodnjem letu. Kar je
po vseh zapletih, ki so se dogajali, denimo odstopanju občin od projekta, številnih pomislekih in finančnih nejasnostih
med občinami, neuresničljivo. Trenutno tako komaj zaključujejo podaljšani razpis za izbiro projektantov. Po oceni
direktorja ptujske občinske uprave Alena Jevtovića ki vodi projekt, bodo izgradnjo težko začeli pred letom 2023.
,

letom izvedbe kar 2024 pa je povezana ureditev medobčinske logistično-poslovne cone, ki naj bi zrasla ob avtocesti
od Ptuja proti mejnemu prehodu Gruškovje - tudi to je eden od projektov, o katerih se je prvič govorilo že pred
desetletji.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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V UKC Maribor po praznikih pričakujejo povečanje števila
okužb

Zaradi pričakovanega tretjega vala epidemije UKC Maribor za ustrezno oskrbo vseh pacientov nujno potrebuje dosistematizacijo medicinskega dela
osebja.
Sašo Bizjak

Barbara Bradač

23.12.2020, 06.00

Če bodo v UKC Maribor želeli v prihodnjem letu pomagati vsem covid bolnikom in drugim,
ki so letos zaradi epidemije že bili prikrajšani za zdravljenje, potrebujejo več zaposlenih in
tudi spremenjena delovna mesta.
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Tretji val in povečanje števila okužb z novim koronavirusom se pričakuje že v začetku leta. S tem podatkom je
predsednik sveta zavoda UKC Maribor Jože Šabeder utemeljil sklic nujne seje sveta zavoda UKC Maribor in
obravnavano sistematizacijo delovnih mest. V kadrovsko podhranjenem UKC Maribor so pripravili pravne podlage in
ustvarili nova delovna mesta, da bodo lahko v prihodnosti zaposlili več ljudi.

"NIJZ napoveduje v prvi tretjini prihodnjega leta 30-odstotno povečanje okuženih in hospitaliziranih s SARS-CoV-2.
Zaradi pričakovanega tretjega vala epidemije mora UKC za ustrezno oskrbo vseh pacientov nujno dosistematizirati
medicinski del osebja," je v sklicu zapisal Šabeder. Direktor Vojko Flis pa je dopisal, da bo izhodna strategija iz
pandemije zelo zahtevna in da je treba zaradi tega zagotoviti kompetenten kader v zdravstveni negi, pri zdravnikih,
fizioterapevtih oziroma celotnem zdravstvenem timu. "Iz projekcij, ki so bile predstavljene direktorjem bolnišnic na
posvetu vlade, izhaja, da se situacija ne umirja in se pričakuje tretji val v prvi polovici januarja, kar pomeni večjo
obremenitev covid bolnišnic," piše Flis.
Da glede projekcij okužb niso pravi naslov, so nam odgovorili pri NIJZ in še dodali, da je te informacije na posvetu vlade
podal sedaj že bivši minister za zdravje Tomaž Gantar Včeraj so nam pri ministrstvu za zdravje posredovali odgovor
Bojane Beovič vodje svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje, ki pričakuje povečanje okužb že v prvi
polovici januarja zaradi dinamike povečevanja po praznikih. "Januarja in februarja pričakujemo povečanje števila
bolnikov zaradi zimskih razmer, ki so ugodne za širjenje respiratornih virusov, tudi covid, poleg tega bo neizogibno
povečanje nastalo zaradi zbiranja med prazniki, a upamo, da čim manj," je pojasnila za Večer.
.

,
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Spremembe nujne za nemoten potek dela
Na nujni seji se člani sveta zavoda UKC Maribor tik pred koncem leta niso srečali samo zaradi covid razmer, ki so
spremenile delo zaposlenih, ampak tudi, ker mora ta klinični center reorganizirati svoje zdravstvene delovne sile in
zanje urediti papirje, da ustrezajo letošnjemu programu dela in finančnemu načrtu, ki je bil sprejet avgusta. Spremembe
sistematizacije delovnih mest medicinskega osebja, ki so bile včeraj na mizi svetnikov, so dobile soglasje članov.
Večinoma so bile te spremembe predvidene že pred časom, razen za 21 zaposlenih v zdravstveni negi, ki so jih v UKC
Maribor zaradi epidemije letos na novo že zaposlili za določen čas, in te bodo sedaj lahko zaposlili za nedoločen čas.
"Stroški se bodo takoj povečali za nekaj več kot 50 tisoč evrov na mesec," je pojasnila vodja kadrovskega oddelka
Ksenija Trčko in še dodala, da skupaj spremembe predvidevajo zaposlitev 28 zdravnikov, 157 medicinskih sester, 18
zdravstvenih administratorjev, 17 drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter štiri nezdravstvene delavce, ki delujejo
v okviru medicinskih oddelkov.

"Če hočemo poskrbeti za vse, tako covid paciente kot druge, moramo zaposliti dodatne
ljudi"
Ustvarili delovna mesta,

ali

bodo našli tudi delavce?
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Spremenjena sistematizacija UKC Maribor sedaj daje možnost, da bodo v tem kliničnem centru sploh lahko dodatno
zaposlili osebje, kar bo sicer odvisno od finančnih zmožnosti institucije, neuradno je skupna ocena za vse zaposlitve
milijone evrov letno, pa tudi od kadrov, ki so sploh na trgu dela.

tri

V UKC Maribor se bo sredi januarja začela gradnja hitromontažne stavbe, končana naj bi bila v treh mesecih in bo
sprejela covid bolnike. S tem bodo lahko v preostalem delu bolnišnice sprostili kapacitete za oskrbo drugih pacientov.
"Ti so v času covid razmer prikrajšani, zato moramo zanje nujno poskrbeti in intenzivirati delo z njimi, treba bo
skrajšati čakalne dobe," je pred časom povedal strokovni direktor Matjaž Vogrin in včeraj še dodal: "Če hočemo
poskrbeti za vse, tako covid paciente kot druge, moramo zaposliti dodatne ljudi."

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

Članico sveta zavoda Stanko Naterer je zanimalo, koliko se je letos že realiziral plan kadrov, ki je predvideval dodatnih
14 zdravnikov in 90 delavcev v zdravstveni negi. "Zdravnike upam, da dosežemo, pri zdravstveni negi pa še nismo vsega
realizirali, ker smo tudi načrtovali malo več, saj nismo vedeli, v katero smer se bo razvijala epidemiološka situacija," je
odgovorila vodja kadrovske službe.
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Kdo živi
ministri

1/2

neprofitnih stanovanjih? Poslanci,
in uradniki

v

Do službenih stanovanj po neprofitnih najemninah so upravičeni poslanci, ministri in
zaposleni v organih državne uprave pa tudi zaposleni v policiji in vojski. Ministrstvo za javno
upravo jim za najem stanovanja v povprečju zaračuna pičlih 169 evrov na mesec. Če bo
sprejeta novela stanovanjskega zakona, se jim bo najemnina prvič po letu 2007 zvišala.

Ministrom, sekretarjem in uradnikom v ožji državni upravi je na voljo okoli 500 službenih stanovanj z nekajkrat nižjo najemnino od tržne.
Mladim preostajajo (pre)draga stanovanja na trgu. (Foto: Bojan Velikonja)

Na notranjem ministrstvu so nedavno spremenili pravilnik o oddaji službenih stanovanj. Ta so bila
uslužbencem policije po stari ureditvi načeloma na voljo le za določen čas, po novem pa bodo lahko
službena stanovanja za nedoločen čas najeli upokojeni uslužbenci policije ali ministrstva za notranje
zadeve, ki imajo tako nizke pokojnine, da so upravičeni do varstvenega dodatka. Najem službenih
stanovanj za nedoločen čas bo na voljo tudi uslužbencem, ki so se upokojili zaradi poklicne bolezni,
trajne vezanosti na invalidski voziček in podobno, ter vojnim veteranom. Predsednik Sindikata
policistov Slovenije Kristjan Mlekuš spremembe pozdravlja, saj je prepričan, da bodo izboljšale
socialni položaj najranljivejših skupin uslužbencev oziroma nekdanjih uslužbencev policije.
Skupno je sicer po podatkih ministrstva za notranje zadeve uslužbencem policije na voljo 623
službenih stanovanj, od tega jih je trenutno oddanih 568. Do najema so upravičeni zaposleni, ki v
oddaljenosti do 60 kilometrov od delovnega mesta nimajo v lasti primernega stanovanja. Tisti, ki
najemajo službena stanovanja na območju Kopra, Pirana, Maribora in Ljubljane, zanje plačujejo enako
najemnino kot najemniki neprofitnih stanovanj. Zaposleni v policiji, ki najemajo službena stanovanja
drugod po državi, pa plačujejo še nižjo najemnino, in sicer 80 odstotkov neprofitne najemnine.
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Stanovanja z neprofitnimi najemninami so sicer v prvi vrsti namenjena državljanom z nizkimi prihodki,
ki jim je pri nas na voljo skupno okoli 20.000 neprofitnih stanovanj. A uslužbenci policije, vojske, pa tudi
poslanci, ministri, državni sekretarji in drugi uslužbenci državne uprave lahko po enako visokih
neprofitnih najemninah najemajo službena stanovanja iz fonda državnih stanovanj.

Vsaj trikrat nižje od tržnih najemnin
Da so službena stanovanja z neprofitnimi najemnina zanje velika ugodnost, ni dvoma, saj so razlike
med neprofitnimi najemninami in tržnimi najemninami, ki so jih primorani plačevati vsi ostali državljani,
izjemne in iz leta v leto večje. Po podatkih ljubljanskega javnega stanovanjskega sklada neprofitna
najemnina za stanovanje, veliko 55 kvadratnih metrov in točkovano s 320 točkami, znaša okvirno 180
evrov. Tisti, ki enako veliko stanovanje v Ljubljani najema jo na trgu, morajo v povprečju plačati vsaj
trikrat višjo najemnino. S pregledom podatkov o cenah 55 kvadratnih metrov velikih stanovanj, ki se
trenutno oddajajo na nepremičninskem portalu Nepremicnine.net, smo ugotovili, da je za najem tako
velikega stanovanja v Ljubljani trenutno treba odšteti v povprečju 814 evrov.
Koliko za podobno veliko stanovanje plačujejo poslanci? Poslanec NSi Jožef Horvat za 58 kvadratnih
metrov veliko stanovanje plačuje 156,33 evra, poslanec SAB Franc Kramar pa za 59 kvadratnih
metrov 217,56 evra. Službena stanovanja sicer trenutno najema 20 poslancev državnega zbora.

Obeta se zvišanje
Z obsežnim fondom službenih stanovanj razpolagajo tudi na ministrstvu za javno upravo. Po zadnjih
podatkih upravljajo 500 stanovanj, zasedenih je 469. Ta stanovanja so na voljo funkcionarjem, denimo
ministrom, javnim uslužbencem na položaju in uradnikom v ožji državni upravi, tudi zaposlenim na
upravnih enotah in organih v sestavi ministrstev z več kot 1200 zaposlenimi. Trenutna povprečna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

neprofitna najemnina za ta stanovanja po podatkih ministrstva znaša 168,96 evra.
Zakaj so najemnine državnih službenih stanovanj tako nizke? Ker so si poslanci in ministri najemnine
določili tako, da so te vezane na metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Ker
se vrednost točke za izračunavanje neprofitne najemnine ni zvišala že vse od leta 2007, se vse odtlej
niso zvišale niti najemnine za stanovanja, ki jih svojim kadrom oddaja država.
Trenutno je sicer v vladni proceduri novela stanovanjskega zakona, ki predvideva zvišanje neprofitnih
najemnin za okoli 30 odstotkov. Bo torej zvišanje najemnin doletelo tudi poslance in ministre? »V
primeru uveljavitve novele zakona bomo neprofitne najemnine zvišali skladno z veljavno zakonodajo,«
pritrjujejo na ministrstvu za javno upravo. Podobno pravijo na ministrstvu za okolje: »Vrednost točke se
bo spremenila za vsa stanovanja, ki so opredeljena kot neprofitna najemna stanovanja, ne glede na to,
kdo je njihov lastnik ali uporabnik.« Dodajajo pa, da veljavni zakon in predlog novele določata le
najvišjo možno najemnino, ki jo smejo lastniki neprofitnih najemnih stanovanj zaračunavati svojim
najemnikom, kar pomeni, da bi si poslanci in ministri teoretično lahko določili tudi nižjo najemnino.
Predlog novele je že usklajen z vsemi ministrstvi in naj bi ga v kratkem poslali v vladno obravnavo.
Ob tem spomnimo, da trenutni predlog sprememb zakona ni prvi poskus zvišanja neprofitnih najemnin.
To so poskušale uvesti – za zdaj brez uspeha – vsaj zadnje

tri

vlade. Poznavalci problematike sicer že

leta opozarjajo, da so neprofitne najemnine prenizke, saj ne omogočajo niti ohranjanja obstoječega
fonda neprofitnih stanovanj, kaj šele gradnje prepotrebnih novih stanovanj.
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Mestni proračun: Naložbe
pojenjajo

v

vrtce in šole ne

Tudi v prihodnjih letih bo ljubljanska občina nadaljevala prenovo in gradnjo vrtcev oziroma
osnovnih šol, da bi zagotovila dovolj prostora za vse in izboljšala bivalne pogoje.

Mestna občina še ni objavila javnega arhitekturnega natečaja za enoto trnovskega vrtca v Karunovi ulici, zato utegnejo
dokončanju nove stavbe vrtca v letu 2022 preveč optimistične. (Foto: Bojan Velikonja)

biti

napovedi o

Mestna občina Ljubljana je letos izpeljala 12 obsežnejših prenov in novogradenj v sklopu ljubljanskih
vrtcev in osnovnih šol. S temi projekti je po eni strani širila prostorske zmogljivosti šol in vrtcev, po
drugi pa poskrbela za njihovo požarno in potresno varnost, energetsko učinkovitost ter boljše bivalne
pogoje. S tovrstnimi naložbami bo občina, ki se lahko pohvali, da je od leta 2006 za naložbe v
vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo namenila 276,3 milijona evrov, nadaljevala tudi v prihodnjih
letih.

OŠ Zalog bodo celovito prenovili
Kot kaže osnutek proračuna za leto 2022, bo prihodnje leto končno prišla na vrsto prenova kuhinje v
osnovni šoli Zalog, na neustreznost katere je že lani opozorila inšpekcija. Občina je sprva načrtovala,
da bo že letos prenovila kuhinjo in jedilnico, kar naj bi jo stalo pol milijona evrov. A na koncu so se
odločili hkrati urediti še knjižnico, razširiti telovadnico in v sklopu javno-zasebnega partnerstva s
Petrolom še energetsko prenoviti šolsko stavbo. Celovita prenova zaloške osnovne šole bo tako
nekoliko dražja, in sicer jo proračun skupaj z energetsko prenovo ocenjuje na 5,9 milijona evrov,
zaključena pa naj bi bila v volilnem letu 2022.
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Prihodnje leto ali do konca tekočega mandata naj bi bilo končanih več projektov prenov na ljubljanskih
osnovnih šolah. In sicer naj bi bila končana prenova objekta osnovne šole Kolezija na Splitski 13,
celovita prenova šole Livada z gradnjo dveh učilnic, celovita prenova osnovne šole Trnovo, prenova
dveh objektov šole Koseze, statična sanacija šole Martina Krpana, gradnja prizidka k osnovni šoli
Miška Kranjca ter rušitev knjigoveznice, novogradnja učne delavnice in obnova obstoječega objekta
Centra Janeza Levca Ljubljana na Karlovški cesti 18.
Iz osnutka proračuna je razvidno, da bodo prihodnje leto prišli na vrsto prenova kuhinje z dozidavo
treh oddelkov enote Učenjak Vrtca Pedenjped, celovita prenova z ureditvijo pralnice, kuhinje in uprave
enote Sapramiška Vrtca Šentvid ter celovita prenova z dozidavo in prenovo kuhinje enote Rožna
dolina Viških vrtcev. Ti projekti naj bi bili končani do leta 2022, saj se takrat v osnutku proračuna
zaključi njihovo financiranje. Pri vseh teh šolah in vrtcih bo občina poskrbela tudi za energetsko
sanacijo.

Načrtovana dva arhitekturna natečaja
Osnutek proračuna za leto 2022 predvideva, da bo tega leta končana tudi rušitev in nato novogradnja
enote Karunova Vrtca Trnovo, ki je ocenjena na nekaj več kot pet milijonov evrov. A ta napoved
utegne biti preveč optimistična, saj je občina pred začetkom gradnje predvidela izvedbo
arhitekturnega natečaja za novo enoto vrtca z dvanajstimi oddelki, zakloniščem, razdelilno kuhinjo,
spremljevalnimi prostori, igriščem in parkiriščem. Natečaj, ki naj bi ga občina objavila že leta 2019,
namreč še ni bil izveden. Šele po izboru najboljše rešitve bo občina z zmagovalcem natečaja
podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in nato šla v postopek pridobitve gradbenega
dovoljenja ter izbor izvajalca. Kot je razvidno iz osnutka proračuna za leto 2022, pa naj bi bila v tistem
letu zaključena nekaj manj kot 1,3 milijona evrov vredna celovita prenova enote Kolezija trnovskega
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vrtca.
Arhitekturni natečaj naj bi občina prihodnje leto ali leta 2022 objavila tudi za gradnjo nove osnovne
šole Brdo. Projekt je ocenjen na dobrih 9,1 milijona evra, izvajati pa naj bi se začel šele konec tega
oziroma v začetku prihodnjega mandata. Na naslednji mandat bodo denimo morali počakati še
gradnja večnamenskega prostora k enoti Vrba Vrtca Zelena jama, gradnja telovadnic k osnovnima
šolama Šentvid in Polje ter novogradnja za potrebe šole Kolezija.

Nekoliko več evrov za javna otroška igrišča
Za vzdrževanje in obnove občinskih otroških igrišč (košnja trave, praznjenje košev, zamenjava
dotrajanih igral, vzdrževanje peskovnikov in podobno) naj bi Ljubljana prihodnje leto namenila
990.000 evrov, v letih 2022 in 2023 pa po nekaj več kot 970.000 evrov. Leta 2022 je v načrtih
občine prenova igrišč v parku Tivoli, ki bo stala 277.000 evrov. V primerjavi z letošnjim letom so
zneski, ki jih bo občina namenila prenovi otroških igrišč, v prihodnjih letih nekoliko višji, saj naj bi po
ocenah letos za ta namen porabila 700.000 evrov.
Vzgoja in izobraževanje

vrtci

osnovne šole

Mestna občina Ljubljana

proračun

POŠLJI KOMENTAR

finance

POŠLJI POPRAVEK
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Drugi tir: Vrsta domnevnih napak že
dejanju

v

uvodnem
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Dogajanje med gradnjo dostopnih cest, ki bodo vodile k trasi drugega železniškega tira med Divačo
in Koprom, ne zbuja optimizma, da bo ta megaprojekt potekal gladko. V 2TDK naj bi ugotovili, da so
v preteklosti tako projektanti kot izvajalci in nadzorniki storili nemalo napak.

Zaradi domnevnih napak, ki naj bi jih zakrivila cela vrsta deležnikov, naj bi v 2TDK poskušali znižati pogodbeno ceno gradnje
dostopnih cest. (Foto: Luka Cjuha)

V projektnem podjetju 2TDK naj bi ugotovili, da so bile plasti asfalta na novozgrajenih cestah, ki jih
pravkar gradita Kolektor CPG in Euroasfalt in bodo vodile k trasi drugega tira med Divačo in
Koprom, vsaj na krajšem odseku tanjše, kot je določeno v pogodbi. Geotehnična sidra naj bi
dobavili za dobro polovico ceneje, kot so predvideli projektanti, slednji pa naj bi precej zgrešili tudi v
oceni, koliko gozda je treba posekati ob gradbišču. Razlika naj bi bila vredna dobrih 600.000 evrov.
Ob vsem tem je zatajil še nadzor.
Zaradi domnevnih napak, ki naj bi jih zakrivila cela vrsta deležnikov v procesu, naj bi na 2TDK
poskušali znižati pogodbeno ceno gradnje dostopnih cest, morda celo (sodno) terjati projektantovo
odgovornost. Slabo projektiranje je namreč tisto, ki navsezadnje omogoča dodatna in nepredvidena
dela izvajalcem.

O finančnem aneksu še odločajo
Ta nepredvidena dela pri gradnji dostopnih cest pa že bremenijo – 2TDK. Ob dveh podpisanih
aneksih k pogodbi – skupaj sta vredna dobrih 1,15 milijona evrov – je namreč konzorcij Kolektorja
CPG in sarajevskega Euro-Asfalta zahteval še enega, kot smo razkrili v Dnevniku . Ta je bil v
izhodišču težak kar

tri

milijone evrov, a naj bi ga v 2TDK doslej znižali na 1,3 milijona, končna

odločitev o podpisu pa naj še ne bi bila sprejeta.
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Gradnja dostopnih cest bi morala biti po pogodbi končana že danes, a manjka še manjši del pri
Črnem Kalu. Zato je v torek nadzorni svet 2TDK soglašal s časovnim aneksom k pogodbi, po
katerem bi se rok za končanje vseh pogodbenih del podaljšal do 31. marca 2021. Kolektor CPG in
Euroasfalt po naših informacijah aneksa še nista podpisala.

Kitajci verjetno ne bodo sodelovali
Prelagajo pa se tudi razpisni postopki za glavna dela. Vse bolj gotovo je, da kitajski gradbinci ne
bodo sodelovali pri gradnji drugega tira. Potem ko jih je iz razpisnega postopka izločil 2TDK, je
danes še državna revizijska komisija (Dkom) zavrnila štiri revizijske zahtevke, s katerimi so se
kitajski gradbinci poskušali vrniti v boj za posel.
Spomnimo, generalni direktor 2TDK Pavle Hevka je ob izločitvi kitajskih prijav iz nadaljnjega
razpisnega postopka pojasnil, da interventni zakon nalaga, da lahko družbe iz tretjih držav v razpisu
sodelujejo le, če imajo države s Slovenijo sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski sporazum.
Turčija denimo tak sporazum s Slovenijo ima, Kitajska pa ne. Tej argumentaciji so danes pritrdili tudi
v Dkom. Ne zgolj interventni zakon – izločitev kitajskih ponudnikov naročniku omogočajo tudi
evropske smernice in zakon o javnem naročanju. Tako zakon kot smernice EU so neobvezujoči, kar
pomeni, da se o morebitnih izločitvah družb iz tretjih držav odloči naročnik. V slovenskem primeru
2TDK. »Naročniku ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za sodelovanje v
drugi fazi postopka in jih posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe,« so zaključili v Dkom ter
zahtevke za revizijo, ki so jih vložili Ginex International iz Nove Gorice, ki je nastopal skupaj s
korporacijo China Gezhouba, ter družbe China Communications Construction Company, China
Railway Group in China State Construction Engineering Corporation, zavrnil kot neutemeljene.
S tem je Dkom odločil o vseh sedmih vloženih zahtevkih za revizijo pri razpisu za 700 milijonov
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evrov vredno gradnjo predorov med Divačo in Koprom. A to še ne pomeni, da novih zahtevkov za
revizijo ne bo več.

Najverjetneje

le

trije

Družba 2TDK mora namreč še uradno potrditi odločitev o izločitvi kitajskih gradbincev, hkrati pa se
mora odločiti glede sodelovanja konzorcija Gorenjske gradbene družbe (GGD), CGP Darija Južne
in češkega Metrostava. Dkom (in ne 2TDK) je namreč ugotovil , da referenca, na katero se je v
razpisu skliceval omenjeni konzorcij, ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Poenostavljeno povedano,
dolžina predorov, ki jih je za referenco navajal Metrostav, ne ustreza razpisnim zahtevam 2TDK.
»Naročnik pred sprejemom odločitve in v predrevizijskem postopku ni preveril sporne reference,«
so zapisali v Dkom. Na 2TDK so očitek zavrnili in pojasnili, da so ponudbo konzorcija uvrstili v drugi
krog na podlagi verodostojne dokumentacije. Reference resda niso preverili v praksi, a tega
praviloma nikoli ne počno. Navsezadnje tudi niso preverjali referenc, ki so jih navajala kitajska
podjetja, saj bi morali za to odpotovati na Kitajsko.
Konzorcij GGD, Metrostav in CGP lahko sporno referenco dopolni oziroma zamenja in si tako
zagotovi nadaljnje sodelovanje v razpisu, a glede na to, da se po naših informacijah ne odzivajo na
pozive 2TDK k dopolnitvi dokumentacije, ni pretirano verjetno, da bodo to storili. Tudi na naša
novinarska vprašanja se v družbi Metrostav niso odzvali. Ker pa so v prijavi na razpis navajali lažne
podatke, zoper njih teče prekrškovni postopek. Če bodo na Dkom prekršek potrdili, se bo celoten
konzorcij vključno s slovenskima družbama znašel na črnem seznamu in nekaj let ne bo smel
nastopati na javnih razpisih v Sloveniji.
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Uprava 2TDK bo predvidoma v ponedeljek odločila, katere družbe se bodo prebile v drugi krog
dvofaznega razpisa, v katerem bo odločala zgolj še cena. Trenutno kaže, da bodo v njem
sodelovale le

tri

družbe oziroma konzorciji: avstrijski Strabag z nemškim Züblinom in turškim

Gülermak Agirom, konzorcij družb Kolektor CPG in turška Yapi Merkezi in Özaltin ter turški Cengiz.
Pogodba z najcenejšim ponudnikom bi bila lahko podpisana aprila. Ne glede na dosedanje zamude
časovnica projekta ostaja nespremenjena. Železnica med Divačo in Koprom naj bi bila zgrajena leta
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2025.
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Ministrstvo ne dovoli legalizacije
Istra

23. 12. 2020, 06.03

Alenka Penjak
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Čeprav je hiša s pripadajočo podzemno garažo in visokim podpornim zidom,
zgrajena v Sončni ulici v Portorožu, od lokalne politike že dobila zeleno luč za
legalizacijo, ministrstvo za okolje in prostor od piranskih občinskih svetnikov
pričakuje, da bodo svojo odločitev razveljavili. Če tega ne bodo storili, bo
ministrstvo vladi predlagalo, da zahteva uvedbo postopka pred ustavnim
sodiščem. Kaj bodo občinski svetniki storili, bo znano danes na izredni seji.

Foto: Zdravko Primožic/FPA

PIRAN > Ministrstvo za okolje in prostor je piranski občini in občinskim
svetnikom že septembra predlagalo, naj zavrnejo pobudo Lorisa Požarja
potrdijo elaborata lokacijske preveritve za namen določanja individualnih
odstopanj.

in

ne

Občinski svetniki so elaborat portoroškega podjetnika, znanega tako v
igralniškem kot sponzorsko-športnem svetu, kljub temu sprejeli. Menili so, da
Požarjev podporni zid, zgrajen v zelo strmi ulici, od dovoljenega ne odstopa
toliko, da bi bilo to moteče, ter da bi veljalo tako neznatne gradnje na črno
legalizirati v vsej občini.

54

23.12.2020

Primorske.si

Sreda, 06:03

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://www.primorske.si/primorska/istra/ministrst...

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

Pohvalili so, na primer, njegovo odločitev, da pod zemljo umesti podzemno
garažo za, kot znajo povedati svetniki GZOP, sedem avtomobilov in menijo, da
bi lahko bila takšna gradnja svetal zgled za parkirne rešitve. Z davkom na
degradacijo in uzurpacijo pa bi črnograditelji obogatili proračun. Kritiki menijo,
da bi bilo takšno odločanje podložno preveč subjektivnim pogledom in tudi
korupciji. Odkar je dobil Požar zeleno luč, je prejela piranska občina še nekaj
zahtevkov za lokacijsko preveritev, med drugim tudi od družine Turk, ki ima
črno gradnjo na Parecagu.

Med drugim naj

bi bil

podporni zid,

ki

se nadaljuje

v

garažo, previsok. (foto: Zdravko Primožič/FPA)

Ministrstvo za okolje in prostor je občino 14. decembra obvestilo o tako
imenovanem nadzoru zakonitosti Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve.
Pozvalo jo je, naj sklep razveljavi in to bodo občinski svetniki skušali storiti
danes. Sklep morajo razveljaviti 30 dni po prejemu poziva ministrstva. Če
občina tega ne bo storila, bo ministrstvo ukrepalo ter predlagalo vladi, naj
zahteva postopek pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa
lokalne skupnosti z ustavo in zakonom.
Lokacijska preveritev je v zakonu o urejanju prostora na novo predpisan
instrument prostorskega načrtovanja. Ministrstvo razlaga, da lokacijska
preveritev ni napisana za namen legalizacije in občinam svetuje, naj takšne
pobude zavračajo.
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Določbe zakona omogočajo lokacijsko preveritev samo za nameravane bodoče
gradnje, in sicer v smislu povsem nove zazidave ali nameravane rekonstrukcije,
prizidave, nadomestne gradnje ali gradnje pomožnih objektov zakonitih
gradenj, razlagajo na ministrstvu.
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Dodajmo, da je odvetniška družba Debevec&Jan po naročilu župana Đenia
Zadkovića izdelala pravno mnenje, v katerem navaja, da bi bilo mogoče
lokacijsko preveritev za namen individualnih odstopanj izpeljati tudi, če je na
obravnavanem zemljišču nelegalna stavba, ki jo namerava investitor na podlagi
ugodne lokacijske preveritve legalizirati. Poudarja, da odločitev občinskih
svetnikov ni bila nezakonita.
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Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev
glede drugega tira
STA

Slovenija

23. 12. 2020, 11.08
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Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo, ki so jih v
postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru med
Divačo in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki. S tem je odločila o vseh sedmih vloženih
zahtevkih za revizijo pri oddaji tega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo, ki so jih v postopku pravnega varstva pri
oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru med Divačo in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki. Foto: Zdravko
Primožič/FPA

LJUBLJANA > Družba 2TDK je javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru
novembra lani objavila v dveh delih: prvi se je nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi
pa na dela od Črnega Kala do Kopra. Ponudbe je oddalo 15 gradbenih podjetjih in konzorcijev.
Oktobra je uprava 2TDK sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince. Sposobnost za
oba odseka na drugem tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski gradbeni družbi v
sodelovanju s CGP in češkim Metrostavom, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim
podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi
Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.
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Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že
pred časom pritrdila ugodila je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o
priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega
Metrostava za gradnjo drugega tira.
-

Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih štirih je sporočila danes. Kot je državna
revizijska komisija zapisala v sporočilu za javnost, je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za
revizijo vlagateljev Ginex International in China Gezhouba Group Company, China
Communications Construction Company, China Railway Group ter China State Construction
Engineering Corporation.
Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica
sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega
večstranskega ali dvostranskega trgovinskega sporazuma niti s Slovenijo niti z EU.
Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje
kitajski ponudniki. "Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal
sposobnosti za sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji
ponudbe," je zapisala.
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Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo je s tem zaključen. Gradbinci, ki
jim je družba 2TDK v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo medtem do 1.
februarja 2021 čas za oddajo ponudb.
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Ifo: Nemška podjetja pri zaposlovanju bolj previdna
19 min

.
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Zaprtje gospodarstva je pri podjetjih sprožil večjo previdnost glede zaposlovanja, ugotavlja nemški inštitut Ifo
Kazalnik zaposlovanja nemških podjetij se je decembra znižal na 95,5 točke, po tem ko je v novembru znašal
96,7 točke. Kazalnik je sicer narasel v sektorjih proizvodnje in trgovine, a število zaposlenih naj ne bi naraslo.
Število zaposlitev znižujejo v storitvenih dejavnostih, zlasti so previdni v arhitekturnih in inženirskih podjetjih
ter nepremičninskem sektorju. Manj intenzivno kot prej nove zaposlene iščejo v sektorju informacijskih
tehnologij in gradbeništvu.
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Kako na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo
in geodezijo poteka študij na daljavo
Čas branja: 2 min
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Samostojno delo študente spodbuja h kritičnemu razmišljanju,
izziv je motivacija za študij, tako delo zahteva dobro organizacijo
in veliko samodiscipline
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Vasilij Krivec

Obveščaj me o novih člankih

:

fakultete

dodaj

gradbeništvo

dodaj

študenti

dodaj

Fakulteta za...

dodaj

Simona Savšek

dodaj

Foto: Shutterstock

Več

iz

teme

fakultete >

:

gradbeništvo >

Simona Savšek >

Class >

študenti >

Fakulteta za... >

UniLJ >

Vodstvo ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo analizira
študij na daljavo, ki ga morajo izvajati zaradi epidemije koronavirusa.
Na tej fakulteti danes študira skoraj 800 študentov dodiplomskih študijskih
programov,

v

podiplomski študij Grajeno okolje pa je trenutno vključenih 51

študentov. Predavanja potekajo na daljavo, in sicer večinoma prek spletnih
platform Zoom in BigBlueButton, ki sta integrirani

v

spletno učilnico Moodle.

Nekatere videokonference potekajo prek spletnega orodja MS Teams. Tudi
večino vaj opravljajo na daljavo, tiste, ki jih morajo nujno izvesti

v

laboratorijih

ali na terenu, pa bodo opravili, ko bo mogoče.
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Urnik enak, kot če bi pouk izvajali v predavalnicah
»Pred začetkom študijskega leta je bil velik izziv priprava urnika za hibridni
način izvedbe pouka, ko je na fakulteti manjši del študentov, drugi študij
spremljajo na daljavo,« je povedala prodekanja za študentske zadeve dr.
Simona Savšek . Študenti spremljajo pouk po določenem urniku, kot bi
potekal klasično. Večino predavanj in vaj snemajo, posnetke
ogledajo

si

lahko študenti

spletni učilnici.

v

Na daljavo opravijo tiste vaje, kjer tak način ne znižuje kompetenc. Evidentirali
so vse strokovne predmete, kjer morajo del ur izvesti
terenu in

s

v

živo

v

laboratorijih, na

specifično mersko opremo. Te vsebine bodo izvedli

v

manjših

skupinah, ko bodo okoliščine to dopuščale.

Pozitivne in negativne plati študija na daljavo
Študij na daljavo kot netradicionalna oblika učenja zahteva hitro digitalizacijo
učnega procesa, spremembo metod poučevanja, priprave učnih gradiv in
preverjanja znanja. Zaradi fizične razdalje med pedagogom in študentom je
težje zagotavljati sodelovanje med študijskim procesom in ohranjati motivacijo
za spremljanje
pouka. Med pozitivnimi učinki takšnega
študija na fakulteti poudarjajo
samostojno delo, ki študente spodbuja

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

h kritičnemu razmišljanju. Prav tako
študenti več dostopajo do spletnih
gradiv in se lahko sami odločijo, kdaj in
kje bodo študirali. Takšen študij je tudi
cenejši.
Vendar pa na drugi strani opažajo, da je
dostop do spletnih vsebin pogosto

Foto: Jernej Lasič
Prodekanja za študentske zadeve na
ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo dr. Simona Savšek.

otežen, saj od študentov zahteva stalno
in stabilno internetno povezavo in opremo. Po spomladanski izkušnji

s

poukom

na daljavo je fakulteta kupila videokonferenčno opremo, študenti lahko na
daljavo dostopajo do specifične programske opreme prek virtualnih
računalniških učilnic.
Velik izziv sta pasivnost študentov in motivacija za študij. Taka oblika dela
namreč zahteva dobro organizacijo in veliko samodiscipline. Na Univerzi v
Ljubljani zaznavajo, da se zaradi izolacije vse več študentov znajde

v

psihosocialni stiski. Na fakulteti posebno skrb namenjajo študentom prvih
letnikov, ki so bili na fakulteti le dobra dva tedna.

Preverjanje in ocenjevanje
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Študenti svoje znanje lahko preverijo, pri tem praviloma ne gre za ocenjevanje,
prek neobveznih spletnih kvizov in kolokvijev. »Pri ocenjevanju je treba
zagotoviti objektivnost in enake možnosti za vse študente, kar je

z

obstoječimi

spletnimi orodji težko,« razlaga Simona Savšek in dodaja, da bodo študenti
izpite opravljali

v

živo. Če to ne bo mogoče, bodo skladno

s

sprejetim zakonom o

začasnih ukrepih za omejitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)
prilagodili obvezne sestavine študijskih programov oziroma študijski koledar.
Na fakulteti ocenjujejo, da bodo študenti zaradi nastalih okoliščin bolj vešči
uporabe digitalnih orodij, prek študija na daljavo lahko zagotovijo ustrezne
kompetence
pridobijo

s

iz

teoretičnih vsebin predmetov. Znanja in veščin, ki jih študenti

terenskim in laboratorijskim delom, pa

s

poukom na daljavo ne

morejo zagotoviti. Zato bodo pouk teh vsebin organizirali

v

mogoče. »Dolgotrajni pouk na daljavo bi zagotovo vodil

primanjkljaj

v

živo, ko bo to

predmetno-specifičnih kompetenc, ki zagotavljajo operativnost in zaposljivost
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diplomantov,« poudarja Simona Savšek.
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Najbogatejši Slovenci 2020 vse na enem
mestu
-

Čas branja: 2 min
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Obveščaj me o novih člankih

:

Najbogatejši...

dodaj

Jure Knez

dodaj

Dewesoft

dodaj

Goran Dragić

dodaj

Anže Kopitar

dodaj

:

Najbogatejši Slovenci >
Anže Kopitar >

Jure Knez >

Medis >

Bill Gates >

Dewesoft >

Goran Dragić >

Ivan Pfajfar >

Predstavljamo svežo lestvico 100 najbogatejših Slovencev
tako ekspresen kot podroben pregled premožnih

.

.

Pripravili smo

Vabljeni k branju!

Skupno premoženje 100 slovenskih multimilijonarjev je kljub koronakrizi
doseglo nov rekord

.

Znaša 5,8 milijarde evrov, kar je dva odstotka več kot

lani. Se je pa ob znižanju ocene premoženja nekaterih v zadnji tretjini stotnije
prag za uvrstitev na lestvico drugo leto zapored znižal: premoženje 100.
najbogatejšega Slovenca letos znaša 20,9 milijona evrov (lani 22,2 milijona).
Največji skok , kar za 103 odstotke oziroma 37 milijonov evrov, na 73,8
milijona, je uspel Juretu Knezu
podjetja Dewesoft

,

,

največjemu lastniku uspešnega trboveljskega

ki proizvaja merilne instrumente. K povišanju vrednotenja

je pripomoglo tudi razkritje, da je lanska vsota vseh prihodkov in čistega
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dobička Dewesoftovih družb po svetu znašala 40 milijonov oziroma 12 milijonov
evrov. Raste tudi premoženje Sandija Češka in Livije Dolanc, ki se
uspešno kosata z ameriškimi borznimi zvezdami

.

Najvišje med novinci je Roman Pirnar , lastnik proizvajalca dizajnerskih
vrat. Na lestvico bi ga uvrstili že prej, če bi vedeli, da ima poleg rastočega
slovenskega podjetja v lasti tudi zelo dobičkonosno družbo v BiH. Nov obraz
na lestvici je tudi nekdanji sanator Elana Uroš Korže

,

ki je zdaj 55-

odstotni lastnik proizvajalca kmetijske mehanizacije. Objavljamo še zgodbo o
novincih, družini Moškotevc
danes pa jih mnogo več kujejo

,

z

ki so prvi milijon ustvarili

s

prodajo pijače,

gradbeništvom in nepremičninami.

Prvič med stoterico sta letos športnika Goran Dragić in Anže Kopitar

,

Luka

Dončić pa je prvi predstavnik generacije Z, uvrščen na lestvico
mladih milijonarjev . Med najbogatejšimi Slovenci je več nekdanjih
vrhunskih športnikov , ki povedo, kako jim v poslu prav pridejo »športne«
lastnosti, kot so jasni cilji, močna volja, disciplina in sposobnost, da se po
porazih vedno znova poberejo.
Znova pa med novimi milijonarji odkrivamo razvijalce računalniških
iger . Kdo so in kako to, da je ta veja IT pri nas tako uspešna?
Ustanovitelj Medisa Tone Strnad, ki se je letos s 118 milijoni
ocenjenega premoženja povzpel med deseterico najbogatejših, v
intervjuju mlajše svari pred razširjeno miselnostjo, da bodo vsi prej ali slej
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

postali Bill Gates . »Tako enostavno in predvsem brez veliko znanja, žal, ne
gre,« pove.
Zbrali smo nepremičninske posle nekdanjih outfitovcev , od ljubljanskih
in celjskih stanovanj do jeseniških skladišč in vil na Bledu.
Predstavljamo, kako generacija ustanoviteljev prenaša lastništvo in
vodenje na hčere in sinove . »Ni lahko zapustiti prizorišča,« ob tem pravi
Ivan Pfajfar iz Inposa

.

Iskali smo tudi odgovor na vprašanje, komu gre več, državi ali lastnikom,
ter zakaj Dragiću in Kopitarju privoščimo milijone, podjetnikom pa
težje . Peter Frankl pa v komentarju o premoženju ugotavlja, da je Slovenec v
povprečju manj bogat kot Nemec, se pa v Sloveniji lahko z manj
premoženja živi veliko bolje kot v Nemčiji

.

Pogledali smo v garaže slovenski milijonarjev, katere avtomobile vozijo . Od
fička do renaulta capturja, redkih porschejev in več milijonov evrov vrednega
ferrarija. Pregledali smo tudi deseterico najdražjih letos prodanih
avtomobilov pri nas.
Objavljamo tudi pet milijarderjev, ki so letos najbolj povečali svoje
bogastvo

.
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Proračun za 2021 višji
investicijsko naravnan
Komentiraj
23.12.2020

|
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Črnomelj - Občinski svet Občine Črnomelj,
ki se je minuli četrtek sestal na redni 17. seji
(tudi ta je, tako kot že nekaj sej doslej,
zaradi korona ukrepov potekala v
Kulturnem domu), je med drugim
razpravljal o proračunu za prihodnje leto.
Kot zatrjujejo svetniki, je usmerjen k
izboljšanju bivanjskega, družbenega in
ekonomskega standarda občank in
občanov.

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

»Proračun lahko označimo za zgodovinski,
saj izkazuje kar 21.645.690 evrov prihodkov
in 28.225.164 evrov odhodkov. Proračunski
primanjkljaj nameravamo pokriti iz
prenesenih denarnih sredstev in dodatnim
zadolževanjem,« so sporočili z Občine
Črnomelj.
Za investicije v letu 2021 je predvidenih kar
57 odst. vseh sredstev, povišanje pa se
nanaša predvsem na planirano izvedbo
nadomestne gradnje OŠ Loka, gradnjo vrtca
Loka, dograditve OŠ Dragatuš, gradnjo
kanalizacije, ureditev infrastrukture v PC
TRIS Kanižarica in ostale projekte, ki so
razvidni iz posebnega dela proračuna.

Stari del vrtca Loka v Črnomlju, ki ga
bodo kmalu zrušili. Pogodba za gradnjo
novega 10-oddelčnega vrtca je že
podpisana, gradnja se začne prihodnje
leto.

OŠ Loka Črnomelj, njen stari del bodo
zrušili in zgradili novega

Na seji so razpravljali tudi o spremembah
odloka o prometni ureditvi in odloku o
odmeri komunalnega prispevka. Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj po
novem natančneje definira upravičence oproščenega plačila parkirnine in postopek
pridobitve parkirne dovolilnice. Sprejeli so tudi odlok o odmeri komunalnega
prispevka, ki v skladu z novimi državnimi razpisi določa podlage za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo in na novo ureja področje
olajšav. Podrobnosti so obrazložene v gradivu seje, ki je na voljo na občinski spletni
strani.
S.G.
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Nacionalna priznanja inovatorjem
LJUBLJANA, POSAVJE
novembra

zapisala

Radeče

papir

gih organizacijah
priznanje kot

šet

tji

Med

priznanja

prejemnike
Radeče

priznanj

papir nova,

podružnica družbe Numip iz Ljubljane.
nova je na podelitvi

podjetjem

nacionalnih

in inovatorjem

v okviru Dneva

Optimizirana

prejelo

inovativnosti

vgradnja

priznanj

v podjetjih in drusrebrno

nagrajencev,

specialnih

papirnih

in

si-

blan-

(inovatorji: ekipa papirnega stroja 5), medtem ko sta se podjeINO Brežice in

Numip iz Krškega uvrstila med pet prejemnikov

bronastih priznanj.

V podjetju INO so inovatorji

rij Žnideršič in Branko

Kos razvili

bracijskih podrahljalnikov
binsko
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2020.

eno izmed skupno 24 srebrnih

cer za inovacijo

Slovenije je 30.

zbornica

podjetja iz Posavja:

tudi

najbolj inovativnim

Gospodarska

v letu

1NO Brežice in krška

Podjetje

-

zapored podelila nacionalna

inovativnost

GZS za

so se

18. leto

inovacijo

Tone Vogrin,

Pametni modeli

z inovativno opremo za precizno

pnevmatsko dognojevanje v vinogradih

inovatorji

v krški enoti

in

Juvi-

glo-

sadovnjakih,

ljubljanske družbe Numip Matej Pleter-

ski, Joško Andrejčič in Robert Metelko pa inovativno namensko
varilno napravo za predfabrikacijsko varjenje
Omenimo še družbo TPV AUTOMOTIVE

cevnih segmentov.

d.o.o. iz Novega

se z gradnjo tovarne v brežiški Brežini posredno

v Posavje.
verzalna

Njihova z zlatim priznanjem

robotska

vilne zasedbe
predstavlja

»bin picking«

inovatorjev

popolno

nagrajena

v

svetovnem

ca zagotavlja večjo natančnost, hitrost in
procesa, občutno poenostavi

inovacija

Uni-

celica je rezultat sodelovanja šte-

iz TPV AUTOMOTIVE

novost

mesta, ki

prav tako uvršča

in ALPINEON in

merilu.

Robotska

celi-

zanesljivost delovnega

proizvodni proces, ki bi sicer zahte-

val ergonomsko naporno in časovno zamudno ročno delo, ob tem
pa

zagotavlja tudi preprosto in hitro prilagajanje na nov izdelek.
B. Mavsar
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Pregled dela v občini Krško v 2020
Občina Krško

iztekajočem se letu uspela uresničiti večino zastavljenih načrtov. Dokončala je številne naložbe, za-

je v

čela so se dela novih večjih naložb.
Na

področju

knjižnice

te

leta, to je

naložb

gradnjo prizidka

zače-

smo

kulture

z eno večjih

li

Valvasorjeve

Krško,

obnovili

dvorano Kulturnega

četek

smo

in

mu

v

sodeluje

knjižnice oz.

bočju,

predšolske

področju

Ceste na ribnik

mestu

močju

vzgo-

ulic na

Krško,

v

Vid-

občina

z DRSI pri načrtovanju
na Brodu

v Pod-

ureditev

poteka tudi

kirišč na

pločnika

z DRSI, za-

obnova

novega mostu

Bibliobusa.

Na

izgradnja

obnove

Brestanici,

doma Svo-

v Brestanici ter bili uspešni
v posavskem skupnem projektu
potujoče

v Leskovcu

Salmičeve

Zdole v sodelovanju

boda

Posavske

Anke

pri Krškem,

par-

ulici na ob-

Kovinarski

doma za starejše.

je in šolstva je občina spomladi
gradnjo novega

začela z

ničenergijskega
vem, ki je

litev

že v

otrok

skoraj

Na

Seno-

bilnosti

vrtca na

področju

zaključni fazi, se-

kolesarsko

je

Kostanjevica

pa

predvidena

spomladanskih

mesecih.

v

aktivnosti

na Krki,

za

Krško-

povezavo

kolesarske

državne

Za-

mo-

trajnostne

v teku

so

za projekt
povezave

Zaključek gradnje vrtca na Senovem
mestnem

rem
be

jedru

Podjetniškega

Krško.

področju

Na

se zaključuje

kmetijstva

komasacija

Podlog, nadaljujemo

pristopila

Občina bo
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projekta

tijskih

Veliki

z agrome-

lioracijami v Velikem

fazi

potre-

za

inkubatorja

Podlogu.
uvajalni

k

namakanja

zemljišč

iz Save.

v naselju

Podlog,

pa tudi

tečejo

sti ureditve

trga na

Na področju
Gradnja prizidka
ključena

je

Valvasorjeve knjižnice

izgradnja

prizidka

Zaključili

OŠ Koprivnica.
gradnjo

na

li

v katerem

župnije

tudi

vega objekta

in

podružnične

2022.

Aktivnosti

vega

objekta

Rostoharja

no-

Nada-

dr.

v starem
se

ki

v letu

za gradnjo
OŠ

poteka

nutno

Občina Krško
dobivanju
sko

vozišča

so

izbor projektanta,
pa sodeluje

služnosti.

povezavo

Brestanica

mitre-

pri pri-

no-

cijskega
cest

je

vzdrževanja
med

v obnovo
re

2.

faza

večjimi

cestne

Raki.

je

dnevnega

Pod-

Zaključuje

oskrbovanih

ki

nadaljuje

se

vo obstoječega
vogradnjo
PGD

gradnje

doma

objekta

objekta

PGE

z obnoter

no-

potrebe

za

Videm ob Savi.

V letu
li

vse

2020

smo

uspešno izved-

predlagane

ne projekte
tivnega

in

izglasova-

v okviru

participa-

proračuna

leta

2019.

V

postopku,

ki je potekal v začetku

letošnjega

leta, pa so občanke in

občani

izglasovali

projektov
skupnostih,

po

ki

dvajset

različnih

jih bomo

novih

krajevnih
izvedli

v

letu 2021.

stano-

vanj.

Za kolesar-

po sistemu deljenja

se

dela

v za-

začela

novembra.

četku

Kolesarska

povezava

ca-Senovo

je z letošnjim

zaključena,

saj smo

Brestaniletom

dokončali

še

Mihajla

odsek kolesarske

povezave skozi

mestnem

Senovo. Pridobili

smo tudi grad-

nadaljujejo.

rednega

se gradnja

aktivno-

nekdanje

na Vidmu.

Krško,

gasilskega

Krško-Sotelsko-

beno

dovoljenje za gradnjo peš

mostu čez Savo v Krškem, ki
Na področju

centra v objektu
mornice

Veliki

skrbi za starejše
ureditev

prizidka

šole

Podlogu,

zaključena

načrtih

jedru Krškega

Podpisa-

za gradnjo

vrtca v Velikem

bo po

pro-

skupnosti

vrtec.

pogodbo

smo

z

doma

ima

poleg krajevne

store

in

večnamenskega

Zdolah,

ki ga sicer vodi

infrastrukturo,

nistrstvo za

na

smo

zaključena

Krško-Kozje,

z dvema učilnicama in knjižnico ter preureditvijo kuhinje

Krško

zaščite in reševanja

leto v znamenju

bilo

kme-

ljujemo z ureditvijo komunalne
infrastrukture

Na področju
je

in investi-

bo

začela v

se

letu 2021.

občinskih
naložbami

infrastruktu-

rekonstrukcije

ces-

Na

področju

Občina

novo

Krško

objekta

gospodarstva
zaključila

na

je

z

ob-

CKŽ 44 v

sta-
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Največja naložba bo

kolesarska pot
V Železnikih bodo prihodnje leto

brežino
v

Na plavžu,

proračunu

predvideli tudi garažno hišo Na Kresu

so

Ana Šubic

Železniki

-

so

železni-

bo

sofinancirala

ska

unija.

ga

Evrop-

leto

Prihodnje

891

sofinanciranja s strani Fundacije za šport. Za sofinanenergetske

ciranje

sanaci-

je in obnove poslovne stav-

bodo zanj namenili

nec lanskega leta sprejeli ob-

soč

činski proračun za dve leti,
so na zadnji seji pred ted-

jo 730 tisoč evrov evropskih

sredstev,

nom dni že potrdili prvi reba-

naj bi znašal slabih 161 tisoč

čakujejo 16 tisoč evrov nepo-

brežine

vratnih sredstev Eko sklada.

evrov, od tega se nadeja-

občinski delež pa

lans proračuna za prihodnje

evrov.

leto.

nad naseljem

Prihodki so se poviša-

za dobro petino na

8,5 mi-

lijona evrov, odhodki pa za

40 odstotkov
na evrov.

na

9,7 milijo-

Primanjkljaj bodo

pokrili z ostankom sredstev

računih

na

njem.

Kot

zadolževa-

in

je pojasnil župan

Anton Luznar,

so skladno s

sporazumom,

sklenjenim

Direkcijo za infrastruktu-

z

ro, predvideli kredit za

sofi-

nanciranje gradnje obvozni-

mimo

ce

Železnikov.

»Kot

ti-

...

karski občinski svetniki ko-

li
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vreden projekt, ki

evrov

Ker

urejali kolesarsko pot do Selc, sanirali

gradili tržnico, zamenjali parket v športni dvorani,

Za

sanacijo

Na plavžu

672

predvideli

so

evrov,

tisoč

Češnjici,

kjer

je tudi

sedež občine, so predvideli
evrov, od tega pri-

109 tisoč

Sanacija se je začela letošnjo
jesen, a

je prišlo

do zaka-

od tega je občina zagotovila

snitve,

140 tisoč

denih sredstev niso porabi-

saj se nade-

evrov,

zato

za

letos predvi-

jajo sofinanciranja države v

li v celoti in

višini 532 tisoč evrov.
Obetajo si tudi 255

naslednji proračun. Za dru-

evrov

tisoč

nepovratnih sredstev

gospodarskega

ministrstva

so jih prenesli v

fazo urejanja komunal-

go

ne infrastrukture
so

ci

v Dašni-

rezervirali

144 tisoč
Pred pošto v Železni-

obnovo cest po zakonu o
financiranju občin. Denar

kih bodo začeli urejati tržni-

bodo namenili rekonstruk-

co,

za

ciji

javne poti

vač

v

Gortnar-Ko-

Podlonku in

ureditvi

vemo, gradnje te ceste v pri-

odseka na lokalni cesti

hodnjem letu še ne bo, zato

tek-Zgornje

Danje-Torka-

smo to vezali na kredit,

Ravne-Šurk.

Poleg

ga ne

za investicije

ki pa
bo treba najeti.« Poso-

be na

Ro-

tega so

in investicij sko

evrov.

v katero nameravajo pri-

hodnje leto vložiti

61

evrov, dokončali pa naj

leta

tisoč
bi jo

2022.

V razpravi je več svetnikov
poudarilo, da gradnja garažne hiše

Na

Kresu ne

bi sme-

jilo, gre za 400 tisoč evrov,
so predvideli tudi za gradnjo

vzdrževanje lokalnih cest in

la

javnih poti predvideli še bli-

ve projekta doma starejših

garažne hiše

zu

570 tisoč evrov, med največje naložbe pa sodi tudi

da je v vsakem primeru potrebna zaradi pomanjkanja

154 tisoč evrov vredna ureditev javne poti Hrvat-Cefe-

parkirišč na tem območju, bi

v

naselju

Na

Kresu. Ta projekt je po besedah župana povezan z gradnjo doma starejših, ki pa je,
kot smo poročali, v precej-

rin v Davči.
V športni dvorani

šnji negotovosti.
Prihodnje leto bo največja

ki

bodo

gradnja kolesar-

jan parket,

ske

Železniki-Selca.

videli

Gre za dvoletni 1,5 milijona

182

za

pa prej morali z anketo med
stanovalci stolpnic preveriti
interes za nakup parkirnih
mest.

Svetniki so pozdravi-

kar so pred-

li tudi

namero po ureditvi tr-

žnice,

o

tisoč

tega si obetajo

in

dotra-

zamenjali

investicija
poti

Železni-

biti odvisna od uresničit-

evrov,

55 tisoč

od

evrov

kateri se v

kih govori

že

Železni-

dolgo.
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Pod streho proračun za leto 2022
-

Pred sejo je novomeška občinska uprava svetnikom omogočila testiranje s hitrimi testi

nekaj manj kot 52,6 milijona prihodkov in malo več kot 54,6 milijona odhodkov

-

NOVO MESTO

med

je

cijskem področju, sicer pa si bomo pri-

gočati komunalno opremljena zemljišča

Mestne občine Novo

zadevali, da bo mestna občina še naprej

za posamezne

na

prijazna na vseh področjih, od družbe-

še pojasnil Macedoni.

tekla

nih dejavnosti do tega, da bomo razvijali
infrastrukturo. Želimo biti dobra podpo-

KAJ POGREŠAJO

beseda

drugim

tudi o proračunu za leto

2022, pote-

kala karseda varno, so vsem
kom

pred

sejo

svetni-

omogočili testiranje

gospodarstvu, biti tako

na neki način

ske

uprave, ki

podlagi pobud, ki

seji.

Vsi,

zahvaliti

Zdravstvenemu

Alojz Kobe (GAS) je sprejem proračuna

2022 pokomentiral z besedami:
»V Gospodarsko aktivni stranki smo

nekaj manjših popravkov predvsem na

dali pobudo, da bi se namenilo bistveno

so prišle tako iz sve-

več sredstev za izvirne naloge občine. To

tniških vrst kot tudi v javni obravnavi,

ki

se

zasebne investitorje,« je

za leto

socialno kot razvojno naravnani.«
Proračun je od prve obravnave doživel

so sodelovali na tej
so se hitrega testiranja
udeležili, so bili negativni.

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

ra

na covid-19 s hitrimi testi, prav tako
so se testirali vsi uslužbenci občin-

»Moram

Za naložbe slaba polovica proračuna

Da bi zadnja seja ob-

činskega sveta
mesto v tem koledarskem letu,
kateri

-

Proračun za leto 2022 prinaša za

glavnina pa
»Dodatno

je
smo

ostala nespremenjena.

vključili

investicijski

smo tudi pričakovali

glede

na to,

da je

tudi država namenila bistveno več sredstev lokalni skupnosti. Na

žalost v kon-

domu Novo mesto, ki nam je takoj šel na

projekt komunalnega opremljanja

za to,

kretnem primeru Mestne občine Novo

roko in v enem dnevu organiziral testiranje tik pred sejo, tako da so svetniki lahko

da bomo imeli tudi nove zazidljive površine na Regrških Košenicah, pa tudi

prizadeta, ceste so v zelo slabem stanju,

izkoristili to priložnost,« je povedala di-

pobudo, da se pristopi k aktivni podpori

tako da obžalujem, da

pri vgradnji dvigal v starejših večstano-

tega razvojnega potenciala, ki smo
dobili tudi preko državnih sredstev.«

rektorica občinske uprave Vida Čadonič
Špelič in dodala,

da je to njihovo odlo-

vanjskih

zgradbah.

Dodatna

sredstva

mesto

ni

tako.

Infrastruktura

nismo

zelo

je

izkoristili
ga

namenili tudi na področju projektov za starejše, povišali smo sredstva za

Uroš Lubej (Solidarnost) pa najbolj poobčine so to že vpeljale. Novo mesto bi

večjo zaščito. Želimo si biti za vzgled tudi

društva na področju okoljskih problematik, kjer bo od zdaj najprej tudi samo-

drugim delodajalcem in drugim v naši

stojen razpis, nekaj večje tudi denarja za

moralo biti med prvimi, očitno pa bo
med zadnjimi. Pogrešam tudi več poslu-

občini, da res postorijo vse, kar je mogoče

šport starejših itn.,« je nanizal župan.

ha za ranljive skupine, številna društva,

Med naložbami je največji projekt po
vrednosti bazenski kompleks v Češči

ki

Osrednja točka seje, ki je tokrat zavoljo

vasi, izpostavil je tudi gradnjo dveh brvi

drobnem povišanju sredstev. Razočaran

slabše

sem

predstavnikov medijev, je bil nedvomno

čez reko Krko in več kolesarskih povezav tako znotraj občine kot tudi z dru-

proračun za leto

gimi regionalnimi povezavami.

čitev in ukrep pohvalila tudi epidemio-

loginja. »Da pa bi bili

res varni,

smo

se

določili še za dodatne maske, ki nudijo še

za

varno

življenje in

za čimprejšnje pre-

magovanje tega virusa,« je še poudarila.
epidemiološke

slike minila brez

2022, ki

so

ga v

drugi

smo

greša participativni proračun. »Številne

se

ukvarjajo z ranljivimi skupinami,
zavrnjena v svojih pobudah po

so bila

nad tem, da že

deset let znova in

znova potrjujemo projekt

Arheološkega

»Pred-

parka in da občina še vedno ni prišla do

obravnavi tudi potrdili. Ta predvideva za
malo manj kot 52,6 milijona prihodkov

vsem

pa mislim, da bo že v letu 2022
zelo aktiven stanovanjski program. Tu

neke končne rešitve glede tega. Pohvalil
pa bi projekte na področju kolesarske

in malo več kot 54,6 milijona odhodkov,

bodo nova najemniška stanovanja, tako

infrastrukture, ki jih je precej noter

od tega za naložbe slabo polovico. Kot je

v Mrzli dolini

mi zdijo zelo pomembni v luči podneb-

po seji povedal župan Gregor Macedoni,
je leto 2022 leto, »ko nadaljujemo kar
nekaj

razvojnih prizadevanj na investi-

-

na območju soseske Brod

Drage kot v Podbrezniku, občina pa bo

poskušala biti investitor morda tudi še
na

drugih področjih oziroma vsaj

in se

ki smo ji priča danes.«
M. Žnidaršič
ne krize,

omo-
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0 pločnikih in potrebi po novem vrtcu
Topliški svetniki

soglasno

potrdili predlog dvoletnega

-

Gradišče

niku v naselju Dolenje

-

Potreba po ploč-

Toplice so na zadnji seji

gradbeni stroji. Ti že brnijo v središču
Dolenjskih Toplic, kjer izbrani izvajalec

stavil potrebo po gradnji novega vrtca.
»Že v mandatu nekdanjega župana smo

v enomesečno javno obravnačasu pa lahko občani podatem
v
vo,
jo predloge, pripombe in pobude za
poslali

spremembo.

leta
na

Ker

občina

do

novega

ne bo imela sprejetega proračuza naslednje leto, je župan Fran-

Vovk svetnike seznanil s sklepom
začasnem financiranju za obdobje

enega meseca.
Občina naslednje leto predvideva nekaj
in približno

toliko tudi odhodkov, med-

tem ko za leto

kovni

in

2022 načrtuje

odhodkovni

milijona evrov.

Župan

na prihod-

okoli 4,2

strani

je poudaril,

da

bo v naslednjem letu velik poudarek na
pripravi

projektnih

imajo zelo

dokumentacij,

saj

malo pripravljenih projek-

tov, ki bi bili osnova za kakšno investicijo. Nekateri projekti iz preteklih let so

po njegovih besedah narejeni

samo

do

polovice ali tja do 80 odstotkov, medtem

ko nova finančna perspektiva Evropske
naj bi

bila ugodna,

unije,

ki

dobro

pripravljene

projekte,

uspeti

na kakšnem

razpisu.

zahteva
če

želijo

Občina

si

namreč želi počrpati čim več evropskega ali državnega denarja. »Zato je bilo
izpostavljeno, da bomo v naslednjem
letu velik poudarek dali izdelavi projektov,

mentacije,

obnavlja Sitarjevo hišo, z deli pa bo

pridobivanju

gradbenih dovoljenj,

v naslednjih letih pa sledijo

investicije.

Nekaj se jih bo odrazilo že v letu 2022,
preostale so uvrščene v načrt razvojnih

programov,« je po seji dejal Vovk.

deno, da bo na vrsto prišla tudi gradnja
pločnika od Sel pri Dolenjskih Toplicah

do Podturna. Občina v naslednjih dveh
letih

dokončati

načrtuje

pločnik

od

Dolenjskih Toplic do Dolenjih Sušic, in

če ne bo zapletov, bi se lahko leta 2022

skupaj z državo lotili tudi rekonstrukcije
Soteske do Podhoste, ob kateri

je prav tako predviden pločnik.

V razpravi

se je

doku-

šli v to smer, upam, da bomo zdaj to še

nadgradili,« pravi
zavzema

Filipovič.

Župan

se

celostno rešitev prostorske

za

stiske vrtca in šole. Potreba je tudi po
telovadnici, saj je obstoječa pre-

novi

majhna in ne ponuja kakovostnih pogojev za normalno delo. »Osebno vidim

rešitev v novi telovadnici, obstoječo telovadnico v šoli pa bi preuredili za potrebe šole oziroma vrtca,« meni Vovk. V
pogovorih je s tremi arhitekti, ki pripravljajo idejne projekte, ki jih bo predsta-

oglasilo nekaj svetnikov.

Andrej Senica (SD) je izpostavil potre-

vil občinskemu

Upa,

svetu.

da se bodo

v naslednjem letu vsaj poenotili, katero

bo po gradnji pločnika ob državni cesti
v naselju Dolenje Gradišče. Predlagal je,

rešitev želijo zasledovati.

da se ta projekt kot ločeno postavko uvr-

PODPORA UREDITVI KAMPA

sti v proračun. »Upam, da bo zadeva realizirana v doglednem času. Osebno pričakujem v roku enega leta,« je še dodal

Senica. Župan poudarja, da je situacija
na Dolenjem Gradišču zelo zahtevna,

saj

gre za ovinek v obliki črke s, vse skupaj
je zelo stisnjeno in ni prijazno do avtomobilov, še manj pa do pešcev, ki zdaj
zelo prometni cesti. Po nje-

hodijo po

govih besedah je že narejen projekt, ki
poleg dveh novih priključkov iz naselja

MALI RAJ
Občinski svet je soglasno v prvem branju potrdili tudi odlok o spremembah
in

dopolnitvah občinskega prostorske-

ga načrta.
je bil

Pobudnik spremembe akta

Jože Bradač, ki

je tudi sam pokril

vse stroške priprave dokumenta. Bradač

želi ob reki Krki v Dolenjem polju urediti kamp Mali raj, namenjen izključno
samo za naturiste

FKK. Svetniki pozdrain ga podpirajo.

Gorenje Gradišče, ki trenutno ne ustre-

vljajo njegovo

namero

zata normativom, predvideva tudi ploč-

Po

mnenju bo

nik skozi Dolenje Gradišče. Večja

težava,

turistična ponudba v njihovi občini, od

tako Vovk, bo ureditev pešpovezave od

katere bodo imeli mnogi korist. Tudi ob-

Dolenjega

Gradišča do Dolenjskih To-

plic, kajti na eni strani ceste je breg, na

drugi pa dolina proti potoku
računa, da bodo

Sušica,

a

v naslednjih dveh letih

našli rešitev

Seveda v naslednjem letu ne bodo samo

projektirali in urejali potrebne

za-

ključil v naslednjem letu, ko je predvi-

ceste od

manj kot 4,9 milijona evrov prihodkov

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

-

velik poudarek na pripravi projektnih dokumentacij

prvem branju soglasno potrdili pre-

Svetniki Obči-

dlog dvoletnega proračuna in ga tako

o

V naslednjem letu

vič (SDS), ki je med drugim tudi izpo-

ne Dolenjske

ci

-

marsikje bodo tudi zabrneli

DOLENJSKE TOPLICE

v

proračuna

Župan za novo telovadnico pri osnovni šoli

Proračuna

sta

razvojno

njihovem

čina, saj bodo morali vsi,

njeni

to

dodatna

ki bodo

nasta-

v kampu, plačati turistično takso,

ki gre v občinski proračun.
Rok Nose

naravnana,

meni svetnik in podžupan Jure Filipo-
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Andrej Šenica je na seji izpostavil

potrebo po pločniku

v naselju Dolenje

Gradišče, Jure Filipovič (pred njim) pa po gradnji novega vrtca.

(Foto:

R.

N.)

71

23.12.2020

Dolenjski list

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 4

1/1

Površina: 156 cm2

OBČINA IN SKLAD BOSTA GRADILA

Štiristo stanovanj
V Podbrezniku bo zraslo pet novih blokov, na Brodu pa trije
Začetek že prihodnje leto
NOVO MESTO

Novomeški župan Gre-

štirih letih samo v tem projektu na voljo

gor Macedoni in direktor Stanovanjskega

več sto novih stanovanj, če prištejemo še

sklada Republike Slovenije (SSRS) Črto-

gradnjo stanovanj drugih zasebnih inve-

mir Remec

stitorjev, pa bo Novo mesto v prihodnjih
letih bogatejše za več kot 500 novih sta-

-

v ponedeljek podpisala

sta

menjalno pogodbo
o

zemljišča in pismo

za

nameri sodelovanja mestne občine
sklada pri

stanovanjskega

stanovanjskih objektov

in

gradnji več-

v Novem

mestu.

novanj,« je po podpisu menjalne pogod-

be povedal župan Macedoni.
»Menjava zemljišč nam

v tem

trenutku

Predmet menjalne pogodbe so zemljišča

omogoča, da lahko začnemo gradnjo sta-

območjih Podbreznika in Broda, na

novanjskih blokov v Podbrezniku v naj-

na

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

-

-

Stanovanja bodo najemniška

katerih bodo v prihodnjih letih zgradi-

hitrejšem času. Na

li 400 novih najemniških stanovanj,

gradili tri stanovanjske sklope

na

tem

območju bomo
s približno

voljo pa bo tudi 57 parcel za gradnjo hiš.

150 stanovanji,

Pet blokov s približno

vanji bo v prihodnjih letih zraslo v Pod-

gre prav tako za 150 stanovanj, ki se bodo
gradila v dveh etapah,« dodaja Remec.

brezniku.

Nova stanovanja bodo poleg omenjenih

200

novimi stano-

Občina bo zgradila dva bloka,

na območju Brod-Drage

sklad pa tri, tri nove bloke pa bo sklad
zgradil tudi na območju ureditvenega

zasebni investitorji gradili tudi v Mrzli

načrta Brod-Drage. Med temi stanovanji

Uršnih selih in Brusnicah.

bo tudi približno

Kot

30

oskrbovanih stano-

dolini, v

Jakčevi

ulici, na Glavnem trgu,

je povedal Macedoni, v Novem

me-

vanj, na Brodu pa bodo poleg stanovanj

stu primanjkuje

ponudili tudi zemljišča za gradnjo hiš ( 14

stanovanj za mlade družine, na drugem

prostostoječih,
kov).

vrstnih

28

Načrtovana

in

gradnja

15

dvojč-

stanovanj

v

Podbrezniku bi lahko stekla hitro, morda
že v drugi polovici leta
»Potem ko
Novem

smo

mestu

202 1

.

imeli v zadnjih letih v
zastoj

večstanovanjske

gradnje, načrtujemo, da bo v treh do

predvsem kakovostnih

mestu med iskalci stanovanj pa so

ki

zasedajo

ali prihajajo

od drugod. Veliko

povpraševanja
za

ljudje,

kakovostna delovna mesta

po

je tudi

manjših stanovanjih

starejše občane, t. i. oskrbovanih sta-

novanj.

B. B.
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Pomagali sedmim
ŠKOCJAN

-

Na javni razpis

občine za sofinanciranje pri gradnji malih komunalnih

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

čistilnih naprav je letos v roku prispelo sedem vlog. Na voljo je deset tisoč evrov, subvencija ob izpolnjevanju vseh pogojev znaša polovico vrednosti investicije oziroma
do tisoč evrov brez

DDV. Postopek je v

fazi dopolnitve vlog

in izplačil. (L.

M.)
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PRORAČUNA POD STREHO

Zdaj vedo, kaj bodo počeli dve leti
V Občini Škocjan svetniki soglasno sprejeli predlog proračuna za prihodnji dve leti

-

milijonov evrov, odhodki šest in sedem milijonov evrov

-

ŠKOCJAN

V Občini Škocjan

več

so

kot zadovoljni, saj bodo letošnje leto
zaključili mirno

postaja,

na

-

zadnji

občinski svetniki so
seji pretekli teden

potrdili predlog proračuna kar za dve

kar jim omogoča dol-

leti,

prihodnji

goročno načrtovanje in lažje delo.
Številke so celo malce višje kot v prvem

branju, je povedala Mateja Robek Zaletelj

iz občinske uprave. V letu

2021

so prihodki ocenjeni na dobrih pet mi-

lijonov evrov, odhodki pa na skoraj 6,3
milijona evrov, v letu 2022 pa naj bi bili
prihodki

dobrih pet

milijonov

evrov,

odhodki pa sedem milijonov evrov. Kar
nekaj denarja bodo prejeli iz državnega
proračuna in EU.

Svetniki so v primerjavi s prvič oba proračuna sprejeli soglasno, kar po mnenju
župana Jožeta Kaplerja pove, »da so videli trud občinske uprave in da sta proračuna res razvojno naravnana ter da
številne pomembne naložbe

vsebujeta

za ta prostor.
to in se

Vesel in ponosen sem za

zahvaljujem

za razumevanje. Le

složen način delovanja, ne pa nesoglasja, je garant razvoja občine, pri

čemer

pa nimam v mislih preglasovanj ipd. O
vsem je treba debatirati, da so na koncu
vsi

čim bolj zadovoljni,« pove župan.

OBVOZ ZA ŠKOCJAN
Poleg nekaterih prerazporeditev, ki jih
je predlagala sama občinska uprava, je v
času

javne razprave na občino prišlo ne-

kaj amandmajev svetnikov oziroma krajanov. »V večji meri so bili upoštevani,
nekaj jih je že vključenih v proračun, pri

nekaterih predlogih pa se vidi napačno
razumevanje,« pove Kapler.
Zadovoljen je bil na primer svetnik Mi-

lan Markelc, saj so na občini prisluhnili

predlogu, da v prihodnjih
letih uredijo in asfaltirajo cesto

njegovemu

dveh

od Podvrha do križišča za Goriško vas,
Bregance in Zloganje.

Cesta je v maka-

damski izvedbi, ob asfaltni ureditvi pa
bi lahko predstavljala obvoz za Škocjan.
Kot kmet namreč meni, da bi tako lahko
razbremenili zelo prometno cesto

zi

center

sko-

Škocjana, »kajti vsi kmetje, ki

imamo svoje površine v tem koncu obči-

so

šola,

zdravstvena

cerkev, gostinski lokali itd., in

menim, da to sem

Številke velike: prihodki po dobrih pet

Nekaj amandmajev upoštevali

s traktorji in mehanizacijo

skozi center, kjer

namreč
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ne, moramo

-

ne sodi.

varnosti,« pravi Markelc in

-

Čez zimo pridejo na vrsto razpisi

hoda za pešce in varnih avtobusnih postajališč. Občani menijo, da je najboljša

Zlasti zaradi

rešitev ureditev krožišča, vse skupaj pa
se mora urediti že prihodnje leto.

doda, da se

Na občini odgovarjajo, da so v proraču-

zaveda težave, da gre za poplavno območje, zato bodo stroški ureditve malo

nu

za

leto

2021

dokončanje

načrtovana sredstva za

izdelave

projektne

doku-

vseeno meni, da je projekt smi-

mentacije obnove križišča, za leto 2022

Na občini pravijo, da je bila ta pobuda

pa se predvideva začetek investicije, če
bo projekt uspešno uvrščen v državni

večji.

A

seln.
dana že

večkrat,

tudi od Kolesarskega

kluba Adria, ki na tem območju organi-

Načrt razvojnih programov, saj gre za regionalno cesto. To pomeni, da bo nosilec

zira Knobleharjevo kolesarsko dirko. V

investicije Ministrstvo RS za infrastruk-

proračunu so zdaj našli dodatnih 41.000

turo, Občina Škocjan pa le sofinancer. Je

evrov

in

cesto bodo uredili v letu

2021.

pa tu že predvidena projektantska rešitev
krožišča.

GORIŠKA GORA USPEŠNA

Kot

Nekaj je bilo tudi predlogov Liste za lju-

derec,

di za odkup zemljišč za potrebe vzpostavitev

lokalnih cest, kar bomo upoštevali,

pravi župan.

tno

doda direktorica OU

izdeluje še hidrološko-hidravlična
PZI
vodnogospodarskih
in

analiza

ureditev pritoka Radulje
bili

-

na zahtevo

Z amandmajem

so

uspešni

Direkcije RS za vode. Projekt naj bi bil

tudi stanovalci

in

lastniki nepremičnin v

do konca leta zaključen. Župan Kapler

Goriški Gori

skupaj jih je kar

se

-

dokaj

Petra Poz-

za križišče pri Petrolu doda-

se

2 1 ,

nekaj

jih dnevno vozi v službo. Cesta je zelo

še pove, da si prizadevajo in upajo, da
bi vključno s krožiščem potekala tudi

slabo vzdrževana, nemalokrat jo sami

obnova cestišča

in

in postorijo najnujnejše in iz

ob državni cesti

od Dobruške vasi

pokrpajo

leta v leto potrpežljivo čakajo, da se kaj
ukrene, zdaj pa je čas, da se kaj spremeni, pravijo.

gradnja pločnikov
do

Dolnje Stare vasi.

Sicer pa so glavni projekti Občine Škov prihodnjih dveh letih dokon-

cjan

Na občini v letu 2022 načrtujejo

čanje

evrov za izdelavo

oziroma kanalizacije Dobruška vas, da

5000
projektne dokumenta-

cije, asfaltiranje pa je predvideno v načrtu

razvojnih programov v letih

2024.

2023

in

Če pa se bi se kaka sredstva spro-

glavnega

kanalizacijskega voda

bodo lahko zagnali centralno
napravo

v industrijski coni

čistilno

v Dobruški

vasi, kjer se zaključuje gradnja krožišče,

stila že prej in če bi pri naložbi sodelovali

gradnja večnamenskega doma v Ško-

še krajani, bi do investicije lahko prišlo

cjanu, vzpostavitev ekosocialne kmetije

že tudi leta 2022, pravijo na občini.

na Bučki,

GLASNI V VS GRMOVLJE

regionalna kolesarska povezava od Novega mesta prek šmarješke občine do

Ugovor na prvi predlog proračunov za

Škocjana, obnova lokalnih cest

prihodnji dve leti je podala Vaška sku-

večino naložb računajo dodatna držav-

pnost

Grmovlje

in predstavniki preo-

stalih vasi južnega dela občine
varna

vasi.

-

razlog:

ureditev območja ob Radulji,

itd.

Za

na oziroma evropska sredstva.

L. Markelj

ureditev križišča pri Dolnji Stari
Gre

za

regionalno

cesto Škocjan-

Dobruška vas, križišče je tu slabo pregledno, slabo je urejen dovoz do bencinske postaje, ki je razširjen z avtobusnim
Dnevno prihaja do ne-

postajališčem.

varnih situacij in tudi trčenj, ogroženi so
pešci, cesta je tu slabo osvetljena, ni pre-
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þ
Milan Markelc Ooto: L.

M.)

Predlog obeh proračunov za
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leto 2021 in 2022 je obravnaval
tudi Odbor za javne finance

in podal pozitivno mnenje.
Svetniki so na seji sprejeli

tudi investicijski program

za regionalno kolesarsko
povezavo Novo mestoŠmarješke Toplice-Škocjan,

za gradnjo večnamenskega
doma

v Škocjanu, program

vzpostavitve ustreznih
pogojev za aktivno udeležbo in
nastanitve ranljivih skupin itd.
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S SEJE OBČINSKEGA SVETA

Položnica bo višja
Komunalna položnica bo za povprečno štiričlansko družino viš-

ja za 1,61 evra
MIRNA
prejšnji

Mirnski
-teden

sejo

-

Za letne programe nekaj več kot 71.000 evrov
svetniki

Potrdili so proračun za

ki je bil pred

so

imeli

daljavo.
naslednje leto,

znova

na

tem v javni razpravi

in ni

doživel bistvenih sprememb. Občina

mlade.

»Sredstva za javne razpise

ni, kot
smo

so bila letos.

prijaviteljem

V letošnjem letu

sofinancirali redno

jona evrov prihodkov in 3,97 milijona

od prireditev, programov
in raznih delavnic, pa tisto, kar je bilo
izpeljano. Zaradi koronavirusa je sicer

odhodkov. Med večje investici-

kar nekaj prireditev in preostalih ak-

sodijo začetek energetske sanacije

tivnosti odpadlo, v prihodnje pa upamo na čim prejšnji ponovni razcvet

za naslednje leto predvideva 3,86

evrov

je
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in

bodo prihodnje leto na podobni rav-

mili-

stavbe, v kateri bo vrtec, gradnja črpališča Sajenice

in sanacija vodne

vr-

približno 100.000 evrov pa je tudi
predvidenih za aktivnosti v zvezi z gradnjo obvoznice.
tine,

Občinski svet je potrdil tudi letne programe na področjih

športa,

kulture,

dejavnost,

pestrega društvenega življenja,

zaradi

katerega naši občani lahko kakovostno
preživijo svoj prosti čas tudi na organi-

ziranih dejavnostih,« je povedala mag.
Valerija Jarm, ki je na občini zadolžena
za področje družbenih dejavnosti.

socialnega in zdravstvenega varstva ter

Svetniki so med drugim potrdili tudi

otroške in mladinske dejavnosti, ki so

nove cene storitev javne službe oskrbe
s pitno vodo,

odvajanje odpadnih voda

ciranje redne dejavnosti in programov

in ravnanje

z

posameznih izvajalcev. V prihodnjem

Komunala Trebnje. Kot so sporočili z

letu bo občina tako namenila prek jav-

občine, bo po novem za povprečno štiričlansko gospodinjstvo položnica na

podlaga

za objavo razpisov za sofinan-

nih razpisov 11.700 evrov za socialno
in zdravstveno varstvo, 29.000 evrov za
šport, 25.500 evrov za kulturo ter skoraj

5000

evrov za dejavnosti

za otroke

mesec višja za

odpadki,

1,61 evra,

ki jih izvaja

so sporočili z

občine.
Rok Nose
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Občina Puconci

V Bodoncih bo

razgledni stolp
Čas je za turistični razvoj Goričkega, meni župan

-

V bližini predvidene

lokacije je bil stolp že pred drugo svetovno vojno
Občinski svet Občine Puconci je na

tila izdelave projektne dokumentaci-

zmogljivostjo več kot dva tisoč popu-

decembrski redni

seji

je, pridobitve gradbenega dovoljenja

lacijskih enot. Takrat se je s tem na-

račun za leto

Prihodki znašajo

7.613.802

2021.

sprejel

pro-

Iz

načrta razvojnih

odhodki pa 7.696.933
evrov. Največ sredstev, nekaj čez 800
tisoč evrov, bo občina prihodnje leto

programov je mogoče razbrati, da bo
stolp predvidoma visok okoli 35 me-

namenila

za

lesenih in kovinskih delov. Župan še

prometne

infrastrukture,

evra,

področje

prometa

in

predvsem

za investicijsko vzdrževanje

in grad-

njo občinskih cest.
Leta

vsako leto nekaj

so

li

turizem,

v

li, da

letos

je treba z

tisoč evrov

turizNovak pravi, da

Župan Ludvik

ma.

350

spodbujanje

za

šestrobne oblike, sestavljen iz

trov,

da bo imel dvigalo, kar

poudari,
dostop

sredstev vloži-

pa

so

se

odloči-

njim prodreti

pred-

na Goričko. Poročali smo že,
da bo prihodnje leto dom borcev na

bo

tudi gibalno ovi-

omogočilo

ranim osebam.

bo okoli

2021

namenjenih
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in začela izvedbo.

izdelavo projektne

Za

dokumentacije je predvidenih 30

žava

evrov.

namenila še dodatnih 350 tisoč
Novak dodaja, da bodo skušali

občina

da bi ob stolpu ponujali domače izdelke, želja pa
je tudi postavitev vinske fontane.

želi pridobiti nastanitvene zmoglji-

Nekaj sredstev bodo v naslednjem

vsem

Vaneči
vosti
lov,

preurejen

v

hostel,

tudi v smislu razpršenih hotezačele pa se bodo tudi aktivno-

privabiti lokalne kmete,

letu namenili tudi ureditvi kanalizacijskega

»Lani smo

omrežja.

sti za projekt postavitve razglednega

vili

stolpa Vidikovec v Bodoncih. Po be-

smo urejali priključke, kar

kanalizacijo

v

obno-

Beznovcih,

ča in

letos

Ceropom

odločila,
Vane-

navezala na centralno čistilno napravo Murska Sobota, in tako
je bila izdelana tudi dokumentacija.

Ker

Cerop

so

pred

dvema letoma izvede-

li, da sredstev za to ni, je treba sedaj

projekt spremeniti.

ti-

soč evrov, za prvo fazo izvedbe pa 170
tisoč evrov, od tega bo sto tisoč evrov
prispevala država. V letu 2022 bo dr-

občina s

menom

da bi se kanalizacijsko omrežje

Občinski svet je potrdil
o

pomoči društvom,

še

sklep

če bi bil zara-

di onemogočene prodaje koledarjev
ogrožen njihov obstoj. Novak pojasnjuje,

da so

društvom

priporočili,

da zbiranje prostovoljnih prispevkov
z razdelitvijo

koledarjev izvedejo na

priporočen način ali pa z njim poča-

dokler ne bo čas primernejši.
Nekatera društva so se sicer odločila,
da bodo koledarje odložila v poštne
kajo,

nabiralnike, zato se bo občina o pomoči posameznim društvom odloči-

še ni povIzdano
je tudi gradbeno dovoljenje za kanalizacijo na Vaneči, vendar namerava

la na podlagi potreb.

sedah župana je ideja o tem stara že
več let, kakšnih 200 metrov od načrtovane lokacije postavitve pa je bil že
pred drugo svetovno vojno razgledni

občina leta

stolp, katerega temelji stojijo še

da-

dokumentacijo, pridobiti nova mne-

je taka razgledna točka, s

nja in izdelati projekt v skladu z novo

čine zaradi epidemije prejele pavšal
v višini 3,10 evra po prebivalcu. V Občini Puconci bo to zneslo od 18 do

zakonodajo, tako da bo dodana čistil-

20

nes.

»Tam

katere vidiš daleč, v Avstrijo, do

Len-

dave in Pohorja,« pravi Novak. Upravljal naj bi ga Razvojni zavod Občine
možno pa je tudi javno-zasebno partnerstvo. Stolp bo namreč

Puconci,

postavljen

lastnik

pa

na

bo

zasebnem

zemljišču,

občini omogočil služ-

nost. Prihodnje leto

se bo občina lo-

sem

končano,«

na naprava

pravi Novak.

2021 popraviti projektno

v naselju.

Nato

pa mora

pridobiti novo gradbeno dovoljenje.
Leta

2016

strstvo

je namreč pristojno mini-

predlagalo,

zacijski projekti
zijskih
omrežje

da bi

se

kanali-

financirali iz kohe-

sredstev pod pogojem, da se
veže na

čistilno napravo

z

Puconski župan se še nadeja, da se
bo čim več napovedi vlade o državni
pomoči uresničilo. Še letos naj bi ob-

tisoč evrov. Ker bo država prevzela še nekatere druge stroške, bodo
sredstva v proračunu ostala. Novak
napoveduje,

da jih bodo upoštevali

pozneje z rebalansom in jih namenili
za razvoj, investicije

in morebitne

so-

cialne potrebe.
Ines

Baler
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Majšperk

• Predbožična ugodnost

za novograditelje

50-odstotno znižanje komunalnega prispevka
Majšperški svetniki
Ta

teden dni pred božičem v prvem branju sprejeli odlok
predvideva približno 50-odstotno znižanje komunalnega prispevka.

Zakonodaja
mora

so

za

odmero komunalnega prispevka.

da

predvideva,

evrov.

občina nov odlok o odmeri

komunalnega

prispevka

prispevek. Želimo si, da bi

sprejeti

za obstoječo komunalno opremo v

občani

ostali pri nas in tukaj gradili. Sedaj

roku pol meseca po uveljavitvi ob-

gre za prvo obravnavo odloka, pri-

činskega

pombe, pomisleke in predloge pa

prostorskega načrta.

To

priložnost so v Majšperku izkoristi-

li v smeri, da
ne
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»Makole, Kidričevo, Cirkula-

ne imajo zelo primerljiv komunalni

je mogoče podati januarske seje.«

so spremenili prispev-

Predlog

za posamezno obsto-

stopnje

za

nega prispevka

ječo komunalno opremo. »Skušali

znižanje

komunal-

so pozdravili tudi

svetniki. »Zahvalil bi se in pohvalil,

smo se približati občinam v našem

da je občina prisluhnila pobudi za

okolju

znižanje

in

nižjim izračunom

z

ko-

munalnega

prispevka za kar

spodbuditi

individualne gradnje,«

50

%

se bo

prispevka. Verjamem,

računica izšla

in

da bo

žanje pozitivno vplivalo na

da
zni-

razvoj

je povedala županja Darinka Fakin.

občine,« je dejal svetnik Sašo Kod-

Ob tem so v odloku predvidene še

rič.

olajšave za podjetnike in kmetijce,

da so

zapisano

pa

komunalnega

je tudi,

da je plačila

prispevka

nad

opravi-

Marjan

Vesenjak pa

je

dodal,

občani običajno razočarani

odločitvami svetnikov, saj da

gre v večini primerov za potrjeva-

čen tisti, ki mu je naravna nesreča

nje

uničila objekt, a le za nov objekt v

mamo nekaj, kar občane udari po

enaki površini.
Županja je znižanje prispevka še

konkretizirala s številkami. Oseba,

ki je želela graditi,
200 m2

podražitev.

»Navadno spreje-

je do sedaj za

bo odlok sprejet še v drugem bra-

žepu. Sedaj smo sprejeli znižanje.

veliko stavbo plačala 4.875

nju in torej stopil v veljavo, pa bo

Upam, da bodo o tem obveščeni.«

enako investicijo odštela 2.318

Mojca vtič

evrov komunalnega prispevka, ko

za
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Krajanom Plešivca skušajo pomagati
Za DARS obvoz po stari cesti, ki ga predlagajo krajani ni

sprejemljiv

-

Krajani se s svojimi težavami obračajo na občino

Mira Zakošek

odprave tistega, za kar je pristojen DARS kot inve-

stitor. Seznanili sojih sicer s težavami
Kot smo že

poročali,

so se znašli krajani Plešivca,

pa

tudi Skal, v dokaj zapleteni prometni situaciji,

saj

je

zanje prevoz do Velenja močno otežen. Za

organizacijo obvozov je seveda zadolžen DARS,
predvidel

jih je preko

Graške

Dobrove, kar pa za krajane
Ti so
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seveda

zato izbrali lokalne ceste

katerih

pa so

gore

in

Mislinjske

ni sprejemljivo.

in javne poti,

seveda prometne možnosti

na

močno

omejene, predvsem pa so otežena srečanja.

obstoječo cesto, ki zdaj služi kot gradbiščna.

»Državne ceste sodijo seveda v pristojnost Darsa. Oni so tisti, kijih zapirajo

in morajo poskrbeti

za varnost. Naše pristojnosti

so močno

in v

imenu

države

seveda ne moremo

omejene

obljubljati

ukrepov, ki na koncu za njih niso sprejemljivi,« še
dodaja župan Dermol.

Za

Krajani se s svojimi težavami obračajo na občino.

krajanov in

njihovo željo, da bi lahko vsaj občasno uporabljali

vprašanje na temo ceste,

se tudi

ni, smo

mi obrnili

ki si jo želijo kraja-

na DARS, tu pa so nam

Župan Peter Dermol si je njihove težave skupaj s

pojasnili, da izgradnja začasne ceste

sodelavci ogledal na terenu in obljubil ukrepe, s

Plešivcu,

katerimi bodo krajanom olajšali vožnje v skladu z

so trasa stare ceste mimo Glinška, Vodiška, igrišča

možnostmi in pristojnostmi občine.

na Gmajni; mimo Smonkatja zaradi meje državne-

»Vse bomo delali z roko v roki s krajani. Nekaj

ki si

jo krajani želijo,

ni

iz Skal proti

mogoča.

»Rešitev

ga prostorskega načrta oziroma poseganja v traso

ukrepov smo že sprejeli, nekaj jih še bomo v pri-

izgradnje ni možna oziroma sprejemljiva, saj vožnja

hodnjih dneh. Storili bomo vse, da bo krajanom

po

v

času gradnje tretje razvojne osi v njihovem kraju
življenje čim
upoštevati

manj

moteno, seveda pa moramo

gradbišču

zlogov

-

-

med drugim tudi iz varnostnih ra-

ni dopustna,«

so zapisali.

prometno zakonodajo in finančne zmo-

žnosti,« pravi

Dermol,

ki pa

jim

ne more obljubiti
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PREGLED

LETA 2020

Gradbeno pestro]
a vznamenju korone
Zaključili so projekte

začetku

V

izgradnje severne vezne
ceste, Tehnoparka Celje

ter prenove Lilekove in
Gubčeve ulice.
V Dečkovem naselju sta

marca

razveselila z

dvigovala, se

novico,

je pa

da cen

ne

dvignila mini-

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

malna plača in študentska urna postavka.
Z novim letom so bile tudi manj obdavčene knjige

druge publikacije,

in

letaki, časopisi, revije

brošure,

in

druge

za

zvijanje so na voljo le še v enotni em-

balaži,
tudi

ki

ima

poleg zdravstvenih opozoril

predpisano barvo škatlice

zapisa

in

obliko

znamke oziroma vrste

blagovne

v Celjanu pa

smo

ustavil

V bolnišnici

se

so

življenje

uporabnikov

in

5.500

napovedali nakup še do-

datnih 40 električnih koles. Naj Celjanka
2019 je postala mag. Marijana Kolenko,
nagrado za življenjsko delo je prejel Ivo

Umek. Na celjskem

sejmišču

so

izvedli

ga je obiskalo več kot
tisoč obiskovalcev. Sejem je bil tudi

sejem Agritech, ki
21

zadnji v

letu v okviru, ki jih poznamo,

tem

saj je prvi val epidemije koronavirusa preprečil

načrte

celjskim sejmarjem

za

vse

niški promet, parkiranje v mestu je postalo

...

brezplačno

Gradbeni projekti so tekli
V

serijsko

Gruzijce, ki

so policisti ujeli

mestu

vlamljali

stanovanja

v

so

Celjanov.

Dela na kar nekaj gradbiščih v Celju so v
časti prvega vala potekala bolj kot ne nemoteno,

nekateri občinski projekti so bili

tik pred odprtjem. Praznik Mestne občine
Celje smo obeležili nekoliko drugače kot
tudi velika

noč

in

blagoslov jedil je

Gubčeve

tik pred konulice je bila konec aprila
cem, novi trg je že ponujal novo podobo
z

zasajenimi sedmimi novimi

češnjami.

Na

Ulici XIV.

poskusno delovati

divizije

je

začel

sistem vozlišča P+R,

so začele še

delovanjem

japonskimi

z

štiri nove postaje

KolesCE. Z 31. majem je bila preklicana epidemija covida-19, ki je trajala od

sistema

12.

marca.

S prvim junijem so bile znova
družabno

dovoljene prireditve do 200 oseb,

življenje v mestu seje počasi vrnilo v stare
tirnice.

Poleti so se v celjski bolnišniže pripravljali na morebiten
kot pravijo sami, 'opremljeni'

sa,

vsemi

iz prvega,

izkušnjami

celjski nogometaši pa na osvo-

naslova državnih

jitev prvega

in uspelo jim je. Ne-

vroče krvi

pacienti

je avgusta

med

tudi odhod

povzročil

zdravnice družinske medicine v

ZD

Celje, saj

iskati
bilo.

ni

lju so

bili primorani

so

v

novo,

Celju

pa proste
Turistične bone v Ceturisti slabo unovčevali,

najbolj priljubljena točka je bila
Celjska koča. Z novim šolskim

letom

je prag šol prestopilo več
otrok kot lani, v vrtcih pa manj.

Šolski center
odprl

Celje je svečano

Glasbena

prizidek,

nov

šola Celje je pridobila 457 kvadratnih metrov novih, dodatnih
prostorov.

S septembrom
združili
KBM,

sta

pred

tem

uradno

se

tudi Abanka

in

Nova

v

Celju

smo

ostali brez nekaj bankomatov
ene

ulici

poslovalnice.
so

odprli

stveno-zabavni

Na

največji
park.

in

Gubčevi
znan-

Celjski

Adrenalinska projekta

sejmarji so zagnali spletno plat-

Tudi v Celju so po vzoru Ljubljane in
nekaterih drugih mest začeli organizirati

organizirali spletni MOS.

srednjih šol so si bili ob koncu leta enotni,

li konec februarja opravljati prve

ci

kaj

prodvladne proteste na

Zaradi poslabšane epidemiološke situacije so tudi v celjski bolnišnici zače-

Nogometaši državni
prvaki

prvakov

Prvi testi

v

martinskem jezeru pa žičnico za
deskarje.

z

nadaljnje sejme v knežjem mestu.

februarju

novo

upravne enote, zaprli so vrtce
in osnovne šole, ustavljen je bil javni potin

že

bolnišnici so predstavili začetek gradnje centralne stavbe nadomestne
novogradnje, sistem KolesCE seje dobro

odprli

so

drugi val epidemije koronaviru-

Začetek gradnje nadomestne
novogradnje
V celjski

koči

Celjski

Na

prevozov.

zaprli vrata, trgovine so delovale po spremenjenem delovnem času, omejeno je bilo

sicer,

so zabeležili

mestu.

pripravljali na sprejem

potekal povsem drugače. Prenova

v začetku leta

marca

v

prvih okuženih pacientov, javni zavodi so

cigaret ali tobaka za zvijanje.

prijel,

pripravili

Sredi

številko časopisa.

1.000.

je koronavirus

kot so

periodične publikacije. Cigarete in tobak

brezplačnih

adrenalinsko pridobitev, spust
po 829 metrih jeklenice, na Š-

delo občine

bodo

razveselili

prazne, saj jih zaposleni niso uspeli polniti
dovolj hitro. V Dečkovem naselju so polo-

že

začetku letošnjega leta so nas javna

lahko

medkrajevnih

stanovanj, mi

» Piše: Uroš Urlep

podjetja

med občani

žili temeljni kamen za 142 novih najemnih

bila oktobra že zgrajena
dva bloka od skupno šestih.

V

strah

je

se

že poznal, ljudje so v trgovinah kupovali
živila na zalogo, ponekod so bile police

da je bila

letošnja

prikrajšana.

kolesih,

ravnatelji

generacija za marsikaj

Upokojenci

pa

so

se

julija

formo in

namesto

klasičnega

Kadrovska menjava v
bolnišnici
Direktorici SB

Celje Marga-

teste.
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Guček Zakošek

reti

so

odpo-

vedali pogodbo, saj je višje delovno sodišče pritrdilo Branku
Gabrovcu, ki

je

nepravilnosti

opozarjal

v postopu

na

izbora

dvema letoma.
bolnišnice je začasno
prevzel Dragan Kovačič.
direktorja pred
Vodenje

S koncem oktobra so se znova
zaostrili ukrepi za zajezitev epidemije, ki so se še zaostrovali
do ponovne zaustavitve javnega
življenja. Koronavirus je vdrl
tudi v domove starejših, oba
celjska domova, ki v prvem valu

nista beležila okužb, sta tokrat
klonila. Najprej Dom sv. Jožef,
sredi novembra pa še Dom ob
Savinji, tudi stanje v bolnišnici
je bilo

več

okuženih je bilo

resno,

zaposlenih, tako

da

so

se

pojavljale velike težave s kadri.

Obnova Gregorčičeve po
načrtu
Na

li

Gubčevi ulici

smo

dobi-

zbiralnico podzemnih

novo

odpadkov, občina je s pomočjo

sredstev iz evropskega kohezijskega sklada zgradila severno
vezno

500

cesto,

metrov

dol-

go dvopasovnico, ki zagotavlja
najkrajšo povezavo med Novo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vasjo

in

Ostrožnim.

ljiva je tudi novica,

Razvese-

daje občina

končno postala lastnica objektov

na Vodnikovi ulici, za katere

si je prizadevala že več let. Obnova

objekta na

kjer

bo ZD

tne

prostore,

Gregorčičevi,

Celje

dobil doda-

poteka po načrtu.

Praznična razsvetljava v mestu
zasvetila brez pompa,
sprehod po mestu pa marsikoje letos

mu polepša večer in ga napolni

energijo,

z

na boljši

toplino

in

upanjem

jutri.

POJASNILO:
V prejšnji številki časopisa Celjan smo pisali

o

božičnicah in

nagradah ob koncu leta v celjskih
podjetjih. Dodajamo še pojasnilo

Abanke oziroma NKBM:
Zadnji dve leti Abanka ob
koncu leta zaposlenim ni izplačala nagrade iz naslova poslovne
uspešnosti. S
se Abanka

združili.
vsem

1. septembrom sta
in Nova KBM uradno
Nova KBM bo letos

zaposlenim izplačala enak

znesek plače iz naslova poslovne

uspešnosti, vendar višine ne

razkrivajo.
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Savirtjsko-šaleška naveza

Preštevanje brez končnih rezultatov
- Razvojno vrtenje
- Celje brez metle -

Nekateri se ne dajo

-

Evropsko jabolko

lahko za zgled,

Župan na koncertu

Varaždina.

škega

Posebna
Malo dni, a toliko dogodkov! Kot da bi kdo mislil, da

je

treba zdaj;

ko letu zmanjkuje dni, pohiteti z različnim dogajanjem. Ne le v družinskem krogu ali na občinski ravni, zelo razgibano
žavnem

merilu. In celo v mednarodnem. Sramotenja

videti konca. Evropsko sodišče nam

ni

je

deželice

zaradi preiskave v Banki

je

v vrsti tovrstnih blamaž, ki smo jih doživeli in ki nas bodo

stale.

tudi

pre-

Ugleda in denarja. Na domači sceni pa je spet neuničljivi

(ponovni) prvak Desusa Karel Erjavec, ki je zapustil vladno koali-

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

cijo in sam sega pa premierskem mestu.

so v skladu s sedanjimi razmerami pred dnevi

reč

že

več

let podeljuje

vrtnico podelili

Ostaja pa kljub snubljenju

šču,

da

priznanje za lepo

urejeno okolje

neurejenost,

urejeno okolje skrbijo že več

letos

niso podelili.

prav zdaj

urejajo, zato se za podelitev tovrstne

mnogim

drugim jo je koronavirus močno zagodel tudi Žal-

zvest koaliciji »naš« gospodarski minister in predsednik SMC Po-

čivalšek. Vse to »preštevanje« se dogaja, ko

adventnem času v baročnem dvorcu Novo Celje.

ronovirusnega

vedno sredi ko-

Dobili so

niso odločili.

čanom. Ne le v poletnem

smo še

Zlato

si ga zaslužijo upravljalci parkirišča na pokopali-

vendar ta prostor

graje

Kot

kulturno društvo nam-

stanovalcem večstanovanjske stavbe v Milčinskega

ulici 12 na celjski Hudinji. Ti za lepo
sicer predlog,

in

(vrtnice) in graje (metlo) za dobro

priznanja

let. Metle, kot znaka za

Slovenije »prilepilo« še eno neprijetno zaušnico. In to je le zadnja

cej

priznanja

delili tudi v Celju. Tamkajšnje Turistično
ali zanikrno okolje. Letos so

tudi v dr-

naše

in ga priporočajo vsem

pravijo podeljevalci nagrade,

šolam na stari celini. Bistriška šola je bila glavni koordinator, kot
partnerska šola pa je pri projektu sodelovala osnovna šola iz hrva-

času

pri

Fontani

tudi v sedanjem,

piv,

Tu so običajno v

tem času vsako nedeljo pripravljali koncerte različnih glasbenih in

plesa in posledično krčev našega gospodarstva. Da

o težavah pri spremembi volilne zakonodaje, šolstva, zdravstva in

pevskih skupin, letos pa je dvorec seveda zaprt. Zato so tudi

mnogih drugih dejavnosti sploh ne govorimo.

segli« po tehniki. Koncerte so posneli in jih ob adventnih nedeljah

Medtem ko čakamo, da se v naši državici vendarle
merno pozitivno, so se
Dečkovi

kaj

zavrti

predvajajo s pomočjo sodobnih medijev. Dodali pa so še dva kon-

pri-

certa: božičnega in novoletnega. Na teh bo »nastopal« tudi žalski

Celjani zavrteli na še enem krožišču; na

cesti v bližini Celjskega

če to krožišče res ne bi bilo nič

sejma. Nič posebnega,
posebnega.

župan

bi rekli,

ki

ga

Pa je! Sredi krožišča

bodo lahko vozniki uporabljali v

leta privabljal
Lani so

prometni

konici, ko kolona vozil na glavnem kraku (Mariborska cesta-Deč-

kova cesta)
Vse

sega čez

to krožišče.

je pripravljeno za gradnjo

Franja Malgaja.

To

krožišča

je skupni projekt Direkcije za

šoli

infrastrukturo

in

šentjurske občine. Kaj pomeni dobro izpeljan projekt, pa so pokaza-

li

na

sredi,

osnovni šoli Bistrica ob Sotli. Čeprav so jabolka doma v Podse tu,

v Bistrici,

ponašajo

z jabolkom kakovosti. Z evropsko

nagrado Jabolko kakovosti. Prejeli so jo za projekt z nič kaj »doma-

čim« imenom

-

Ukrotimo kompetence 21. stoletja. Gre za uporabo

sodobnih tehnologij

pri poučevanju

Vendar ne kot

pevec, ampak

osnovnošolskih otrok. Evropi so

množice

prikazali

obiskovalcev

bo občanom voščil

farni cerkvi

zagotovo pa po hišah

iz vse države,

250 različnih

več kot

več kot sto tisoč. A KV je zarezal tudi
ogled le pri

Zavrteli se bodo tudi v Šentjurju.
s podhodom pri osnovni

Janko Kos.

za praznike. Na »udaru« je letos tudi Božični Vojnik.

je namreč še posebni pas za zavijanje proti Opekarniški cesti (nogometni center),

tu »po-

in

jaslic,

pri njih.

celo

Ta

je zadnja

iz tujine.

obiskovalcev je bilo
Letos bodo jaslice na

v parku v njeni bližini. Morda še kje

-

Vojničanov. Vsi seveda upajo, da bo prihodnje

leto ob tem času v Vojniku spet Božični Vojnik.
Pa še to:
koči

(le

v soboto so pognali smučarske naprave tudi na Celjski

otroški poligon)

in

na Rogli.

Tu so začele delovati

tri

vlečni-

ce, urejene so tudi proge za teke. Nekateri pravijo, da je tudi na tem
smučišču

jo«,

da

podobno kot na ostalih pri nas. Organizatorji »priporoča-

vozijo

slalom

-

med korona ukrepi.
■ k

83

23.12.2020

Naš čas

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/2

Površina: 358 cm2

Koliko novih podjetij in koliko izbrisanih?
V Saša regiji na novoustanovljenih 47, izbrisanih pa 34 gospodarskih družb, med

podjetniki 392 novih in 274 izbrisanih
delovalne

Mira Zakošek

Preverili
stanje

kako trenutno

smo,

in

ustanavljanje

vpliva na

izbrise podjetij

na območju Sa-

vinjsko-šaleške regije.

Čeprav bi

in

poslovanja

in

nepremičninami.

z

Po eno podjetje

je

bilo v

trgovi-

in skladiščenju, go-

ni, prometu

in tehnični

7

dejavnosti,

v grad-

beništvu, 6 v predelovalni dejav-

nosti

Svojo

...).

dejavnost

občini zaprlo 37

tej

podjetnikov

pa je v

samostojnih

v strokovni,

(8

znan-

pričakovali (in tudi takšno prepri-

stinstvu ter informacijski in tele-

stveni in tehnični dejavnosti,

čanje običajno velja v javnosti),

komunikacijski dejavnosti.

v drugih dejavnostih, gostinstvu,

193 novih »s. p.« in 153

4 v izobraževanju

da

število izbrisov zelo veliko,

je

Skupaj je bilo namreč na ravni

Veliko

seje

v mestni občini Ve-

novembra

lenje dogajalo v ustanavljanju in

novoustanovljenih 47, izbrisanih

izbrisih samostojnih podjetnikov.

celotne

pa

regije

11.

do

34 gospodarskih družb. 392

samostojnih

podjetnikov

je

na

novo registriralo svojo dejavnost,

izbrisalo

jo je 274 samostojnih

pa

Dejavnost

je na

lo 193 samostojnih podjetnikov,
odjavilo (izbrisalo) pa jo je 153.
Največ

novih

registracij

dročje strokovne,

V Velenju 33 novih in 22

tehnične

izbrisanih gospodarskih

ževanje (21),

družb

vanje

Največ

se je seveda dogajalo v

mestni občini Velenje, ki

tudi

je

največja. Tuje bilo na novo ustanovljenih 33, izbrisanih pa 22 gospodarskih

Največ novih podjetij je bilo v

strokovni,

znanstveni in tehnič-

dejavnosti

industriji

po

ter

3

4,

s področja

poslovanja z nepremičninami, 2
s področja poslovnih dejavnosti,

informacijske in

s področja

dejavnosti ter

eno s področja drugih dejavnosti.

Izbrisanih je bilo skupaj 22
spodarskih

družb, od tega

dročja strokovne,

5

go-

turne,

po

2

( 13), gostin-

..
znanstveni

(13), kulturni,

in

s področja

pre-

nespremenjeno. Ena je bila usta-

motornih

vozil)

ena izbrisana

in

Dejavnost

ralo

je na novo registri-

45 samostojnih

podjetnikov

znanstveni in teh-

( 7 v strokovni,

( 12)

in komunikacijske

dejavnosti, po

trije v gradbeništvu, trgovini, pro-

( 16),

zabavni

in rekreativni dejavnosti

(13),

...

in skladiščenju

metu

...) zaprlo pa

jo je 16 samostojnih podjetnikov
(po

3 v strokovni,

tehnični

znanstveni in

dejavnosti,

izobraževa-

nju, poslovanju z nepremičninami ...)

V Šoštanju 6 novih in 3

izbrisane gospodarske

Tudi v Zgornji Savinjski

družbe

dolini več na novo

V Občini Šoštanj
novembra

je

bilo do 1 1.

novoustanovljenih

gospodarskih družb.

Dve s

6

po-

dročja gradbeništva, po ena pa s

in

kul-

Paki osta-

število gospodarskih družb

ja

nični dejavnosti, 4 informacijske

izbrisov? Največ jih je

gostinstvu

V občini Šmartno ob

(predelovalna dejavnost).

izobra-

(20), izobraževanju

prometa

razvedrilne in rekreacijske

dejavnosti,

(43),

in

tehnični dejavnosti (35), gradbetrgovini

novo in eno izbrisano
podjetje

novljena (trgovina in vzdrževanje

po-

trgovina in vzdrže-

bilo v strokovni,

področja

znanstvene

s področja

3

pa

s po-

tehnične dejavnosti, 4 s področja
gradbeništva,

dejavnosti

(12)

Kaj

sledijo

predelovalni
so

telekomunikacijske

stvo

je bilo

znanstvene

motornih vozil

ništvu

družb.

gradbeništvu (13), trgovini(5),

eno

...)

V Šmartnem ob Paki eno

novo registrira-

v gradbeništvu (45),

podjetnikov.

ni

po 5

izbrisanih

ni tako.

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

finančne

dejavnosti,

zavarovalniške dejavnosti

oskrbe

z vodo, trgovine,

in skladiščenja, poslova-

nja z nepremičninami.

Na novo je svojo dejavnost regi-

registriranih »s. p.«
V

občinah

doline

je

Zgornje

Savinjske

bilo na novo

registri-

ranih 7 gospodarskih družb in

109

samostojnih

Izbrisanih

pa

podjetnikov.

je bilo 8 gospodar-

skih družb in

68 samostojnih

podjetnikov.

striralo 45 samostojnih podjetnikov

(

12 v strokovni,

znanstveni
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Površina: 358 cm2

Izbrisana

Nova

34

47

Velenje

22

33

Šoštanj

w3

6

SAŠA

-

podjetja

Šmartno ob Paki

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

'

1

Zgornja Savinjska dolina

8

7

274

392

Podjetniki Velenje

153

193

Podjetniki Šoštanj

37

45

Podjetniki Šmartno ob Paki

16

45

Zgornja Savinjska dolina

68

109

SAŠA- podjetniki (s. p.

—

...)
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Kazalo
Stran: 17

1/1

Površina: 303 cm2

ŽARIŠČE

sLOVEnija 5.0
V Delovi
cembra

1

Berdon

Andrej

Sobotni prilogi letošnjega

objavljeno razmišljanje

je

12. de-

predsednika

z naslovom Slovenija 5.0.

darstveniki

Članek

nedvomno

dežela«.

bogata

in

»bo

samozavesti

kančkom

slovenska

ladja

plula mimo čeri, ki jih bo vedno

gumno

pravi

lepa

tona,

pozitivnega

misel, daje Slovenija

že uvodna

»izjemno

stanje

perspektive za bodo-

zaradi

izstopa

prijetno preseneti

Avtor obravnava

njene

in

družbe

S

po-

polno«,

ki bi prihajajočemu predsedovanju

avtor,

Evropski uniji nadel »delovni

moto

Slovenija 5.0«.

Podlaga za »visoko kakovost življenja je ekonomska
moč«,

predsednik

sodi

(GZS),

Slovenije

»poleg

novske organizacije
ima

GZS

koalicije:

sta-

kakovostno
leta 2008

bi Slovenija
Gorjup

politike

od

do

si obeta

leta

2030

nastanek

pričakuje,

da

bo

so

v

slo-

recesiji

Po

in
iz

nobena moderna

da ne more

pa je jasno,

zdrave ekonomije. Tega bi se

brez

morali zavedati vsi odgovorni dejavniki, tudi stro-

kovnjaki za

ali

humanistične

davkov

plačilom

vede.

družbene

zaposlovanjem

in

S

omogočajo

podjetja delovanje vseh državnih podsistemov, od
zdravstva

kulture,

do

šolstva

in

to

a

osnovno

pravilo se v javnem diskurzu nekako spregleda.
Velja

kazalnikih o

cilje: pri

da

količinsko

teme

obdelane.

neustrezno

država preživeti

manjše pozor-

bistveno

ima včasih vtis,

gospodarske

venskih časnikih

na Slovenskem«.

prehitela povprečje EU.
razvojne

zbornice

najstarejše

Cerkve

ambiciozne

življenja naj

kakovosti

Gospodarske

bralec

vede

medije, gospo-

dominantne

pa so deležni

nosti. Zahodni

Družboslovne

krizi.

velik vpliv na

imajo

čnost.

objavila

Zbornica

za

julija 2019

na

primer:

nepremičninami

pobudo

lastno

sledeči

navesti

poslovanje z

je

osrednjem

na

časopisu

Delo komentar o zakonskem predlogu Levice, ki
je

omejiti

skušala

plačila

nepremičninskih

po-

da bodo nji-

poslovno okolje, zagotavljala najsodobnejšo infra-

srednikov. Slednji so imeli najbrž vtis,
hova stališča po običajni novinarski

strukturo«;

predstavljena,

plačali celo

»podpirala podjetništvo, preudarno deregulirala
od

»vire namenjala

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

zdravstveni

Gospodarske zbornice Slovenije Boštjana Gorjupa
slovenske

v nelahki globalni konkurenci in v

vetje in razvoj
svetovni

znanosti

si

bazičnim

in

nadeja,

da

bo

svoje

aplikativnim projek-

stran

časnika.

zato

najeli

raje

so

Zanimivo je,

da

in

liniji

slabo

treh desetletjih

ni po

tom«.

kapitalizma v Sloveniji nastal dnevnik,

gospodarstva, ohranilo zdravo naravno okolje

primerljiv z italijanskim II Sole 24 Ore. Verjetno
ne bi bilo slabo, če bi se slovenski razumniki

Sodelovanje med gospodarstvom, politiko
in znanostjo bo privedlo do visoko produktivnega
in

družbo. Ugotovitve
predsednika GZS so opogumljajoče zaradi njihove
pozitivne naravnanosti. Pisec verjame v talent sloustvarilo vključujočo in varno

venskih

ljudi in ceni članstvo Slovenije v Evropski

uniji, v kateri

država

uspešno razvija lastne gospo-

Poudariti

velja, da se s svojim

optimizmom

od glavnine komentatorjev
osrednjih medijev. Marsikateri opinion maker priBoštjan Gorjup razlikuje

kazuje

aktualno stanje slovenske

pesimističnem
težave.

tonu

Neutemeljeno

družbe v

in se osredotoča le

izrazito

na

se ustvarja občutek,

njene
da Slo-

napake in da gre vse narobe.
Isto velja za Evropo, ki baje drsi iz krize v krizo in
venija

je

niza

usodne

tik pred zlomom. Ogromno se

piše in modruje

po nastopu vladne

koalicije Janeza Janše, kar je bilo

pričakovano glede na politično usmerjenost medijev.
Vsaka vladna poteza je opisana kot kapitalna napaka,

covida ali za katerokoli

izjavo na Twitterju (tu so kritike večkrat upravičene).

Včasih se zdi, da politična

presoja prevladuje nad

treznim razmislekom. Veliko ogorčenje je npr.spro-

žila napoved,

da

bo

Madžarska sodelovala
Primorske Orbanovi
madžarska državna

da bi bila razprodaja
Letošnjega

junija pa je

Adriaport

ZRT

(za

Tešečo

kupila

evrov)

23.140.000

socialne države

taklizmah.

srednjega sloja,

in drugih prihajajočih

ka-

Branje slovenskega tiska ustvarja včasih

malodušje in občutek brezizhodnosti.
Spričo navedenega

kod

je Gorjup povzel

se

poraja

tako spodbudne napovedi.

da

Na eni strani močan gremij

družboslovcev

in po-

litologov (v glavnem iz FDV) jadikuje zaradi domnevne

nevzdržnosti sedanjega

časa.

Na

drugi

strani se slovenska podjetja borijo za lastno preži-

klavzule golden
storila.

zdrahe,

Madžarska

si je

meneč

odprla

levosredinska vlada
italijanska

pogodbi.

stranka

Italijani poznajo

v miljski občini.

powers, kar je

Ne

se

ni
staro

slovenske

na Jadransko

Giuseppeja
z

slednja brez

za

vrata

je brez pomislekov sklenila posel

bena

in

Italija odpove uveljavitvi

se

nadaljnjega
morje,

vprašanje, od

bi se napajal iz nekega vzporednega sveta,
v katerem prevladuje optimizem, kot da obstajata
dve dimenziji Slovenije, ki živita lastno življenje.

Kot

zaščitne

da

družba

ogromno obmorsko

Postavila

je pogoj,

desnici.

Seastock

podjetij

od

področje bivše rafinerije LAquila

sesutju

pri

gradnji drugega tira in upravljanju Luke Koper, kar

desetih let, o plenilskem neoliberalizmu,
apokalipsi, revščini, obubožanju

bil

veje iz Gorjupovih besed.
Poudarjanje negativnih aspektov se je okrepilo

o kapitalizmu, ki ni izpolnil pričakovanj iz devetekološki

bi

nalezli optimizma, ki

naj gre za ukrep zoper širitev

darske kapacitete.

ki

Conteja pa

Orbanom.

izrazila

No-

dvomov

o

pravilo, po katerem

se predsedniki vlad menjujejo, odnosi med državami

gospodarski sporazumi pa trajajo. Marsikateri
slovenski politik drugače mislečega dojema kot sovražnika, s katerim bi bilo sodelovanje pod častjo.
Iz tega vidika je Slovenija mlada demokracija, ki bi
in

se lahko včasih zgledovala po svoji zahodni sosedi.
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Komisija zavrnila revizijske zahtevke Kitajcev
glede drugega tira
23.12.2020 11:22

Ljubljana, 23. decembra (STA) - Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila
zahtevke za revizijo, ki so jih v postopku pravnega varstva pri oddaji posla za glavna
gradbena dela na drugem tiru med Divačo in Koprom vložili štirje kitajski ponudniki. S tem je
odločila o vseh sedmih vloženih zahtevkih za revizijo pri oddaji tega javnega naročila.
Družba 2TDK je javno naročilo za glavna gradbena dela na drugem tiru novembra lani objavila v
dveh delih: prvi se je nanašal na dela od Divače do Črnega Kala, drugi pa na dela od Črnega Kala
do Kopra. Ponudbe je oddalo 15 gradbenih podjetjih in konzorcijev.
Oktobra je uprava 2TDK sklenila, da v drugo fazo razpisa spusti štiri gradbince. Sposobnost za oba
odseka na drugem tiru med Divačo in Koprom je priznala Gorenjski gradbeni družbi v sodelovanju s
CGP in češkim Metrostavom, avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin
in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter
turškemu gradbincu Cengiz.

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

Na to odločitev se je pritožilo sedem neizbranih ponudnikov in enemu od njih je komisija že pred
časom pritrdila - ugodila je avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega Metrostava za
gradnjo drugega tira.
Preostalih šest zahtevkov je zavrnila, o zadnjih štirih je sporočila danes. Kot je državna revizijska
komisija zapisala v sporočilu za javnost, je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za revizijo vlagateljev
Ginex International in China Gezhouba Group Company, China Communications Construction
Company, China Railway Group ter China State Construction Engineering Corporation.
Družba 2TDK vsem štirim ni priznala sposobnosti, ker prihajajo iz države, ki ni podpisnica
sporazuma Svetovne trgovinske organizacije o vladnih naročilih in nima sklenjenega večstranskega
ali dvostranskega trgovinskega sporazuma niti s Slovenijo niti z EU.
Državna revizijska komisija pri tem zaključku ni ugotovila kršitev, kot so zatrjevali vsi štirje kitajski
ponudniki. "Naročniku zato ni mogoče očitati kršitev, ko vlagateljem ni priznal sposobnosti za
sodelovanje v drugi fazi postopka, in jih posledično ne bo povabil k oddaji ponudbe," je zapisala.
Postopek pravnega varstva pred državno revizijsko komisijo je s tem zaključen. Gradbinci, ki jim je
družba 2TDK v prvi fazi razpisa priznala usposobljenost za gradnjo, imajo medtem do 1. februarja
2021 čas za oddajo ponudb.
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