Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 26. 12. 2020
Število objav: 5
Internet: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Povzetek

Naslov

Srbski tajkun snuje slovenski Cannes

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 12. 2020

Avtor

Janez Petkovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...preureditev za občino Izola s 27-milijonskim letnim proračunom pomenili ogromno spremembo. A je vprašanje, ali si
jo res želi v tako velikem obsegu. Ob gradnji novih stanovanj, hotelov, širitvi marine in več tisoč novih delovnih mestih
bi namreč morali poskrbeti tudi za ustreznejšo prometno in komunalno infrastrukturo,...

Naslov

Tedenska napoved - tematski prispevki od 28. 12. do 3. 1.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 25. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tematski sklop o brexitu SREDA, 30. decembra - tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji predvidoma tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta ČETRTEK, 31. decembra - tematski
prispevek ob 100. obletnici smrti skladatelja Josipa Ipavca - tematski prispevek ob 140. obletnici...

Naslov

Ob prelomu leta: Epidemija močno vplivala tudi na trg dela (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...optimizma po njenih besedah vlivajo večja naročila v avtomobilski panogi, dobro pa kaže tudi podjetjem v sektorju
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, gradbeništvu in zdravstvu, ki načrtujejo zaposlovanje. "Po drugi strani pa bo
velik upad zaposlenih v storitvenih dejavnostih, predvsem v sektorju gostinstva in turizma,...

Naslov

Dravska kolesarska pot tudi letos z nekaj naložbami

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 25. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Sicer pa so v letošnjem letu občine sanirale nekatere makadamske poti, direkcija je zaključila gradnjo odseka v
občini Radlje ob Dravi in gradila odsek Laznica-Limbuš v mariborski in ruški občini. Letos je bila izvedena gradnja
servisne poti ob železnici v občini Središče ob Dravi, označuje se nov odsek kolesarske povezave...

Naslov

Tedenski pregled - Slovenija od 18. do 24. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 25. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripravljati protestne in druge aktivnosti, so sporočili po seji sveta zbornice. LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe
2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in Divačo, je potrdil
podaljšanje roka za oddajo ponudb štirih gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa priznala...
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PREOBRAZBA IZOLE

Srbski tajkun snuje slovenski Cannes
Objavljeno 25. december 2020 18.55 Posodobljeno 25. december 2020 18.56 Piše: Janez Petkovšek
|

|

Ključne besede:  ribiško mesto  tajkun  Izola

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

Nekdanje ribiško mesto na obali pred največjimi izzivi.

Odpri galerijo
Panorama Izole

z

ribiškim pristaniščem

in

marino FOTO: ARHIV KOMUNALA IZOLA/BRANKO FURLANIČ

Kaj berejo drugi
Ta članek trenutno bere
102

Poplavljalo ves večer in vso noč, brez elektrike več
kot dva tisoč gospodinjstev (FOTO)

Prizor

iz

Izole,

ki je

šokiral bralko (FOTO)

1

Pod skalco rešujejo Rusi
2

1
storitev omogoča

Občina Izola bo s pomočjo evropskega ribiškega sklada povišala valobran in tlake v ribiškem
pristanišču. S tem bo ta del Izole najverjetneje še pred začetkom nove poletne turistične sezone varen
pred poplavljanjem najnižjih predelov. Občina Izola je konec oktobra namreč dobila gradbeno dovoljenje
za 3,8 milijona evrov vreden projekt obnove mandrača z okolico. Če ne bo zapletov z izbiro izvajalca del
in če bodo od države dobili potrditev, da jim bo ta iz evropskega ribiškega sklada zagotovila glavnino (90
3

25.12.2020

Slovenskenovice.si

Petek, 19:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/cl...

odstotkov) potrebnega denarja,
je, da bi ga izvedli v dveh fazah,
približno pol leta.

2/4

projekt lahko začeli izvajati že v začetku prihodnjega leta. Predvideno
pri čemer naj bi bila prva vredna 2,4 milijona evrov, izvedena pa v
bi

Centimetri rešujejo
Na morski strani naj bi za približno en meter nadvišali obstoječi 230 metrov dolgi skalomet, sprehajalno
pot pa tlakovali v širini štirih metrov. Da bi preprečili poplavljanje najnižjih delov Izole ob močnem jugu in
plimi, bodo tlake dvignili za 30 centimetrov.
Vzdolž ribiškega pomola bodo na novo uredili devet plavajočih pomolov za privez 18 gospodarskih
ribiških plovil, poskrbeli za njihovo oskrbo z elektro omaricami in vodo, dogradili javno razsvetljavo in
poskrbeli za videonadzor valobrana in severnega dela mandrača, saj so se ribiči pritoževali nad krajami z
bark oziroma vandalizmom.

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

Zaradi lepšega videza bodo obstoječi ekološki otok na prostem, ki je namenjen ribičem, spremenili v
podzemnega (imel bo pet zabojnikov in bo zaščiten pred vdorom vode), za približno 30 gospodarskih in
popoldanskih ribičev pa bodo na valobranu uredili zabojnike za mreže in šest parkirnih prostorov pri
zapornici ob vhodu v ta del pristanišča. Da po cestah in pomolih ne bi vozili težki tovornjaki, bodo večino
gradbenih del izvajali z morske strani s pomočjo plovila (maone). Zato posebnih omejitev cestnega
prometa ne bo veliko, prav tako pa bo med deli omogočeno skorajda normalno vplutje vseh plovil v
mandrač, marino in druge dele pristanišča, v katere ne bodo posegali. Glavnino del naj bi izvedli v mrtvi
zimski in spomladanski turistični sezoni.
Drzne ideje
Prodajani izolski zemljiški kompleksi, katerih skupna vrednost znaša več kot 55 milijonov evrov brez
davka, bi ob uresničitvi prostorskih preureditev za občino Izola s 27-milijonskim letnim proračunom
pomenili ogromno spremembo. A je vprašanje, ali si jo res želi v tako velikem obsegu. Ob gradnji
novih stanovanj, hotelov, širitvi marine in več tisoč novih delovnih mestih bi namreč morali poskrbeti
tudi za ustreznejšo prometno in komunalno infrastrukturo, predvsem pa za več družbene, kot so novi
vrtci, šole, domovi za starejše ... Za občino je velik zalogaj že 10-odstotno sofinanciranje opisane
obnove izolskega pristanišča, kaj šele da bi sodelovala pri projektu Izolski otok nasproti avtokampa
Jadranka oziroma pri gradnji plavajočega pontonskega mostu med tem avtokampom in nekdanjo
ladjedelnico, kar je le ena od drznih idej za del Izole, opisanih v projektni nalogi Obalne preobrazbe:
Izola vzhod arhitektke Lučke Ažman Momirski iz leta 2013.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ker že imajo gradbeno dovoljenje za celotno obnovo ribiškega pristanišča, na občini ne pričakujejo težav
s potrditvijo financiranja niti za drugo fazo, ki bi jo lahko začeli izvajati že prihodnjo jesen. Ta bo vredna
1,4 milijona evrov, obsegala pa bo obnovo južnega dela mandrača in manjšega pomola ter dvig tlakov
vzdolž celotnega nižjega severnega dela ceste Sončnega nabrežja.

SLOVENSKE NOVICE FOTO: ARHIV KOMUNALA IZOLA/BRANKO FURLANIČ

Zemljišča na razprodaji
Na širšem območju Izole, ki obsega predvsem degradirana območja nekdanjih industrijskih obratov in
njihovih propadlih lastnikov, kot so Marina Izola, Ladjedelnica Izola, Argolino, Trikotnik Izola in Merkur
Izola, pa bo razvoj odvisen predvsem od tega, kdo bo kupil zemljišča in (opuščene) objekte. V
nadaljevanju bodo morali novi in stari (so)lastniki najti dovolj bogate investitorje, ki bodo pripravljeni
vlagati desetine milijonov evrov v projekte. Pri tem ne gre pozabiti, da veleinvestitorji ne bodo mogli
mimo izolskega občinskega sveta in strateških načrtov, ki jih ima občina. Ker ta še vedno nima
sprejetega občinskega prostorskega načrta, zdajšnji župan Danilo Markočič pa zagovarja prostorsko
vzdržen razvoj, je težko verjeti, da bi svetniki dovolili potrditev megalomanskih projektov. Pa ne zato, ker
se ne bi želeli znebiti propadajočih industrijskih objektov, temveč zato, ker si ne želijo koprskega Ton
Cityja ali podobnih nedokončanih naložb, ki bi jih zaradi stečajev propadlih investitorjev hromile
desetletja.

3,8 milijona evrov
pristanišča.

je

vrednost dveh faz obnove izolskega ribiškega
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Ideja postavitve pontonskega mostu med avtokampom Jadranka

in

ladjedelnico Izola

iz

leta 2013 FOTO: LUČKA AŽMAN MOMIRSKI

Samo v Marini Izola je na prodaj 15 hektarov zemljišč, za katera se zanima tudi srbski tajkun Miodrag
Kostić ki ima na Obali že v lasti hotel Kempinski in večinski delež portoroškega letališča. Ta bi marino s
700 privezi rad spremenil v slovenski Cannes. V Izoli je med drugim že odkupil 5,4 hektara zemljišč v
trikotniku pri hotelu Delfin, zanima ga tudi zemljišče Delamarisa, ki ga prodaja avstrijska družba Heta
Asset Resolution, slaba banka nekdanjega Hypa. Ta in banka DUTB ločeno prodajata še osem hektarov
zemljišč nekdanje izolske ladjedelnice. S predlogom prostorskega načrta je območje opredeljeno za
celoletno turistično dejavnost. Eden od projektov predvideva gradnjo turističnega območja z vrhunskim
družinskim hotelom, notranjim in zunanjim vodnim kompleksom za 1000 obiskovalcev, ureditev javne
promenade ob obali ter parkirišče ob morju in pod zemljo. A je vprašanje, ali bo všeč kupcem in njihovim
načrtom.

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

,

Nekateri bi tam namreč raje imeli več stanovanj. Potem je tu še 2,3 hektara veliko zemljišče Argolina pri
marini, ki naj bi bilo večinoma namenjeno gradnji turističnih objektov, prodaja pa ga DUTB. Zatem
Gorenjska banka dodatno prodaja 2,6 hektara zemljišč v izolskem trikotniku pri hotelu Delfin, kjer je
razveljavljeni prostorski načrt predvideval gradnjo hotela z 250 posteljami, 130 apartmajev, garažno hišo,
stanovanja ... Pod bolnišnico Izola ista banka prodaja še 5,4 hektara velik kompleks, kjer so že trgovskoposlovni center Merkur in več drugih objektov. Tudi tam je z novim občinskim prostorskim načrtom
lokacija primarno namenjena turistični dejavnosti.
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Tedenska napoved - tematski prispevki od 28.
12. do 3. 1.
Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA od 28. decembra do 3. januarja.
PONEDELJEK, 28. decembra
- tematski prispevek o digitalizaciji bank iz niza Ob prelomu leta
- tematski prispevek o kulturni politiki iz niza Ob prelomu leta
TOREK, 29. decembra
- tematski prispevek o razmerah na nepremičninskem trgu iz niza Ob prelomu leta
- tematski prispevek s smrtih pomembnejših kulturnih osebnosti iz sveta
- predvidoma tematski sklop o brexitu
SREDA, 30. decembra
- tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji
- predvidoma tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta
ČETRTEK, 31. decembra
- tematski prispevek ob 100. obletnici smrti skladatelja Josipa Ipavca

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

- tematski prispevek ob 140. obletnici smrti Josipa Jurčiča in 150. obletnici pisatelja Frana S. Finžgarja
PETEK, 1. januarja
- tematski prispevek o evropskih prestolnicah kulture
SOBOTA, 2. januarja
- ni napovedanih pomembnejših tematskih prispevkov
NEDELJA, 3. januarja
- predvidoma ozadje o dogajanju v parlamentu v prihodnjem tednu
- predvidoma ozadje o dogajanju na sodiščih v prihodnjem tednu
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Ob prelomu leta: Epidemija močno vplivala tudi
na trg dela (tema)
Koronska kriza je zarezala tudi v trg dela, saj je zaprtje mnogih dejavnosti povečalo število brezposelnih. Država je
množična odpuščanja preprečila z več ukrepi, a kljub temu ni jasno, koliko časa bodo podjetja še lahko kljubovala
zaostrenim razmeram. Pod pritiskom se je letos znova znašel tudi socialni dialog.
Aprila, mesec dni po razglasitvi epidemije, se je število registriranih brezposelnih v primerjavi z marcem povečalo za 13,9
odstotka na 88.648. V primerjavi z aprilom 2019 je bila to 19,9-odstotna rast. Maja je rast v primerjavi s preteklim
mesecem precej upadla, junija pa se je število brezposelnih v primerjavi s predhodnim mesecem že zmanjšalo.
Julija je bilo število brezposelnih na mesečni ravni praktično nespremenjeno, avgusta, septembra in oktobra pa se je na
mesečni ravni še nekoliko zmanjšalo. Ob koncu novembra je bilo na zavodu za zaposlovanje registriranih 84.139
brezposelnih, kar je 0,6 odstotka več kot oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra lani.
Vlada je dodatne izzive na trgu dela naslovila v vseh sedmih protikoronskih zakonih. Med drugim je omogočila
subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter nadomestila zaradi karantene in višje sile. Skupni
znesek izplačil na podlagi interventne zakonodaje je 17. decembra dosegel približno 335 milijonov evrov.
Na vladi poudarjajo, da so z ukrepi rešili številna delovna mesta in preprečili najhujši scenarij. Pretežno zadovoljne odzive
je slišati tudi iz delodajalskih vrst, kjer mnogi poudarjajo, da bi brez tovrstne pomoči množično odpuščali ali celo zaprli
podjetje.

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

Da je vlada ukrepala učinkovito, meni tudi Polona Domadenik z ljubljanske ekonomske fakultete. V nekaterih primerih bi
po njenih besedah sicer lahko bila varčnejša, obenem pa določene skupine ljudi, ki bi pomoč potrebovale, te niso prejele.
Grenak priokus je pustila tudi čezmerna birokracija. "V splošnem pa bi lahko rekli, da je ekonomska politika dobro
opravila vlogo gasilca," je dejala za STA.
Precejšnjo spremembo na trgu dela bo predstavljalo zvišanje minimalne plače. Z januarjem prihodnje leto se bo namreč
za izračun minimalne plače začela uporabljati formula, po kateri mora najnižji prejemek za polni delovni čas za 20
odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Določena bo tudi zgornja meja minimalne plače, in sicer pri
140 odstotkih minimalnih življenjskih stroškov.
Vendar pa je epidemija še okrepila opozorila delodajalcev, da zvišanja minimalne plače ne bodo prenesli. Vladi so zato
predlagali, naj minimalno plačo začasno zamrzne. Sindikati so se temu ostro uprli in vztrajajo, da zamrznitev ne pride v
poštev.
Vlada je poskušala nesoglasje rešiti s kompromisnim predlogom, po katerem bi bila nova formula za izračun minimalne
plače uveljavljena šele 1. aprila in ne 1. januarja. Do konca septembra bi stroške zvišanja krila država, nato pa
delodajalci. Vendar pa sta takšnemu predlogu nasprotovali obe strani, zato ga vlada v predlog sedmega protikoronskega
zakona ni vključila.
Razpravo o tej temi so spet spremljali pozivi k socialnemu dialogu in opozorila predvsem sindikalne strani, da je ta
trenutno na nesprejemljivo nizki ravni. Po mnenju Domadenikove je "argument moči ponovno nadvladal moč argumenta".
"Občutek imam, da obe strani, tako delodajalsko kot delojemalsko, prežema klasično nezaupanje, vlada, ki bi morala
vzpostaviti sistem konstruktivnih pogovorov, pa namesto blaženja še spodbuja družbene napetosti," je dejala.
Kompromisni predlog vlade je po njenem mnenju dober; vprašanje je le, ali bi bil devetmesečni odlog primeren. "Čakata
nas namreč dve izjemno zahtevni leti in nikomur ni v interesu, da podjetja zaradi dviga minimalne plače končajo v
stečaju," je poudarila.
Kaj bo prineslo leto 2021, bo po napovedih odvisno predvsem od trajanja epidemije in vladnih ukrepov za pomoč
podjetjem. Kot sicer opozarja Domadenikova, se določena podjetja "ohranjajo nad vodo samo s pomočjo subvencij, ki
seveda ne pokrivajo vseh stroškov poslovanja oziroma nedelovanja". "Če se bo to še nadaljevalo, lahko pričakujemo, da
bodo podjetja drastično zmanjšala zaposlenost kljub subvencijam, ki so jih prejela," je ocenila.

8

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

25.12.2020
Friday, 07:50
Petek,
07:50

Kazalo

https://www.sta.si/2843993/ob-prelomu-leta-epidemi...

2/2

Nekaj optimizma po njenih besedah vlivajo večja naročila v avtomobilski panogi, dobro pa kaže tudi podjetjem v sektorju
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, gradbeništvu in zdravstvu, ki načrtujejo zaposlovanje.

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

"Po drugi strani pa bo velik upad zaposlenih v storitvenih dejavnostih, predvsem v sektorju gostinstva in turizma,
zmanjšuje se tudi zaposlovanje delavcev v okviru panoge kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnosti. Tudi določena
trgovska podjetja bodo zaprla svoje poslovalnice in dejavnost preselila na splet," je dodala.
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Dravska kolesarska pot tudi letos z nekaj
naložbami
Dravska kolesarska pot je že v celoti povezana in označena od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, a je načrtov, da bi jo
še bolj ustrezno uredili, kar nekaj. Pomemben napredek je bil narejen tudi letos, snovalci pa si želijo, da bi bila pot v celoti
urejena v skladu s projektno dokumentacijo v naslednjih petih letih.
Dravska kolesarska pot, ki sicer poteka od izvira reke Drave v Italiji, prek Avstrije in se po Sloveniji nadaljuje še na
Hrvaško, v Sloveniji poteka v dolžini 145 kilometrov, pri čemer je med Mariborom in Ptujem pot označena na obeh
bregovih reke Drave, kar skupaj znese okoli 180 kilometrov kolesarske poti ob Dravi.
Dravska kolesarska pot je pri nas od leta 2018 označena z ustrezno prometno signalizacijo, ki uporabnike vodi po celotni
trasi. Je pa bila trasa v zadnjih letih spremenjena na dolžini okoli 60 kilometrov, kjer so traso umikali od prometnih cest.
Aktivnosti in naložbe v ustrezno ureditev kolesarske poti, ki v sosednji Avstriji ob 250-kilometrski dolžini po podatkih iz
leta 2017 prinaša kar 150.000 turističnih nočitev letno, so se pri nas nadaljevale tudi letos.
Direkcija za infrastrukturo je med drugim pričela s postavljanjem 27 informacijskih tabel vzdolž celotne trase, zaključek
postavitve tabel pa je po navedbah direkcije načrtovan v prvi polovici leta 2021.
Sicer pa so v letošnjem letu občine sanirale nekatere makadamske poti, direkcija je zaključila gradnjo odseka v občini
Radlje ob Dravi in gradila odsek Laznica-Limbuš v mariborski in ruški občini.
Letos je bila izvedena gradnja servisne poti ob železnici v občini Središče ob Dravi, označuje se nov odsek kolesarske
povezave med trbonjskim in vuhreškim mostom po levi strani reke Drave, nadaljevalo se je projektiranje nekaterih
odsekov, je za STA pojasnil direktor Mariborske razvojne agencije Uroš Rozman.

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

Tudi za prihodnje leto je načrtov kar nekaj. Kot je povedal Rozman, direkcija za infrastrukturo v občini Selnica načrtuje
gradnjo kolesarske steze ob državni cesti v dolžini 150 metrov, trenutno je v pripravi javno naročilo za izbor izvajalca.
Predviden je tudi začetek prenove mostu med Rušami in Selnico, v tem sklopu pa bodo tam uredili tudi varno kolesarsko
infrastrukturo na mostu za potrebe Dravske kolesarske poti. Načrtovan je tudi začetek gradnje servisne poti po nasipu v
Melju s strani Dravskih elektrarn Maribor.
Prihodnje leto naj bi se začela gradnja kolesarske poti v občini Muta med Tušem in industrijsko cono, v občinah Radlje in
Podvelka pa med Vasjo in Breznom. Prihodnje leto je predviden tudi začetek urejanja lastniških razmerij na odsekih, kjer
je pridobljena projektna dokumentacija, je nanizal Rozman.
"Ker je bila v zadnjem letu pridobljena projektna dokumentacija za več kot 100 kilometrov kolesarske poti, bo največji
izziv predstavljalo urejanje lastniških razmerij, ki bo osnova za nadaljnjo gradnjo. Prav tako bomo imeli izziv s
pridobivanjem finančnih sredstev na odsekih, ki trenutno še nimajo zagotovljenega vira financiranja. Računamo na
dodatna evropska sredstva v novi finančni perspektivi," je sporočil direktor Mariborske razvojne agencije, ki je letos
prevzela koordinacijo nad projektom urejanja Dravske kolesarske poti.
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Tedenski pregled - Slovenija od 18. do 24. 12.
V Sloveniji smo zaznamovali 30-letnico plebiscita o samostojnosti države, a je slovesno dogajanje tako kot praznovanje
božiča zaznamoval primež epidemije. Slovenija se podobno kot druge države EU pripravlja na začetek cepljenja.
Odstopil je minister za zdravje Tomaž Gantar, Nova Gorica bo leta 2025 nosila naziv Evropska prestolnica kulture.
PETEK, 18. decembra
LJUBLJANA - DZ se je seznanil z odstopom Tomaža Gantarja z mesta ministra za zdravje, s čimer mu je prenehala
ministrska funkcija. Gantar je odstop ponudil potem, ko je DeSUS odšel iz vladne koalicije, premier Janez Janša pa je
odstop sprejel. Janša je tudi sporočil, da bo funkcijo zdravstvenega ministra začasno opravljal sam.
LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je sporočila, da se bodo po najbolj idealnem
načrtu 4. 1. v šole vrnili učenci prve triade in otroci s posebnimi potrebami, vrtci pa bodo odprti za vse. Tudi matura v tem
šolskem letu bo, a bo nekoliko prilagojena, prav tako bodo izvedli nacionalno preverjanje znanja.
LJUBLJANA - Spremembe volilne zakonodaje z ukinitvijo okrajev in uvedbo preferenčnega glasu, ki so jih vložile
poslanske skupine SAB, LMŠ, Levica in SD, v DZ vnovič niso dobile potrebne dvotretjinske večine. Za novelo zakona je
glasovalo 55 poslancev, proti 26. Skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem iz SDS je nato 21. 12., ko se
je iztekel dveletni rok za uresničitev odločbe ustavnega sodišča, po skrajšanem postopku v DZ vložila predlog novele
zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki spreminja meje volilnih okrajev. Poslanca narodnih skupnosti
Felice Žiža in Ferenc Horvath pa sta znova vložila predlog novele zakona o volitvah v DZ, s katerim predlagata
spremembo volilnega sistema poslancev narodnih skupnosti.

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

NOVA GORICA/GORICA - Izbirna komisija je priporočila Novo Gorico kot slovensko mesto, ki bo leta 2025 skupaj z
nemškim Chemnitzem nosilo naziv Evropska prestolnica kulture (EPK). Nova Gorica je kandidaturo za EPK 2025
pripravila v sodelovanju s čezmejno Gorico. Poimenovali so jo Go! Borderless, Gremo! Brezmejno. Slovenski in italijanski
predsednik, Borut Pahor in Sergio Mattarella, sta v skupni čestitki izrazila navdušenje nad izborom. Kot sta zapisala, gre
za čudovito ilustracijo skupne prihodnosti v EU.
LJUBLJANA - Zveza Nato je v pregledu obrambnih zmogljivosti Slovenije izpostavila neverodostojne oz. nesprejemljive
stalne zamike pri doseganju ciljev. V Natu opozarjajo Slovenijo, da morajo druge zaveznice že vrsto let prevzemati njeno
breme skupne obrambe, je na spletni strani objavilo ministrstvo za obrambo.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je razveljavilo več členov zakona o javnih financah, kolikor se nanašajo na državni svet,
ustavno sodišče, varuha človekovih pravic in računsko sodišče. Pri oblikovanju državnega proračuna obseg sredstev za
delo teh organov ne sme biti odvisen od vlade, je med drugim razsodilo. Postopek za oceno ustavnosti je sprožil državni
svet.
LJUBLJANA - Nadzorni svet STA je sprejel poslovni načrt za leto 2021, ki temelji na 2,028 milijona evrov nadomestila za
upravljanje javne službe v 2021. S potrditvijo so ustvarjeni zakonski pogoji za podpis letne pogodbe o financiranju javne
službe v letu 2021 z vlado. Ker vlada še vedno ni sprostila financiranja STA, so jo na nacionalni tiskovni agenciji znova
pozvali k izpolnitvi obveznosti po veljavnih pogodbah.
SOBOTA, 19. decembra
TRST - Zunanji ministri Slovenije, Hrvaške in Italije, Anže Logar, Gordan Grlić Radman in Luigi di Maio, so se sestali na
pogovorih o razglasitvi hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu. Sprejeli so skupno izjavo, niso pa
podpisali napovedane tristranske izjave. V skupni izjavi piše, da tri države, ki mejijo na skupno morje, delijo vizijo
Jadranskega morja kot mostu, ki združuje ljudi v regiji, in je vir blaginje za vse. Po besedah hrvaškega ministra Grlić
Radmana je sodelovanje s Slovenijo v postopku razglasitve hrvaške izključne gospodarske cone v Jadranu lahko dober
primer tudi za dvostransko reševanje spora o meji.
LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog sedmega protikoronskega zakona, ki ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič
prinaša enkratni krizni dodatek najranljivejšim skupinam - upokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami.
Vrednost ukrepov je 550 milijonov evrov. Sindikati so kritizirali predlagane določbe, ki bi omogočile odpuščanje starejših
delavcev brez utemeljenega razloga takoj ob izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev. Delodajalske organizacije pa so
na poslance naslovile prošnjo za podporo tej določbi. Fiskalni svet pa je posvaril pred predlaganimi ukrepi, ki slabšajo
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strukturni položaj javnih financ. Podeljevanje enkratnih pomoči skupinam prebivalstva, ki v epidemiji niso bile neposredno
prizadete, je neustrezno, namesto tega fiskalni svet predlaga ukrepe, ki bodo težave na trgu dela reševali na sistemski
način. DZ bo PKP7 potrjeval 29. 12.
LJUBLJANA - V PKP7 je vlada vnesla tudi predlog, da bi del dohodnine, ki jo lahko državljani dajo v dobre namene,
dvignili na odstotek, a bi hkrati ukinili sklad za nevladne organizacije (NVO). V Centru NVO Slovenije so opozorili, da se
lahko z ukinitvijo sklada poslovijo od novih socialnih storitev v zapostavljenih regijah, neodvisnega dela na področju
človekovih pravic, boja proti korupciji, sovražnemu govoru ipd. NVO z izgubo tega vira v Slovenijo tudi ne bi mogle
pripeljati evropskega denarja. Koalicija se je kasneje uskladila o umiku te spremembe.
LJUBLJANA - Vlada je sprostila delovanje še nekaj dejavnosti. Do vključno 23. 12. so v vseh regijah dovolili delovanje
prodajaln s tehničnim blagom, drevesnic ipd. ter nekaterih storitev. V regijah z boljšo epidemiološko sliko pa so dodatno
dovolili poslovanje knjigarn, papirnic, prodajaln z drobno galanterijo ipd. ter nepremičninsko posredovanje. V cerkvah so
pod strogimi pogoji maše znova dovoljene v navzočnosti vernikov, a so se za zdaj za to odločili le v ljubljanski nadškofiji
in koprski škofiji. Vlada je sprejela tudi načrt ukrepov med prazniki. V primeru stabilne epidemiološke slike bi omejitve
gibanja in druženja nekoliko sprostili, znova pa omejili ponudbo blaga in storitev.
LJUBLJANA - Zaradi povečanega pometa tovornih in osebnih vozil pred božično-novoletnimi prazniki so bili na mejnih
prehodih s Hrvaško večkilometrski zastoji. Kot so pojasnili na policiji, je šlo za posledico ukrepov hrvaških varnostnih
organov. Najdaljše kolone, v katerih so vozniki čakali po več ur, so bile na mejnih prehodih Obrežje in Metlika.
NEDELJA, 20. decembra
LJUBLJANA - Vlada bo o ukrepih zaradi pojava novega, mutiranega seva koronavirusa, ki se hitro širi v Združenem
kraljestvu, odločila po presoji pristojnih zdravstvenih oblasti na predlog svetovalne skupine. Zadnji teden je bilo manjše
število dnevno potrjenih primerov, a bolnišnice ostajajo dokaj polne. Nekoliko ugodnejša epidemiološka slika ni posledica
začasnih predprazničnih sprostitev, temveč zapor v tednu dni prej, je ob tem opozoril premier Janez Janša. Prebivalce je
pozval, naj se na vsak način izognejo vseh tveganih stikov in stike nasploh omejijo na minimum.

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

ŠKOFJA LOKA - Severjevi nagradi za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih sta prejela Jette Ostan Vejrup
in Vladimir Vlaškalić. Nagrado za stvaritev študenta dramske igre sta si prislužila Gaja Filač in Klemen Kovačič. Nagrada
za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa je pripadla Bojanu Visterju.
PONEDELJEK, 21. decembra
LJUBLJANA - Predsedniki republike, vlade, DZ in DS so letno srečanje posvetili spremembam volilne zakonodaje,
pripravam Slovenije na predsedovanje Svetu EU, zlasti pa spopadanju z epidemijo. V tej luči so pozvali k čimprejšnji
vzpostavitvi politične stabilnosti oz. po besedah predsednika Boruta Pahorja dogovor o sodelovanju za uspešen spopad z
epidemijo. Tudi predsednik DZ Igor Zorčič je menil, da vsi promovirajo politično stabilnost. Tako močno dvomi, da bi
določeni poslanci SMC prestopili v drugo koalicijo. Če kdo meni, da lahko v teh razmerah in tej sestavi DZ sestavi
močnejšo vlado, naj to stori, je dejal premier Janez Janša. A po njegovem prepričanju tega namena ni.
LJUBLJANA - Okrožno sodišče je v tretjem sojenju Milka Noviča oprostilo obtožb o umoru nekdanjega direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Po oceni sodnice obdolženi namreč glede na posnetke kamer in čas, ko ima alibi, ni
mogel biti na kraju dejanja. Jamnika so ustrelili decembra 2014 na parkirišču ljubljanske restavracije. Tožilstvo je
napovedalo pritožbo, prav tako pooblaščenec Jamnikove žene Miha Kunič, a zadeva bo 27. 12. zastarala in tako ne bo
dobila pravnomočnega epiloga.
LJUBLJANA - Vlada je dala soglasje k rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) za leto 2020. Rebalans predvideva poslovanje ZZZS s primanjkljajem v višini 120,7 milijona evrov, ki ga bo ZZZS
v celoti pokril z lastnimi sredstvi, s presežki iz preteklih let.
MARIBOR - Delavcem Cimosovega obrata v Mariboru so začeli vročati odpovedi pogodb o zaposlitvi. Na seznamu je
okoli 140 delavcev. Presežnim delavcem v tovarni v Senožečah, kjer se sicer obeta le manjše število odpuščanj, pa bodo
odpovedi vročili po novem letu.
LJUBLJANA - Britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet ukinja več povezav, med drugim tudi povezavo ljubljanskega
letališča z Berlinom, ki jo je uvedel poleti 2018, je poročal portal Ex-Yu Aviation. Naj bi pa v začetku prihodnjega leta
vendarle obnovil povezave Ljubljane z londonskima letališčema Gatwick in Luton.
TOREK, 22. decembra
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LJUBLJANA - Začelo se je množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrim testi. Potekalo bo v vseh
mestnih občinah in nekaterih krajih po Sloveniji. Prvi dan so opravili 4069 hitrih antigenskih testov in okužbo odkrili v 216
primerih. Delež pozitivnih hitrih testov je tako 5,3-odstoten. Skupaj so ta dan opravili 10.593 hitrih in PCR testov ter ob
tem potrdili 2129 okužb. Pozitivna je tako bila dobra petina vseh testov. Hospitaliziranih je bilo 1226 covidnih bolnikov, od
teh 204 na intenzivni negi.
LJUBLJANA - Predsednik DeSUS Karl Erjavec je po sestanku s predsedniki strank KUL napovedal, da bodo do konca
leta oz. prihodnji teden vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da bodo dotlej zbrali 46 poslanskih podpisov, saj je to
izpostavil kot pogoj za svojo kandidaturo za mandatarja. Po njegovih besedah so se tudi dogovorili, da ga bodo organi
strank KUL potrdili kot mandatarja za sestavo nove vlade. Sta pa poslanca SMC in DeSUS, Gregor Perič in Branko
Simonovič, opozorila na pritiske ob poskusih oblikovanja nove vlade in jih prijavila policiji.
LJUBLJANA - Policijski sindikat Slovenije je za 11. 1. napovedal začetek stavke, ker da vlada neposredno krši del
sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev v zvezi z neodvisno primerjalno analizo vrednotenja delovnih mest za
uniformirane poklice. Na notranjem ministrstvu so napovedano stavko ocenili kot politično motivirano. Minister Aleš Hojs
pa je v primeru stavke napovedal objavo plač policistov po posameznih policijskih upravah in policijskih postajah, da se
bo lahko vsak sam prepričal, ali je stavka upravičena.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je sprejela sklep, da ni pridobila
podatkov, ki bi izkazovali, da bi prišlo do kakršnegakoli vpliva tretjih oseb na Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo
(Sova) pri pripravi naznanila v zadevi Farrokh. Predsednik komisije Matjaž Nemec se s tem ne strinja. Dokumentacijo bo
Knovs predal tožilstvu. Člana komisije iz vrst SDS sta opozorila, da gre za samovoljno odločitev predsednika Knovsa, saj
komisija o tem ni odločala. Sova Nemcu očita grobo zlorabo funkcije.

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

LJUBLJANA - Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije so opozorili na slabšanje razmer na kmetijskih trgih,
ki je posledica stanja na evropskem in svetovnih trgih, zlasti pa pandemije covida-19. Če vlada ne bo prisluhnila njihovim
zahtevam do 31. 1., bodo začeli pripravljati protestne in druge aktivnosti, so sporočili po seji sveta zbornice.
LJUBLJANA - Nadzorni svet družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med
Koprom in Divačo, je potrdil podaljšanje roka za oddajo ponudb štirih gradbincev, ki jim je družba v prvi fazi razpisa
priznala usposobljenost za gradnjo, na 1. 2. Državna revizijska komisija pa je kot neutemeljene zavrnila zahtevke za
revizijo pri oddaji posla za glavna gradbena dela na drugem tiru, ki so jih vložili štirje neizbrani kitajski ponudniki. S tem je
odločila o vseh sedmih vloženih zahtevkih, ugodila je le enemu.
LJUBLJANA - Upravno sodišče je odpravilo odločbo ministrstva za kulturo o izbrisu raperja Zlatana Čordića - Zlatka iz
razvida samozaposlenih v kulturi in o prenehanju plačevanja prispevkov za socialno varnost ter zadevo vrnilo ministrstvu
v ponovno odločanje. Kot je pojasnil Čordićev odvetnik, je sodišče ugotovilo, da je bila odločba do te mere pomanjkljiva,
da jo je takoj odpravilo. Na ministrstvu so napovedali, da bodo o zadevi ponovno odločali v zakonskem roku in dodali, da
je sodišče zavrglo zahtevo za izdajo začasne odredbe, s katero je Čordić "želel, da mu organ še naprej plačuje
prispevke".
LJUBLJANA - Policisti so prijeli 26-letnega Mariborčana, ki naj bi na nasilnih protestih v Ljubljani 5. 11. napadel več ljudi.
Osumljen je, da je huje poškodoval fotoreporterja, ter dveh napadov na policista in napada na novinarja. Policisti so mu
odvzeli prostost in ga privedli pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.
SREDA, 23. decembra
LJUBLJANA - Minilo je 30 let od plebiscita, na katerem se je velika večina Slovencev izrekla za samostojno in neodvisno
državo Slovenijo. DZ je obletnico obeležil s slavnostno sejo. Podpredsednica DZ Tina Heferle je v govoru pozvala k
zasledovanju vrednot, kot so enotnost, spoštovanje, strpnost in demokratičnost. Na proslavi pred dnevom samostojnosti
in enotnosti, ki je bila zaradi epidemije posneta in predvajana na TVS, je premier Janez Janša v slavnostnem nagovoru
poudaril, da je bila odločitev za lastno državo pravilna in pravočasna, pa tudi ekonomsko utemeljena. Izpostavil pa je, da
sta bili namesto politike sodelovanja in vključevanja skoraj dve tretjini časa po osamosvojitvi zaznamovani z
izključevanjem. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je na maši za domovino pozval k razmisleku k odnosu do
domovine in opozoril, da se včasih zdi, da bi ji bili pripravljeni celo škodovati, če je ne moremo imeti pod svojo oblastjo.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja
vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vladi je naložilo, naj najpozneje 4. 1. omogoči začetek
izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. Odločitev je bila za ministrico za izobraževanje Simono Kustec
pričakovana. Kot je poudarila, sovpada z načrtom prioritetnega vračanja otrok v šole, na katerega so že pripravljeni.
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LJUBLJANA - Vlada je devetim bolnišnicam zaradi likvidnostnih težav v okviru izvrševanja ustanoviteljskih obveznosti
zagotovila sredstva iz proračuna v višini 14,75 milijona evrov za delno poplačilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Te so
v devetih bolnišnicah znašale 77,4 milijona evrov, so sporočili z vlade. Konec septembra je neporavnane zapadle
obveznosti izkazovalo 15 od 26 javnih bolnišnic, in sicer v skupni višini 49,8 milijona evrov.
LJUBLJANA - Minilo je 29 let, odkar je samostojna Slovenija dobila svojo ustavo. Predsednik ustavnega sodišča Rajko
Knez je ob tem v pogovoru za STA opozoril, da epidemija novega covida-19 predstavlja tudi izzive za človekove pravice
in pravno državo. Na ustavnem sodišču so med drugim dobili več kot 130 pobud za presojo predpisov, vezanih nanjo.
Opozoril je, da ustavna demokracija temelji na zaupanju, ne na ukazih. Izrazil je tudi zaskrbljenost, saj se je število
neuresničenih odločb ustavnega sodišča letos dvignilo na 17. Ena teh je odločba o volilni zakonodaji.
LJUBLJANA - Urad RS za makroekonomske analize in razvoj je v zimski napovedi gospodarskih gibanj malenkost
izboljšal napovedi za letos - namesto za 6,7 odstotka se bo BDP znižal za 6,6 odstotka. Je pa poslabšal pričakovanja
gospodarske rasti v letu 2021, in sicer s 5,1 odstotka na 4,3 odstotka.
LJUBLJANA - Vlada se je seznanila z aktivnostmi pri pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo
podlaga za črpanje 5,2 milijarde evrov, predvidenih za Slovenijo v skladu za okrevanje EU po koronski krizi. Načrt bo
potrjevala po sprejemu evropske uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost. Ta je predviden februarja
2021.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je kot vrhovni poveljnik obrambnih sil nagovoril pripadnike Slovenske
vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Zahvalil se jim je, ker prispevajo k ugledu Slovenije v mednarodni
skupnosti, izpostavil pa je tudi pomen sistemskega zakona o investicijah v Slovensko vojsko, ki zagotavlja stabilno
financiranje opremljanja vojske v naslednjih šestih letih.
LJUBLJANA - Vlada je obravnavala predlog zakona o pravilih cestnega prometa, ki občutno znižuje kazni za
prekoračitev hitrosti, naj bi pa globlje v žep segli tisti, ki med vožnjo uporabljajo telefon. V Sloveniji bo predvidoma v prvih
mesecih 2021 zaživela tudi avtocestna policija.

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

LJUBLJANA - Upravno sodišče je razveljavilo odločbo o imenovanju Roberta Simoniška za v.d. direktorja Moderne
galerije ter zadevo vrnilo ministrstvu za kulturo v ponovno odločanje. Upravni spor zoper imenovanje je sprožila
dosedanja v.d. direktorice Zdenka Badovinac, saj naj bi ji bila z njo kršena pravica do enakosti pred zakonom.
LJUBLJANA - Sodišče je prek video konference izreklo sodbo 16 članom največje doslej odkrite mamilarske združbe v
Sloveniji, ki so s tožilstvom sklenili sporazum o priznanju krivde ali so krivdo priznali na predobravnavnem roku.
Predvideni so še trije predobravnavni naroki, sojenje pa spomladi 2021. Tožilstvo je v zadevi skupaj obtožilo 35 ljudi, ki
naj bi najmanj od septembra 2017 do januarja 2020 z drogo trgovali v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji.
ČETRTEK, 24. decembra
LJUBLJANA - Božični večer in tradicionalna bogoslužja je zaznamovala epidemija nove koronavirusne bolezni, saj
polnočnic v običajni obliki zaradi protikoronskih ukrepov ni bilo. Je pa vlada začasno sprostila gibanje med občinami in
regijami, in sicer od poldneva do petka do 20. ure. Pristojni so prebivalce pozvali, naj ne opustijo spoštovanja ukrepov
proti širjenju koronavirusa. Premier Janez Janša je v božični poslanici poudaril, da bo tudi preizkušnja epidemije covida19 minila in je lahko priložnost za premislek o tem, kaj je pomembno in kaj ne.
LJUBLJANA - Po desetih mesecih pogajanj sta EU in Združeno kraljestvo tik pred koncem prehodnega obdobja glede
izstopa Londona iz povezave dosegla dogovor o prihodnjih odnosih. MZZ ga je pozdravil in ga ocenil kot podlago za
sklenitev ambicioznega in obsežnega sporazuma, ki bo med drugim določil preferenčno obravnavo Združenega
kraljestva kot trgovinskega partnerja ter sodelovanje na področjih notranje varnosti, koordinacije sistemov socialne
varnosti in prometa.
LJUBLJANA - Slovenija bo 26. 12. prejela 9750 odmerkov cepiva proti covidu-19. Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 za
Slovenijo, ki sta ga razvili podjetji Pfizer in BioNTech, je že krenila na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti
Sloveniji. S cepivom bodo 27. 12. cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so v cepljenje
privolili. Skladno s strategijo cepljenja bodo namreč prvi cepljeni stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter
zdravstveni delavci.
LJUBLJANA - Slovenija se po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) s 53,3 smrti oseb
s covidom-19 na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh uvršča na prvo mesto med evropskimi državami. Sledijo ji
Hrvaška (26,56), Bolgarija (25,88) in Madžarska (23,51).
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LJUBLJANA - V skladu z vladno odločitvijo so se znova zaprle trgovine, ki ne ponujajo najnujnejših potrebščin, in
storitvene dejavnosti. Do 4. 1. so lahko odprte le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego,
lekarne in prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi,
finančne storitve, pošta ter dostavne službe.
LJUBLJANA - Prepoved obratovanja žičniških naprav v Sloveniji za čas do novega leta je povzročila kar nekaj zmede
med žičničarji. Nekatera smučišča so še zagnala naprave, druga so jih takoj ustavila.
CELJE - Višje sodišče je potrdilo kazen nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku za kaznivo
dejanje tatvine dokumenta na finančni upravi. Sodišče je tako potrdilo prvostopenjsko sodbo in Rotnika pravnomočno
obsodilo na pogojno kazen 10 mesecev s preizkusno dobo dveh let.
LJUBLJANA - Vlada je za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovala Alenko Forte. Ta teden je sicer za
državno sekretarko že znova imenovala tudi Marijo Magajne, ki ji je z odstopom Tomaža Gantarja z mesta ministra
prenehala funkcija.

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

LJUBLJANA - Sodišče je bosanskega državljana Izudina Muminovića, ki je 2019 z osmimi sirskimi migranti in pastorkom
v avtu povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri so umrli trije mladi sirski prebežniki, obsodilo na pet let in pol zapora ter
2500 evrov denarne kazni. Sodba še ni pravnomočna.
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