Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 27. 11. 2020
Število objav: 41
Internet: 33
Radio: 2
Televizija: 1
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 39
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Denar za orožje ali zdravstvo?

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Jure Tepina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov. Sredstva na podprogramu Dolgotrajna oskrba so se z 8 milijonov povečala na skoraj 19, povečevanje pa bodo
namenili dokončanju gradnje dveh DSO Vrtojba in Osilnica in začetku gradnje petih novih DSO. Po podatkih Skupnosti
socialnih zavodov se predvideva skupaj zagotovitev 1.050 novih postelj za 7 domov za starostnike,...

Naslov

Akcija gradbene inšpekcije: vsak četrti objekt brez ustreznega uporabnega dovoljenja

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

N. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbena inšpekcija je med 4. februarjem in 1. oktobrom v posebni akciji opravila 125 inšpekcijskih nadzorov nad
gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem zahtev univerzalne graditve ter rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje
večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča...),...

Naslov

Minister razkril, kdaj bodo v Ljubljani začeli graditi 350 milijonski projekt

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

A. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022. "Emonika - Potniški center Ljubljana je po
desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi...

Naslov

Zaradi lastniških zapletov odlogi pri urejanju cest

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Aleš Stregar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za leto 2021 je tudi nadaljevanje rekonstrukcije (medobčinske) ceste Šujica–Podutik (za katero je bila med pobudami
ljubljanskih meščanov tudi predlog gradnje predora pod sedlom Toškega čela). Projektiranje je zaključeno in še letos
so predvidene aktivnosti za odkupe zemljišč. Če bodo za te dosežena soglasja,...

Naslov

Kvantni skok za financiranje zelenega načrta

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Peter Žerjavič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...imajo posebnosti, zato moramo imeti prilagojen pristop za podporo vsaki državi članici in tranzicijski regiji,« je
povedala Pavlova. EIB državam ponudi inženirje in druge strokovnjake, ki pomagajo pri razvoju strategij in pripravi
projektov. V okviru projekta EU za pravično tranzicijo se bodo stekale milijardne...
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Naslov

Med pomurskimi inovacijami od čolna do vrečk iz paradižnika in zabojnika za radioaktivne
odpadke

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prilagajanje različnim razmeram poslovnih procesov in zagotavljajo najvišjo možno raven varnosti v reguliranih
prostorih. Testirana so bila na Zavodu za gradbeništvo Slovenije. Medicop je izdelal modularno zasnovano svetlobno
signalizacijo po celotnem obodu reševalnega vozila. Izpopolnjena aerodinamika zagotavlja,...

Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022. "Emonika - Potniški center Ljubljana je po
desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi...

Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...železnice in ljubljanska občina - sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi po desetletju in pol od sklenitve javno-zasebnega partnerstva s
takratno družbo Trigranit stekla v začetku leta 2022, celotna investicija pa je...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...železnice in ljubljanska občina - sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena
na približno 350 milijonov evrov, je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec....

Naslov

Gradbena inšpekcija po usmerjeni akciji uvedla 90 postopkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne
graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi, odkrila številne objekte, za katere niso
pridobljena...
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Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...železnice in ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla leta 2022, je napovedal infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec. "Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost....

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog. Danes je sprejela sklep, da z vsemi
ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja naj bi stekla leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno
350 milijonov evrov. V aktualni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt...

Naslov

Skupina Mercator v devetih mesecih povečala prihodke

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...aktivnosti, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj, so zatrdili v Mercatorju in spomnili, da so pri tem v
ospredju nadaljevanje projekta gradnje novega logističnega centra v Ljubljani ter širjenje in prenavljanje svoje poslovne
mreže....

Naslov

V Rogaški Slatini na referendum kot v trgovino

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zavoljo prestavitve referenduma. Ta bo sedaj vseeno 13. decembra Svetnikom Socialnih demokratov (SD) včeraj ni
uspelo prestaviti referenduma o načrtovani gradnji razglednega stolpa Kristal, ki bi bil daleč najvišji v državi, na
kasnejši datum. Razlog: na sejo je prišlo le šest občinskih svetnikov od skupno dvajsetih,...

Naslov

Limbuška obvoznica: Če bi čakali zadnjega lastnika, bi tukaj cesto čakali še nekaj let

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 11. 2020

Avtor

Igor Selan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tukaj cesto čakali še nekaj let Pogled na novo krožišče na Limbuški obvoznici s Pekrske gorce ANDREJ
PETELINŠEK Igor Selan 26.11.2020, 04.00 Prva faza gradnje Limbuške obvoznice se počasi zaključuje, za drugo fazo
bodo vlogo za gradbeno dovoljenje vložili v kratkem, za tretjo pa še zmeraj niso uspeli pridobiti...
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Naslov

Mariborčan, ki so mu izumi odprli vrata v svet: Podpisal se je pod 101 inovacijo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 27. 11. 2020

Avtor

Jasna Marin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...znamke ter razkriva, s kakšnimi izzivi se je srečal na poti, preden se mu je porodila ideja za posamezni patent. Knjiga
je zanimiva za ljudi s področja gradbeništva, arhitekture in predvsem za mlade, ki razmišljajo o tem, kako vstopiti v svet
inovatorstva, saj bodo spoznali pot, ki pelje od ideje do izuma in patenta....

Naslov

Hotel Brdo: Vlada naj bi objavila popravljen razpis za obnovo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prišli do zaključka, da bodo prenovo hotela zaključili do začetka predsedovanja. Morala bodo biti zelo tehtna,«
opozarja Gregor Ficko, predsednik Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS. »Seveda pa
bomo na zbornici zelo veseli, če jim bo uspelo,« je dodal. O uresničljivosti vladnih načrtov smo...

Naslov

Odpadki se kopičijo tudi blizu azilnega doma

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...občine Vič - Rudnik in ki ga ljubljanska občina še ni zemljiškoknjižno uredila. Podobna je tudi namembnost zemljišča,
ki za to območje pred morebitno gradnjo predvideva sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tem
območju bo sicer dovoljeno graditi vrstne, verižne in atrijske hiše, visoke od 7 do...

Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022. »Emonika - Potniški center Ljubljana je po
desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi...

Naslov

Tudi Madžari bi v Ljubljani gradili hotel

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bilo v razpisu določeno, da bodo imeli projektanti železniške postaje in tirne infrastrukture – na razpisu so izbrali
konzorcij družb Elea iC in Tiring inženiring – samo za dokončanje projektov 19 mesecev časa, kar pomeni, da naj bi se
načrtovanje končalo šele sredi leta 2022. Možno je sicer, da so se na ministrstvu...
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Naslov

Javno-zasebno partnerstvo po madžarsko

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Mitja Gaspari

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...prevzame država z uporabo dolgoročnih finančnih virov doma (obveznice) in v tujini. Izvedbo projekta bi bilo
smiselno prepustiti kakovostnemu mednarodnemu inženiring podjetju z odličnimi referencami, nadzor nad izvedbo
projekta pa prenesti na neodvisnega tujega nadzornika v sodelovanju z domačim (državnim) nadzornikom....

Televizija

Naslov

Gradnja Emonike vse bliže

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 26. 11. 2020

Avtor

Vesna Zadravec

Teme

Gradbeništvo, graditev
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Povzetek

19:16

Trajanje: 4 min

...TV SLOVENIJA 1, 26.11.2020, DNEVNIK, 19:16 ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Gradnje Emonike je vse
bliže. Vlada je popoldne dala soglasje, da se z madžarskim investitorjem Mendota Invest podpiše dogovor o javnozasebnem partnerstvu za...

Naslov

Le skupaj bosta Gorici prestolnica

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...končno prijavno knjigo. A do obiska ekspertne skupine in zagovora jo čakajo še trije tedni trdega dela. Osrednja
točka je Trg Evrope, kjer načrtujejo gradnjo Epicentra, prednost je čezmejnost, naziv pa priložnost ne le za kulturni,
ampak tudi turistični in gospodarski razvoj. Ne le projekti in dogodki, naziv...

Naslov

Obnovili hudourniško strugo, ne ceste

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Mirjana Cerin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na novo preplaščen z asfaltom (na fotografiji), se občina ni lotila obnove te močno dotrajane ceste, ki vodi mimo
nekdanjega Mehana, ampak je naročila gradnjo komunalne infrastrukture na bližnjem območju CMI-vzhod, na
vzhodnem delu cone mestne industrije. IZOLA V sklop teh del je namreč sodila tudi ureditev...

Naslov

Saga ceste čez Kladje dobiva nov zagon

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Saša Dragoš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...cesti iz Cerknega čez Kladje, hitrejše povezave Posočja in Cerkljanske z osrednjo Slovenijo v okviru IV. cestne
razvojne osi, dobiva nov zagon. Država gradnjo načrtuje po letu 2032. Končno usklajeni občini Gorenja vas - Poljane in
Cerkno pa sta ministrstvu podali pobudo, da bi sami naredili prostorski načrt....

6

Internet
Zaporedna št.
26

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
27

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
28

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
29

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
30

Povzetek

Naslov

Priložnost za gradnjo desetih novih hiš

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večstanovanjskih sosesk v mestu in na podeželju predvidela tudi zagotavljanje komunalno opremljenih zemljišč za
individualno stanovanjsko gradnjo. Trenutno je tik pred prodajo gradbenih parcel v Dobravljah in Lokavcu. Na območju
nad dobravsko šolo je po dispoziciji pozidave na voljo sedem parcel za individualne stanovanjske stavbe...

Naslov

Najboljša letna poročila so letos pripravili Zavarovalnica Triglav, Krka, ELES, CEF, NLB,
Sava Re, Fraport in Petrol

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 11. 2020

Avtor

Tjaša Cankar, Tatjana Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...smo bili nanj zelo dobro pripravljeni, zato se je prevzem najbolj donosnih letov začel že v manj kot treh tednih po
stečaju. Drugi pa je gotovo začetek gradnje novega potniškega terminala, ki je naš ključni strateški projekt in je
pomemben za nadaljnji razvoj celotnega letališča. Pri tem pa ne gre zanemariti...

Naslov

(Danes v živo) Dolenjski forum: Kaj se dogaja v avtomobilski industriji in kaj na trgu
nepremičnin

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 26. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nepremičnin, cenah stanovanj in prihajajočih novogradnjah v Novem mestu pa s Petrom Žibertom, prokuristom
podjetja Dolnov, ki se ukvarja s stanovanjsko gradnjo. Z nami bodo še: Gregor Macedoni (župan Novega mesta),
David Toporš (Zavarovalnica Triglav), Jasmina Avbar (ustanoviteljica podjetja Herbas, proizvodi...

Naslov

Vlada potrdila sporazum za Emoniko. Kako naprej?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vlada potrdila sporazum za Emoniko. Kako naprej? 30 min Vlada je na seji, kot smo napovedali, potrdila
memorandum z investitorjem za gradnjo ljubljanskega potniškega centra, madžarsko Mendoto Invest, ki sodi v skupino
OTP banka. Kdaj bomo v Ljubljani dobili spodobni centralni avtobusni postaji,...

Naslov

Osmrtnica

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 23

Površina: 81 cm2

...sporočamo žalostno vest, da je umrl MARJAN JENKO univ. dipl. inž. geodezije prejemnik nagrade Inženirske
zbornice Slovenije za življenjsko delo Spominjali se ga bomo kot vrhunskega strokovnjaka, odličnega mentorja,
spoštovanega kolega in prijatelja. Inženirska zbornica Slovenije D1027112...
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Naslov

Projekt graditve Potniškega centra Ljubljana

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dogodki in odmevi; 26. 11. 2020

Avtor

Špela Bratina

Teme

Gradbeništvo, graditev

15:46

Trajanje: 1 min

...družbo Mentoda Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z Madžarsko banko OTP. Kot je še sporočil
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, bo graditev Emonike stekla v začetku leta 2022. Naložba je ocenjena na 350
milijonov evrov. ...

Naslov

Interes dveh zasebnikov

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Radijski dnevnik; 26. 11. 2020

Avtor

Bratko Zavrnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:19

Trajanje: 1 min

...RADIO SLOVENIJA 1, 26.11.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:19 GREGOR BUDAL (voditelj) Mariborski mestni
svetniki so dokončno potrdili koncesijski akt za graditev garažne hiše pod pomožnim igriščem stadiona Ljudski vrt v
javno-zasebnem partnerstvu. Ta bo omogočal objavo razpisa, s katerim bo občina iskala partnerja...

Naslov

"Naložbe v znanje terjajo največ časa, a dajo družbi največ"

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

7. val; 27. 11. 2020

Avtor

Zupan Marica Uršič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 12

Površina: 2.670 cm
2

...lock-down, kako se kot znanstvenik znajde v podjetništvu, o sodelovanju pri ITER-ju, največjem znanstvenem
projektu vseh časov, o begu možganov iz Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije, ki ji predseduje, pa tudi o Krasu,
kjer živi z družino. Marica Uršič Zupan Kako podjetje . Cosylab preživlja že drugo letošnjo zaustavitev...

Naslov

Državni praznik združili z občinskim

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 27. 11. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 305 cm2

...aktualnih občinskih projektov, med drugim prizadevanja za odkup zemljišč na območju nekdanje smodnišnice,
gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta, ohranitev čiste pitne vode in s tem povezano gradnjo novih potrebnih vrtin,
gradnjo novega Zbirnega centra za ravnanje z odpadki v Suhadolah, sodelovanje občine pri kandidaturi za naziv...

Naslov

Dolgo že čakajo na pločnik

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 27. 11. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 306 cm2

...obremenjeni cesti od kulturnega in gasilskega doma do železniškega prehoda. Večkrat napovedana gradnja se še
vedno odmika. Marjana Ahačič Radovljica, Podnart - Kot je bilo nazadnje obljubljeno krajanom, naj bi se gradnja
pločnika v Podnartu začela, ko bo ukinjen nivojski prehod čez železnico na območju proti načrtovani...
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Internet
Zaporedna št.
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Naslov

Usmerjena akcija gradbenih inšpektorjev

Medij

Svet24, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 18

Površina: 44 cm2

...Usmerjena akcija gradbenih inšpektorjev Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in
izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število
ljudi, odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena...

Naslov

Orbanov ključni operativec zaprl račun v Sloveniji

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Nova24TV je madžarsko podjetje Belfry, ki na slovenskem trgu sploh ne posluje. posnetek zaslona Isti "poslovni
model" ima v Sloveniji tudi madžarsko inženirsko podjetje Belfry, ki je najzvestejši oglaševalec medijev SDS, čeprav v
naši državi ne posluje . Pri infrastrukturnih projektih na Madžarskem je Belfry partner...

Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022. "Emonika - Potniški center Ljubljana je po
desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi...

Naslov

Gradbena inšpekcija po usmerjeni akciji uvedla 90 postopkov

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 26. novembra (STA) - Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem
bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi, odkrila
številne objekte, za katere niso pridobljena...

Naslov

Vlada o gospodarskih temah

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog. Danes je sprejela sklep, da z vsemi
ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja naj bi stekla leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno
350 milijonov evrov. V aktualni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt...
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Internet
Zaporedna št.
41
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Naslov

Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta ljubljanskega potniškega centra

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 26. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...železnice in ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla leta 2022, je napovedal infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec. "Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost....
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Denar za orožje ali zdravstvo?
Ljubljana, 26.11.2020, 9:04 | Posodobljeno pred 5 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 8 min

AVTOR

Jure Tepina

Ob zbiranju podpisov za naknadni referendum Levica in Socialni
demokrati prepričujejo volivce, da je treba investirati "v zdravje,
blaginjo, delovna mesta, za varstvo starejših", ne pa v orožje. S
tem ustvarjajo dilemo, ali maslo ali puška. Ali Slovenija res
namenja veliko denarja za oborožitev? Številke in dejstva
govorijo povsem drugačno zgodbo. 780 milijonov za investicije
prihaja po desetih letih suše, ki so jo povzročili SD, in je
namenjena za naslednjih šest let.

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

Levico in SD smo vprašali po konkretnih programih, v katere bi lahko investirali v
zdravstvu, kako bi "vložili v nove družbene odnose", v dolgotrajno oskrbo. Na
naša vprašanja so nam po dolgem premisleku v Levici odgovorili zgolj da bi
naredili ločene ambulante za Covid, kar že obstaja in gradili nove domove za
ostarele, kar je že v načrtih. V SD pa so odgovorili, da bi za 780 milijonov gradili
zgolj dve novi infekcijski kliniki. Podpise za referendum so očitno zbrali brez
natančnega načrta alternativnih vlaganj, zgolj z nasprotovanjem in trditvijo, da
zdaj ni čas. Po besedah SD, bi "ob povrnitvi stabilne gospodarske rasti nastopil
tudi čas za ponovni premislek o vlaganjih v vojaško opremo". Torej nekoč v
prihodnosti, šele čas za razmislek. Zadnje desetletje ne virusa, ne tega časa
očitno ni bilo.
Pozabljeni in zanemarjeni sistem
Številke namreč govorijo povsem drugo. Slovenija od leta 2010 praktično ni nič
vlagala v svojo varnost. V zadnjih letih je bila na čistem zavezniškem dnu po
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skrbi za svoje pripadnike. Če bi Levico in SD zares skrbelo za zdravje
državljanov, bi jih lahko skrbelo zadnje desetletje zaradi ozeblin in slabe zaščitne
opreme na delovnem mestu državljanov, katerih edini greh je bil, da so bili v
službi domovini z grbom Slovenske vojske. Slovenija je imela med letoma 2013
in 2016 za investicije zgolj deset milijonov evrov.
Očitki Socialnih demokratov, da vojska kupuje nepotrebno orožje, je očitek proti
samemu sebi. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in
opremljanja vojske do leta 2025, ki jo je sprejel državni zbor, je iz časa vlade SD,
iz leta 2010, seznam nakupov pa iz časa ministrovanja

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

Slovesnost ob dnevu Slovenske
vojske FOTO: Aljoša Kravanja

Andreje Katič. Takrat je imela vojska pod
Socialnimi demokrati na voljo skoraj 137
milijonov evrov za investicije. Tako je boleča
usoda obrambnega sistema figa v žepu
vladajočih. Ko so v poziciji, sprejemajo
dolgoročne načrte z visokimi številkami, ko
pridejo v opozicijo, te dokumente zanikajo
ali jih z vsem populizmom napadajo. Danes
v SD odgovarjajo: "To je bil povsem
drugačen čas od tega, ki ga živimo danes,
zato primerjava med obdobji ni niti

smiselna, niti mogoča. V času ministrovanja Andreje Katič je imela Slovenija 4,1
%!r(MISSING)ast BDP, danes pa smo soočeni s 13 %!p(MISSING)adcem BDP
glede na enako četrtletje prejšnjega leta"
Pa poglejmo, kaj in koliko zares nameravamo z zakonom nameniti investicijam
v vojsko. Presenetljivo niti blizu toliko, kot trdijo zagovorniki referenduma.
Kaj v resnici pomeni 780 milijonov evrov. V šestih letih
Zakon predvideva, da bi vojska za investicije, poleg ostalega proračuna, za leti
2021 in 2022 dobila po dodatnih 100 milijonov evrov, za leta 2023 do vključno
2026 pa po dodatnih 145 milijonov evrov. V ta račun moramo vključiti še deset
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let dolga, ko so investicije zradirali predvsem Borut Pahor in SD. V teh letih so
bile investicije praktično neobstoječe. Torej je treba teh 780 milijonov razdeliti na
deset let suše in prihajajočih šest let. V tej perspektivi je za vojsko v resnici
namenjenih 48,75 milijona na leto. Lahko pa v nekem zanikanju desetletja
zanemarjanja sistema, kjer smo se že poenotili, da je obramba dobila milijardo
manj, kot bi morala dobiti glede na v državnem zboru sprejete resolucije, še
vedno pogledamo scenarij prihodnjih šestih let. Še vedno to pomeni od 50 do 80
milijonov dodatnega denarja na leto.
Primerjava zdravstva in obrambe

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

Čas za finančno vlaganje v področje, za katerega upaš, da ga ne boš
potreboval, je vedno neprimeren. Pri zdravstvu dilem ni, večina od nas bo
potrebovala zdravstveni sistem vsaj dvakrat v življenju, vsaj dva zdravnika,
enega, da ugotovi rojstvo, in drugega, da ugotovi smrt. Vlaganje v
zdravstveni sistem je premočrtno in univerzalno sprejeto s splošnim konsenzom.
V zdravstveni sistem pri nas vlagamo iz vsaj štirih blagajn, med njimi je največja
zdravstvena blagajna ZPIZ. Ta za zdravstvo pri nas namenja 3,525 milijarde, ko
prištejemo še ostale, je jasno, da Slovenija brez dodatnega dopolnilnega
zavarovanja, ki je v praksi dodaten, obvezen vir dohodkov, vsaj 4,045 milijarde
evrov. Za celotni MORS, ne samo za vojsko, tudi celotni sistem zaščite in
reševanja in oba inšpektorata, pa letos namenjamo 636 milijonov. Tako je
povsem napačen podatek, da gre 636 milijonov evrov za "oborožitev", kot so
poročali na nacionalni televiziji.
Primerjava dolgotrajna oskrba obramba
V proračunu je za dolgotrajno oskrbo namenjenih nekaj manj kot 23 milijonov
evrov. Ampak se za dolgotrajno oskrbo iz drugih javnih blagajn namenja še
ogromno drugih sredstev, poleg proračuna še ZZZS, ZPIZ in občine. Zaradi tega
je težko določiti končno številko, koliko se za dolgotrajno oskrbo namenja v letu
2021. Vendar vseeno lahko govorimo o dveh konkretnih številkah. Po zadnjih
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Sursovih podatkih v Sloveniji za dolgotrajno oskrbo iz sektorja država letno
namenimo približno 382 milijonov evrov.
Ocena ministrstva za zdravje pa je, da se
bo v letu 2021 za obstoječi sistem
dolgotrajne oskrbe namenilo okoli 305
milijonov evrov javnih izdatkov. Za
investicije v SV se v letu 2021 namenja 104
milijone. Za celotni MORS, ne samo za

Kontrola priljubljenih izletniških
točk FOTO: Aljoša Kravanja

vojsko, tudi celotni sistem zaščite in
reševanja in oba inšpektorata pa letos
namenjamo 636 milijonov. Tako je povsem
napačen podatek, da gre 636 milijonov za
"oborožitev", kot so poročali na nacionalni

televiziji.
Primerjava sociala obramba

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

Proračun ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je z
1.628.783.490 evrov povečalo za več kot 308 milijonov na skoraj dve milijardi
evrov.
Sredstva na podprogramu Dolgotrajna oskrba so se z 8 milijonov povečala na
skoraj 19, povečevanje pa bodo namenili dokončanju gradnje dveh DSO Vrtojba
in Osilnica in začetku gradnje petih novih DSO. Po podatkih Skupnosti socialnih
zavodov se predvideva skupaj zagotovitev 1.050 novih postelj za 7 domov za
starostnike, 150 postelj na dom.
Denar za programe socialnega varstva in izenačevanja možnosti za invalide so
se podvojila s 50 na 104 milijone evrov. Gre predvsem za podporo programom
osebne asistence invalidov. Za celotni MORS, ne samo za vojsko, tudi celotni
sistem zaščite in reševanja in oba inšpektorata pa letos namenjamo 636
milijonov. Tako je povsem napačen podatek, da gre 636 milijonov za
"oborožitev", kot so poročali na nacionalni televiziji.
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Oprema za misije?

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

Stalno ponavljanje Levice in levice, da Slovenija kupuje orožje za NATO ali
misije na tujem, se je pri njihovi bazi že dobro prijelo, a tudi tu so dejstva
povsem drugačna. Drži, da del opreme lahko najdemo tudi na mednarodnih
misijah in misijah zveze NATO v tujini. Tako so svarune uporabljali v
Afganistanu, a tam je že dolgo le nekaj vojakov, manj kot za oddelek. Na Kosovu
pa srečujemo opremo, ki smo jo dobili še iz JLA, bojna oklepna vozila so
povsem iztrošena, le čisti sreči pa se lahko zahvalimo, da je oklep HUMVEEjev
zdržal, ko so nanj streljali na misiji Združenih narodov v Libanonu.

Slovenska vojska v Libanonu FOTO: Slovenska vojska

A vsi ti primeri so le obrobne zgodbe naše vojske. Ljubica Jelušič je kot
ministrica vpeljala medalje generala Franca Rozmana Staneta. Predlagal jih je
partizanski general Ivan Dolničar, namenjene pa so pripadnikom Slovenske
vojske za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje poveljniških dolžnosti na
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mednarodnih operacijah in misijah. Zgledovali pa so se po naših španskih
borcih, ki so se vrnili iz španske državljanske vojne opremljeni z vojaškim
znanjem in vojnimi izkušnjami. Te so potem uporabili za obrambo domovine pred
nemškim okupatorjem. Bi se lahko Levica in SD kaj naučili od te lekcije
zgodovine? Tudi Slovenska vojska tuje misije potrebuje in uporablja predvsem
za obrambo Slovenije. Vse investicije pa so namenjene obrambi doma. Pregled
investicij do leta 2022 je jasen. Prenova letališke infrastrukture na letališču v
Cerkljah. Začetek gradnje strelišča Apače in celovita ureditev vojašnice Edvarda
Peperka v Ljubljani. Zaključek nakupa bojnih vozil 4 X 4 (OshKosh), ki jih je
naročila že Šarčeva vlada. Nabava komunikacijsko-informacijskih sistemov in
opreme za zagotavljanje kibernetske varnosti. Nakup pehotne oborožitve za
celotno SV in opreme za specialne sile (bojevnik 21. stoletja). Nakup logistične
opreme, tovornih vozil in medicinske opreme.

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

Zdi se, da so Levica in SD kljub vsem tem dejstvom vrgli v zrak nekaj
parol: "Kupujete tanke ... izbirate orožje pred zdravjem ... ne zanima vas blaginja
... vložiti je treba v nove družbene odnose," in čakajo, kaj se bo prijelo, potem pa
se izvijajo, da je šlo zgolj za karikature.
Nihče v zvezi NATO ni nikoli od Slovenije zahteval ničesar, še najmanj nakup
tankov, oklepnikov ali 780-milijonske investicije. Zavezništvo se je samo, skupaj
s Slovenijo, obvezalo za svojo obrambo, za obrambo domovin nameniti vsaj 2
%!b(MISSING)ruto domačega proizvoda. Teh 780 milijonov evrov nas komaj
potegne v smer lastnih obljub, pa še vedno daleč od 2 %!B(MISSING)DP.
Orožarske afere resna grožnja
Edino dejstvo, ki govori proti investicijam v takšni obliki, so izkušnje z orožarskih
afer, kjer se Janez Janša znova in znova ne zna zadržati. Edina rešitev za to
resno težavo je neposredni nakup države pri državi.
Edino dejstvo, ki govori proti investicijam te vrste, je vztrajanje pri dveh srednjih
bataljonskih skupinah. Edina rešitev za to resno težavo so resni, strokovni
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pogovori med vlado in opozicijo. Sicer bo še naprej tista stranka, ki bo v opoziciji
napadala samo sebe, ko je bila še na oblasti.

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

Glede na številke in dejstva se predlagatelji referenduma in vlada strinjajo le v
eni točki. Ni pravi čas za vlaganje v obrambni sistem. Je skrajni čas.
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Akcija gradbene inšpekcije: vsak četrti objekt
brez ustreznega uporabnega dovoljenja
Ljubljana, 26.11.2020, 16:48 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

N.P.

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

Gradbena inšpekcija je med 4. februarjem in 1. oktobrom v
posebni akciji opravila 125 inšpekcijskih nadzorov nad gradnjo,
uporabo in izpolnjevanjem zahtev univerzalne graditve ter rabe
objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi
(šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča ...), pri tem pa
odkrila številne objekte, za katere niso pridobili ustreznih
dovoljenj za gradnjo ali uporabo.
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Nadzor gradbene inšpekcije je bil fokiusiran na objekte v javni rabi.

FOTO: Aljoša Kravanja

V okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor deluje tudi gradbena inšpekcija, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je med 4. februarjem in 1. oktobrom letos v usmerjeni akciji preverjala zlasti, ali
so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov v javni rabi. Poleg tega so
nadzorovali tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem tega objekta
zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe
objektov, ki jo ureja Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov,
upoštevali pa so tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.
V akciji je sodelovalo 31 gradbenih inšpektorjev, opravili pa so 125
inšpekcijskih nadzorov in uvedli 88 inšpekcijskih in dva prekrškovna postopka.
V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so zavezance v treh primerih
opozorili na ugotovljene nepravilnosti ter jim odredili rok za njihovo odpravo.
Do 10. novembra 2020 je bilo od skupno 88 uvedenih inšpekcijskih postopkov
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Objekt v javni rabi je objekt ali del objekta, katerega raba je
pod enakimi pogoji namenjena vsem: nestanovanjska stavba
kot je gostinska stavba, poslovna in upravna stavba,
trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti, stavba za
promet in stavba za izvajanje komunikacij, stavba splošnega
družbenega pomena, obredna stavba in druga
nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi, in javna
površin, npr. javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče,
pokopališče, park, zelenica in rekreacijska površina.

odločeno v 46. zadevah, znotraj katerih je bilo odkritih kar 12 objektov, ki se
uporabljajo brez predpisanih uporabnih dovoljenj. Ker v 47,7% obravnavanih
zadev ugotovitveni postopek še poteka, je za pričakovati, da bi lahko bil
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odstotek ugotovljenih objektov, ki se uporabljajo brez ustreznih uporabnih
dovoljenj, po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji.
Ugotovljene nepravilnosti v zvezi z uporabo objektov brez ustreznih dovoljenj
so se nanašale na štiri poslovne objekte, dva gostinska objekta, zidanico, dva
objekta za kratkotrajno nastanitev oz. začasno bivanje, dva industrijska objekta
ter premostitveni objekt.
Odkrita sta bila tudi dva nelegalna objekta, gradbena inšpektorja pa sta izdala
odločbi in odredila ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov.
V zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov sta bili izdani
dve odločbi za odpravo nepravilnosti v določenem roku. V enem primeru so
odredili, da je pri uporabi objekta potrebno omogočiti vsem ljudem, ne glede na
njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, dostop do prostorov v pritličju
poslovnega objekta z izvedbo klančine ali mehanske dvižne naprave, ki bo
ustrezala določbam Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov in
standarda SIST ISO 21542. V drugem primeru pa so odredili, da je potrebno
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izvesti obnovo talnih označb parkirnega mesta za invalida, tako da se zagotovi
univerzalna raba objekta kot bistvena zahteva, ki jo mora izpolnjevati objekt
glede na svoj namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
značilnosti objekta.
V prekrškovni zadevi zaradi uporabe objekta za začasno bivanje brez
uporabnega dovoljenja pa je bila izdana odločba o prekršku v višini izrečene
globe tisoč eurov. V drugem primeru še ni bilo odločeno, saj še niso bili
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pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato
bo ugotovitveni postopek potekal tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije.
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Minister razkril, kdaj bodo v Ljubljani začeli
graditi 350 milijonski projekt
0,20
Avtor: A. K.

Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in
zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska
občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega
ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom,
je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi
stekla leta 2022.

"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes
sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v
začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov," je na
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Twitterju zapisal Vrtovec.
Zahvalil se je skupini na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom,
zasebnemu investitorju (gre za družbo, povezano z madžarsko banko OTP in Slovenskimi
železnicami), ter Mestni občini Ljubljana.
"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge.
Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.
POSEL DANES

Slovaki pripravljajo v Ljubljani megalomanski nepremičninski
projekt

Začetki projekta so stari več kot 10 let
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Vlada pod vodstvom Janeza Janše se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let
in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.
Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri
projektu ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v
javnem delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter
gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža
Košoroka, ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o
nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot ﬁnančni del. Na ministrstvu so nato
imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in ﬁnančnega modela izvedbe projekta, ki
poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega dela, med
drugim gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča, poroča STA.
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NOVICE

Neslana šala? Prek zavoda išče erotične maserje in ponuja bajne
plače.

Projekt uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij
Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za
obdobje po koronski krizi, v načrt razvojnih programov 2020–2023 pa je vlada uvrstila projekt
nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske
infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture v
sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega
vozlišča Ljubljana.
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Z zasebnim partnerjem, družbo Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z
madžarsko banko OTP, so medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem
sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in zasebni del
tekla čim bolj vzporedno.
TRENDI

V Ljubljani odpovedali Miklavža, tudi ostale prireditve pod
vprašajem
Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno vlogo družba Slovenske železnice. Ta bo
gradila novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško
postajo. Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu ima še Mestna občina Ljubljana.
Z vsemi temi bo torej zdaj po sklepu vlade sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se projekt
po skoraj desetletju in pol vendarle premaknil z mrtve točke in temu precej neuglednemu delu

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

središča prestolnice dal novo podobo.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

železniška postaja

Emonika

Ljubljana
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Zaradi lastniških zapletov odlogi pri urejanju cest
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Občina Dobrova - Polhov Gradec vzdržuje 249 kilometrov lokalnih cest in javnih poti.

Odpri galerijo
Križišče v Stranski vasi na cesti med Šujico oziroma Dobrovo in Podutikom je bilo skupaj z delom same ceste obnovljeno lani. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Aleš Stergar
26.11.2020 ob 07:00

Aleš Stergar
26.11.2020 ob 07:00
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Poslušajte
Čas branja: 4:19 min.
Delite
V lokalnih skupnostih, posebno odročnejših, se pogosto zgodi, da so občinske in vaške ceste bolje urejene od državnih. Občina Dobrova - Polhov
Gradecje sicer na pragu glavnega mesta, vendar država vzdržuje le nekaj deset kilometrov regionalne ceste med Ljubljano in Suhim dolom. Občina
letos vzdržuje 249 kilometrov lokalnih cest in javnih poti, kar je precej več kot 94 kilometrov, kolikor jih je vzdrževala na začetku tisočletja.
Občina je letos rekonstruirala 26 kilometrov cest in zgradila dobrih 15 kilometrov pločnikov v naseljih. Uredila je dva mostova na sotočju Božne in
uredila nov dostop do osnovne šole Dobrova. Poročali smo že o urejanju državne regionalne ceste in napovedi, da bi slaba dva kilometra ceste v dolini
Male vode, zgornjega toka Gradaščice, ki je še vedno makadamski, državna infrastrukturna direkcija asfaltirala prihodnje leto.
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Občina je še pred zimo asfaltirala in poskrbela za varovalne ograje na treh kilometrih občinskih cest: Črni Vrh–Gugelj–Reka (880 metrov ceste in 240
metrov varovalne ograje na Črnem Vrhu), Nartnik–Kucelj (asfaltirane je 2,2 kilometra ceste, ki je na 142 metrih opremljena z varovalno ograjo, prihodnje
leto pa bodo uredili še 1,2 kilometra ceste) ter Hoja–Ravnek, kjer je asfaltirane 1,1 kilometra ceste in 262 metrov varovalne ograje. Na občini, ki ji
županuje Franc Setnikar, pojasnjujejo, da bi bila cesta Hoja–Ravnik asfaltirana na večjem odseku, če bi bilo lastništvo zemljišč urejeno. Tako pa so
izvajalci do takrat, ko bodo nesporazumi razrešeni, stroje odpeljali. S tem projektom v vrednosti 425.557 evrov bodo cestišča v celoti preplastena z
asfaltom, na kritičnih mestih bodo nameščene odbojne kovinske ograje. Občina projekt financira z lastnimi sredstvi, 281.133 evrov pa je državnih in
evropskih sredstev.

Na cesti Črni vrh-Gugelj-Reka je slab kilometer novega asfalta in četrt kilometra varovalne ograje. FOTO: Občina Dobrova - Polhov Gradec
Na občini med manjšimi, a zato za prebivalstvo nič manj pomembnimi tekočimi projekti, navajajo urejanje in asfaltiranje štirih krajših odsekov cest – v
Šentjoštu 190 metrov, na Prapročah 115 metrov, v Zalogu 100 metrov in na Selu nad Polhovim Gradcem 250 metrov. Skupaj bo torej 655 metrov
novega asfalta, vrednost tega manj obsežnega projekta pa je dobrih petdeset tisočakov.

Cestni načrti
V občinskih proračunskih načrtih za leto 2021 je tudi nadaljevanje rekonstrukcije (medobčinske) ceste Šujica–Podutik (za katero je bila med pobudami
ljubljanskih meščanov tudi predlog gradnje predora pod sedlom Toškega čela). Projektiranje je zaključeno in še letos so predvidene aktivnosti za
odkupe zemljišč. Če bodo za te dosežena soglasja, se bodo projekta prihodnje leto res lahko lotili in poleg površin za motorna vozila uredili tudi
površine za kolesarje in pešce.
Občina Dobrova - Polhov Gradec ima izdelan tudi projekt rekonstrukcije lokalne ceste Žerovnik–Osredek–Topol proti priljubljeni izletniški točki Katarina,
katere prva faza je predvidena prihodnje leto. Skupaj s sosednjo občino Horjul pa pripravljajo projekt obnove ceste med Brezjem in Podolnico. Prihodnje
leto nameravajo urediti tudi površine za pešce in kolesarje na odseku ceste Dobrova zahod v smeri proti Horjulu.
Za izvedbo obvozne ceste, ki zaokrožuje občinska zemljišča, kjer bo zgrajen Center Emila Adamiča, ter zemljišča s prostorskim aktom, namenjena za
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gradnjo trgovine in spremljajoče dejavnosti v naselju Dobrova, bo občina leta 2021 izvedla potrebne postopke za urbanistično umestitev v prostor, v
sodelovanju z Drsi pa pripravlja projektno dokumentacijo.
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Kvantni skok za financiranje zelenega načrta
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Podpredsednica EIB Liljana Pavlova napoveduje velike priložnosti pri preobrazbi gospodarstva na stari celini.

Odpri galerijo
Podpredsednica EIB Lilijana Pavlova (desno) je prepričana, da bo EU lahko dosegla cilje, če bomo enotni in bo več sinergije med podjetji, institucijami
in vladami. Foto Stephanie Lecocq/Reuters

Peter Žerjavič
26.11.2020 ob 09:53
26.11.2020 ob 09:55

Ž
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Peter Žerjavič
26.11.2020 ob 09:53
26.11.2020 ob 09:55
Poslušajte
Čas branja: 7:48 min.
Delite
Bruselj – Pred EU je desetletje velike zelene in digitalne preobrazbe, ki bo v času gospodarskega okrevanja po pandemiji dobila še močnejši zagon.
Evropska investicijska banka (EIB) je v središču velikega načrta, ki predvideva za tisoč milijard evrov podnebno-okoljskih naložb do leta 2030.
»Podnebna banka smo že dolgo,« je v pogovoru za Delo povedala podpredsednica EIB Liljana Pavlova. Leta 2007 so izdali prve zelene obveznice. Na
pariški podnebni konferenci leta 2015 so se zavezali, da bodo podnebnim projektom namenili 20 milijard dolarjev na leto in da dosežejo 100 milijard v
petih letih. »To nam je uspelo,« je zadovoljna sogovornica. Pred letom dni so naredili »kvantni preskok« v podnebnih ambicijah. Tako bodo postopno
končali financiranje fosilnih projektov in do konca letošnjega leta uskladili vse svoje operacije s pariškim sporazumom.
Že leta 2025 bo polovica od skupaj okoli 70 milijard evrov posojil EIB na leto namenjenih podnebno-okoljskim projektom. Prejšnji teden je banka
sprejela svoj načrt za prihodnjo petletko na področju naložb. »To je naš temelj za zeleno tranzicijo,« je pojasnila Pavlova. Nastal je načrt delovanja in
stekanja naložb v zeleno financiranje, zeleno tranzicijo, zeleno okrevanje. V hišni banki EU močno podpirajo veliki zeleni načrt (Green Deal) kot glavni
projekt v petih letih mandata Ursule von der Leyen na čelu evropske komisije.
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Zrak je bolj čist, a mnogi še ne bi nič ukrepali
»Da bi do leta 2050 res dosegli naš ambiciozni cilj in postali prva podnebna (ogljično) nevtralna celina, moramo narediti več,« je prepričana Bolgarka.
Med prednostnimi cilji so inovativne tehnologije, zeleni kapitalski trg, prilagajanje podnebnim spremembam. Posojila EIB so lahko dodatek drugim
virom, nepovratnim sredstvom iz EU. Najpomembnejše so nizko- ogljične tehnologije. Pri elektrarnah na fosilna goriva, ki še delujejo, bodo usmerjeni v
njihovo energetsko učinkovitost, sanacijo onesnaženja ali krožno gospodarstvo. Pri analizi projektov upoštevajo tako imenovano senčno ceno ogljika, ki
obračunava prihodnje širše in celovitejše stroške izpustov.

hišni banki EU močno podpirajo veliki zeleni načrt (Green Deal) kot glavni projekt v petih letih mandata Ursule von der Leyen na čelu evropske
komisije. FOTO: Olivier Hoslet/Afp
Kritiki, kot je Greenpeace, bentijo, ker bo banka izjemoma še financirala plinske projekte. V preteklosti je EIB na veliko financirala tudi projekte, kot je v
Sloveniji Teš 6. V EIB pojasnjujejo, da so lani uskladili svojo posojilno politiko s potjo EU za ničelne neto izpuste toplogrednih plinov. Tako podpirajo
tehnologije pod pragom 250 gramov CO2 na kilovatno uro. Po drugi strani končujejo podporo velikim projektom s fosilnimi gorivi ali tradicionalno plinsko
infrastrukturo.
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Karavanke in drugi tir
Izziv za Unijo, tudi za Slovenijo, je promet kot velik vir izpustov – okoli 30 odstotkov. Od tega so skoraj tri četrtine iz cestnega prometa. »Nadaljevali
bomo financiranje v prometnem sektorju na različnih področjih, predvsem v podporo infrastrukturi in varnosti,« je povedala Pavlova. Pri cestnih projektih
je največ naložb za izboljšanje prometnih tokov in zmanjšanje zastojev. EIB je z 90 milijoni evrov med viri financiranja gradnje druge cevi karavanškega
predora. Za drugi tir železnice Divača–Koper so lani odobrili posojilo do 250 milijonov evrov.
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Ker je jedrska energija znotraj EU kočljiva tema, tudi v smislu doseganja podnebne nevtralnosti, se v takšne projekte ne vključujejo. Del držav članic,
kot sta Francija in tudi Slovenija, si po drugi strani svoje energetske mešanice v kontekstu doseganja cilja EU za podnebno nevtralnost, ne predstavlja
brez nukleark. EIB že dolgo ne financira več jedrskih elektrarn, tudi del razprav o politiki financiranja niso. »Ukvarjamo se predvsem z obnovljivimi viri,
energetsko učinkovitostjo in novimi tehnologijami,« je pojasnila Pavlova.

EIB je za drugi tir železnice Divača–Koper lani odobrila posojilo do 250 milijonov evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo
Najpomembnejša bo pravična tranzicija, saj bodo med tranzicijo ponekod bolj prizadeti, denimo v ogljično intenzivnih premogovniških regijah na
Poljskem. »Članice ne začenjajo z istega izhodiščnega položaja in imajo posebnosti, zato moramo imeti prilagojen pristop za podporo vsaki državi
članici in tranzicijski regiji,« je povedala Pavlova. EIB državam ponudi inženirje in druge strokovnjake, ki pomagajo pri razvoju strategij in pripravi
projektov.
V okviru projekta EU za pravično tranzicijo se bodo stekale milijardne naložbe v regije, ki bodo izgubljale podjetja in delovna mesta. Iz Slovenije sta bili
do zdaj »na semaforju« Bruslja zasavska in savinjsko-šaleška regija. Podpora med tranzicijo bi bila zagotovljena tako javnim ustanovam kot podjetjem.
Zagotavljajo tudi pomoč lokalnim oblastem za projekte, kot so obnova sistemov za ogrevanje, ukrepi energetske učinkovitosti za šole, vrtce, javno
poslopja. Mestom financirajo zamenjavo voznega parka javnega prevoza z električnimi vozili.

Okrevanje po pandemiji
Tudi kriza zaradi covida-19 vnaša novo dinamiko. Okrevanje bo zeleno in digitalno, kar sta tako za EIB kot banko glavni prednostni nalogi. Njihovo
financiranje se bo dopolnjevalo z večletnim proračunom za obdobje 2021–2027 in načrtom za okrevanje, ki sta skupaj vredna več kot 1800 milijard
evrov. Pavlova napoveduje pripravljenost na bolj tvegane operacije, naložbe v manjša in zagonska podjetja. Več naj bi bilo prožnosti pri pogojih
financiranja. »Vidim, da je Evropa postala res ambiciozna kljub hudi krizi zaradi covida-19 in njegovih posledic,« je prepričana.
Krizo po njenem mnenju lahko vidimo kot »možnost za spremembo načina našega delovanja v EU«. Konkretne priložnosti vidi »v podpori in financiranju
malih in srednjih podjetij, ki so hrbtenica našega evropskega sistema, da postanejo bolj digitalna, močnejša, konkurenčna v primerjavi z našimi azijskimi
ali ameriškimi tekmeci«. Konkurenčnost naj bi šla z roko v roki z doseganjem podnebnih ambicij. »Kohezija je raison d'être naše banke,« je pojasnila
glede želenega zmanjševanja razlik med evropskimi regijami.
Prepričana je, bo EU lahko dosegla cilje, če bomo enotni in bo več sinergije med podjetji, institucijami in vladami. »Imamo odlične talente, velike
priložnosti in velike potenciale. Moramo jih sprostiti,« je povedala. Prepoznati bi morali posebnosti vsake regije in vlagati več. Tako bi obdržali mlade
ljudi in zagonska podjetja se ne bi več selila čez lužo. »Razmišljati moramo zunaj okvirov, biti bolj odprti in ne osredotočeni le na standardno
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financiranje,« je povedala Pavlova.

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

Na različnih ravneh v EU bo v prihodnjih letih na voljo res veliko denarja, a vprašanje je, ali je, predvsem v regijah, ki so manj razvite, dovolj projektov, ki
izpolnjujejo zahtevne pogoje za financiranje. »Imamo dvostranske razprave z vsako državo članico. Pravijo, da nas v EIB potrebujejo prav zdaj, našo
podporo z nasveti in tehnično ekspertizo. Pravijo, pridite k nam in nam pomagajte v projektih. Tokrat financiranje je, a časovni okvir za pripravo in
izvedbo projekta je krajši,« je povedala. Hitreje ko se bodo projekti uresničevali, hitrejše bo okrevanje.
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Med pomurskimi inovacijami od čolna do vrečk
iz paradižnika in zabojnika za radioaktivne
odpadke
Pomursko društvo za kakovost je podelilo devet priznanj za inovativne dosežke podjetij. Med njimi so čoln, izdelan v
enem kosu, papirnata vrečka iz vlaken, pridobljenih iz stebel paradižnika, inteligentno zasnovane športne nogavice ter
prototip zabojnika za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.
Pomurska gospodarska zbornica je na letni konferenci društva za kakovost najboljše inovacije pomurske regije nagradila
že devetnajsto leto. Po štiri inovacije so dobile zlato in srebrno priznanje, ena pa bronasto. Izdelke je pregledala in
ocenila strokovna komisija.
Čoln Roto istoimenskega podjetja je hiter in kompakten čoln z večstransko uporabnostjo, v celoti izdelan v enem kosu po
rotacijskem postopku v trislojni tehnologiji, kar mu zagotavlja izjemno togost kljub nizki teži, veliko nosilnost in majhno
občutljivost na udarce. Je enostavno vodljiv in okreten, zelo varen in zanesljiv pri plovbi, je komisija navedla v utemeljitvi.
Podjetje Paradajz je izdelalo papirnato vrečko iz vlaken stebel paradižnika Lušt. Celulozna vlakna iz stebel so izolirali in
iz njih izdelali papir. Odpadek je tako postal surovina, vzpostavil se je cikel krožnega gospodarstva, kjer se predelana
surovina znova uporabi za izdelek z dodano vrednostjo, na koncu pa je vrečko mogoče kompostirati ali odložiti med
odpadno papirno embalažo.

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

Podjetje GO4GOAL je predstavilo inovacijo za inteligentno zasnovane športne nogavice, ki z dodanimi
visokotehnološkimi vlakni odlično uravnavajo toploto in vlago nog, se popolnoma prilegajo nogi ter omogočajo izredno
udobje in odlično oporo stopalu. Skrbno nameščena tehnologija preprečuje drsenje, posebna tkanina z gostim pletenjem
pa skrbi za zaščito stopala.
Prototip zabojnika za odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je izdelal Pomgrad. Testiranje prototipov bo
ključen element za jedrsko varnost odlagališča Vrbina. Zabojniki velikosti 1,95 krat 3,30 metra iz betona visoke trdnosti
imajo predvideno življenjsko dobo 300 let, uspešno so prestali tudi preizkuse prostega pada, prevrnitve in nosilnosti.
Srebrno priznanje je dobil Cleangrad za inovativna vrata z napihljivim tesnilom, ki je novost tudi v mednarodnem okolju in
izdelek višjega cenovnega razreda. Vrata omogočajo prilagajanje različnim razmeram poslovnih procesov in zagotavljajo
najvišjo možno raven varnosti v reguliranih prostorih. Testirana so bila na Zavodu za gradbeništvo Slovenije.
Medicop je izdelal modularno zasnovano svetlobno signalizacijo po celotnem obodu reševalnega vozila. Izpopolnjena
aerodinamika zagotavlja, da zračni upor vozila ostaja skoraj enak izvirnemu, konstrukcijske rešitve pa zanesljivo
povečajo varnost vozila, prilagojenega ekstremnim zahtevam reševalnih služb tudi na tujih trgih.
Rezultat razvoja strokovne skupine Lek Veterina sta pri alternativnih naravnih antibiotikih tekoči dopolnilni krmi mešanici
za perutnino z naravnimi rastlinskimi ekstrakti za spodbujanje apetita in spodbujanje zdravih prebavnih procesov. Izdelka
vsebujeta več kot 30 odstotkov naravnih eteričnih olj.
Arcont je predstavil teraso z lesenimi elementi. Gre za nov izdelek v produktni liniji skupine Containex, razvit v največjem
evropskem izdelovalcu modularnih bivalnih enot. Izdelek odlikuje raznovrstnost uporabe ob hkratni prilagodljivosti
vsakemu uporabniku tako pri postavitvi kot namenskosti.
Bronasto priznanje pa je pripadlo podjetju MMS&SS za inovativni proizvodni informacijski portal. Omogoča celovito
spremljanje procesov ter preprost in cenovno sprejemljiv način povezave strojnega parka v mrežo. Omogočena sta tudi
nadzor nad parametri delovanja in pravočasno ukrepanje ob napakah, obenem pa tudi prihranki pri obvladovanja
procesov in človeških virov.
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Vlada za sklenitev memoranduma glede
projekta ljubljanskega potniškega centra
Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in
ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom, je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022.
"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi
ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na
približno 350 milijonov evrov," je na Twitterju zapisal Vrtovec.
Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu investitorju - gre za
družbo, povezano z madžarsko banko OTP in Slovenskimi železnicami, ter Mestni občini Ljubljana.
"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge. Verjamem, da zmoremo
uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.
Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa
znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.

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

Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu ljubljanskega
potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu predvideva gradnjo nove
železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje
projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, ministrstvu pa je
naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot
finančni del. Na ministrstvu so nato imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe
projekta, ki poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega dela, med drugim z gradnjo
poslovne stolpnice in nakupovalnega središča.
Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje po koronski krizi, v
načrt razvojnih programov 2020-2023 pa je vlada uvrstila projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove
tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture
v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.
Z zasebnim partnerjem, družbo Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z madžarsko banko OTP, so
medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo
investicije, zato da bi javni in zasebni del tekla čim bolj vzporedno.
Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno vlogo družba Slovenske železnice. Ta bo gradila novo avtobusno
postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo. Pomembno vlogo pri projektu v
prostorskem delu ima še Mestna občina Ljubljana.
Z vsemi temi bo torej zdaj po sklepu vlade sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se projekt po skoraj desetletju in
pol vendarle premaknil z mrtve točke in temu precej neuglednemu delu središča prestolnice dal novo podobo.
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Vlada za sklenitev memoranduma glede
projekta ljubljanskega potniškega centra
Ljubljana, 26. novembra - Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki - poleg države in zasebnega partnerja,
povezanega z madžarsko banko OTP, so to še Slovenske železnice in ljubljanska občina - sklene memorandum o
sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom.
Gradnja naj bi po desetletju in pol od sklenitve javno-zasebnega partnerstva s takratno družbo Trigranit stekla v začetku
leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov, je prek Twitterja sporočil infrastrukturni
minister Jernej Vrtovec.

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

Precej neugleden del središča prestolnice okoli železniške in avtobusne postaje bi tako lahko v naslednjih letih dobil novo
podobo.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V sredo so v Sloveniji opravili 7391 testov na okužbo z novim koronavirusom ter potrdili 1767 okužb, je
vlada sporočila na Twitterju. To je 459 okužb manj kot v torek. V sredo je umrlo 46 bolnikov s covidom-19, trije več kot v
torek. V bolnišnicah se zdravita 1302 covidna bolnika, 215 jih potrebuje intenzivno zdravljenje.
LJUBLJANA - Levica in SD sta v DZ vložili več kot 28.000 podpisov za začetek referendumskih postopkov glede zakona
o investicijah v vojsko. Po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca gre za sporočilo vladi, da je v zdravstveni, socialni
in gospodarski krizi nedopustno zapravljati denar za orožje, in sporočilo poslancem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
Ministrstvo za obrambo je v odzivu poudarilo, da so referendumi na zakone s področje obrambe ustavno nedopustni.
LJUBLJANA - Vlada je sklenila, da s ključnimi deležniki - poleg države in zasebnega partnerja, povezanega z
madžarsko banko OTP, so to še Slovenske železnice in ljubljanska občina - sklene memorandum o sodelovanju pri
projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla v začetku leta
2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov, je sporočil infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec.
LJUBLJANA - V ospredju današnjih usklajevanj med vlado in sindikati javnega sektorja je izplačevanje delovne
uspešnosti. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je poudaril, da je treba variabilno nagrajevanje v čim večji meri
uvesti tudi v javni sektor. Sicer pa po njegovih besedah socialni dialog teče in gre za stalni proces, ki ga ohranjajo tudi v
času epidemije.

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

LJUBLJANA - Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar
je za 2,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prevrednotenje nepremičnin je na eni strani vplivalo na povečanje
kapitala, na drugi pa negativno na poslovni izid. Izguba se je ustavila pri 69 milijonov evrov.
LJUBLJANA - V sredo predstavljeni izsledki analize Nacionalnega inštituta za javno zdravje o okužbah z novim
koronavirusom potrjujejo ugotovitve, da trgovina ni vir okužb, so v sporočilu za javnost zapisali v Trgovinski zbornici
Slovenije. Vlado zato pozivajo, naj dovoli ponovno odprtje prodajaln.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je vročil priznanje jabolko navdiha direktorici Centra starejših Notranje
Gorice DEOS Ani Petrič za njeno dolgoletno predanost skrbi za starejše. Skupaj s svojo ekipo je prepoznavna tudi po
odmevnih medgeneracijskih projektih.
LJUBLJANA - Založniška akademija je v sklopu 36. Slovenskega knjižnega sejma, ki letos poteka virtualno, ponudila
pogovor na temo Skrivnost norveškega knjižnega uspeha. O tem, kje vidita razloge zanj, sta spregovorila Tore Slaatta in
Helge Ronning, ki že dobro desetletje proučujeta norveške knjižne politike in jih primerjata z evropskimi.
LJUBLJANA - Slovenski etnografski muzej je ob 100-letnici rojstva Branislave Sušnik pripravil spletni kolokvij o tej
izjemni znanstvenici, etnologinji, antropologinji in etnolingvistki slovenskega rodu, ki je svojo znanstveno in raziskovalno
dejavnost posvetila Paragvaju.
LJUBLJANA - Asociacija je na spletni novinarski konferenci znova opozorila na problematiko obravnave vlog
samozaposlenih v kulturi. Kot so spomnili, so se težave s podeljevanjem pravice do plačila prispevkov začele pojavljati že
poleti. Več samozaposlenih, ki so po sprva odobrenih vlogah za plačilo dobili zavrnjene odločbe, se je znašlo v stiski.
LOS ANGELES - Slovenski režiser Mitja Okorn, ki si je uspešno kariero zgradil na Poljskem, bo najnovejši film Life in a
Year od petka predstavljal preko spletne platforme Amazon Prime. V filmu igrata Cara Delevingne in Jaden Smith, Okorn
pa je v zapisu za spletni portal Backstage ob spletni premieri dejal, da je imel vedno ambicije režirati film v Hollywoodu.
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Gradbena inšpekcija po usmerjeni akciji uvedla
90 postopkov
Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in
rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi, odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena
ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo. Uvedli so 88 upravnih in dva prekrškovna postopka.
Akcija državnega inšpektorata za okolje in prostor je potekala od februarja do oktobra letos. Inšpektorji so preverjali
zlasti, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov v javni rabi, so sporočili z inšpekcije v sporočilu za javnost.
Poleg tega so nadzorovali tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi zagotovljeno izpolnjevanje
bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ki jo podrobneje ureja pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi
objektov. Pri tem je gradbena inšpekcija upoštevala tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov.
V 125 inšpekcijskih nadzorih so uvedli 90 inšpekcijskih postopkov, od tega 88 upravnih ter dva prekrškovna.
Do 10. novembra je bilo od skupno 88 uvedenih inšpekcijskih postopkov odločeno v 46 zadevah. Med njimi so inšpektorji
odkrili 12 objektov, ki se uporabljajo brez predpisanih uporabnih dovoljenj. Šlo je za štiri poslovne objekte, dva gostinska
objekta, zidanico, dva objekta za kratkotrajno nastanitev oz. začasno bivanje, dva industrijska objekta ter premostitveni
objekt.
Ker v skoraj polovici obravnavanih zadev ugotovitveni postopek še poteka, je za pričakovati, da bi lahko bil odstotek
ugotovljenih objektov, ki se uporabljajo brez ustreznih uporabnih dovoljenj, po dokončanju vseh upravnih zadev še
bistveno višji, so dodali v inšpektoratu.

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

Odkrita sta bila tudi dva nelegalna objekta, za katera sta bili izdani odločbi za ustavitev gradenj ter določen rok za njuno
odstranitev.
V zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov sta bili izdani dve odločbi za odpravo nepravilnosti v
določenem roku. V enem primeru je bilo odrejeno, da je pri uporabi objekta treba omogočiti vsem ljudem, ne glede na
njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, dostop do prostorov v pritličju poslovnega objekta, z izvedbo klančine ali
mehanske dvižne naprave. V drugem primeru pa je bilo odrejeno, da je treba izvesti obnovo talnih označb parkirnega
mesta za invalida.
V prekrškovnih postopkih je bila medtem v enem primeru zaradi uporabe objeta za začasno bivanje brez uporabnega
dovoljenja izrečena globa, v drugem primeru pa ugotovitveni postopek še poteka.
Zavezanci so bili v treh primerih zaradi manjših nepravilnosti zgolj opozorjeni na ugotovitve ter jim je bil odrejen rok za
njihovo odpravo. V zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času akcije že odpravljene, so
gradbeni inšpektorji postopke ustavili.
Tako je bilo 10. novembra letos izdanih 17 sklepov o ustavitvi postopkov in 17 ustavitev postopka na zapisnik. V treh
zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski zavezanci sami izvršili odločbo.
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Vlada za sklenitev memoranduma glede
projekta ljubljanskega potniškega centra
(dopolnjeno)
Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in
ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla leta 2022, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi
ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na
približno 350 milijonov evrov," je na Twitterju zapisal Vrtovec.
Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu investitorju - gre za
družbo Mendota Invest, povezano z madžarsko banko OTP - in Slovenskimi železnicami, ter Mestni občini Ljubljana.
"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge. Verjamem, da zmoremo
uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.
Kot so po seji vlade natančneje sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so stranke memoranduma poleg vlade tako
Mendota Invest, podjetji Slovenske železnice in SŽ-Infrastruktura in ljubljanska občina. Z memorandumom se splošno
ureja sodelovanje pri bistvenih vprašanjih, povezanih s pristopom k projektu in učinkovitim izvajanjem projekta. Nadaljnja,
pravno zavezujoča vprašanja, bodo medtem partnerji urejali s posebnimi sporazumi in pogodbami.
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Vlada pod vodstvom Janeza Janše se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa
znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.
Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu ljubljanskega
potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu predvideva gradnjo nove
železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje
projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, ministrstvu pa je
naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot
finančni del. Na ministrstvu so nato imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe
projekta, ki poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega dela, med drugim z gradnjo poslovne
stolpnice, hotela in nakupovalno-zabaviščnega središča.
Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje po koronski krizi, v
načrt razvojnih programov 2020-2023 pa je vlada uvrstila projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove
tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture
v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.
Z družbo Mendota Invest so medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem sodelovanju in čimprejšnji
odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in zasebni del tekla vzporedno.
Zasebni investitor po navedbah vlade načrtuje gradnjo večnamenskega kompleksa, ki bo vključeval komercialni in
zabaviščni center v velikosti približno 50.000 kvadratnih metrov najemne površine, poslovno stavbo v velikosti približno
21.800 kvadratnih metrov najemne površine, hotel s približno 250 sobami in približno 2000 parkirnih mest. Skupno gre za
približno 150.000 kvadratnih metrov zazidljivega območja.
Poleg države oz. direkcije za infrastrukturo imajo pri javnem delu projekta ključno vlogo Slovenske železnice. Te bodo
gradile novo avtobusno postajo in spremljajočo garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo.
Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu ima še Mestna občina Ljubljana.
Z vsemi temi je torej zdaj sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se projekt po skoraj desetletju in pol vendarle
premaknil z mrtve točke in temu precej neuglednemu delu središča prestolnice dal novo podobo.
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Vlada o gospodarskih temah
Vlada je sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in
ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom. Na današnji seji je med drugim sprejela tudi nove ukrepe na področju prašičereje.
Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta ljubljanskega potniškega centra, katerega začetki so stari več
kot 10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog. Danes je sprejela sklep, da z
vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja naj bi stekla leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na
približno 350 milijonov evrov.
V aktualni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt finančna pomoč pri reji prašičev. Z njim bo zagotovila
izvajanje dejavnosti na okoli 598 kmetijskih gospodarstvih, kjer je prašičereja glavni oz. edini vir dohodka. Določila je tudi
besedilo predloga zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.
Polono Flerin je s 30. novembrom razrešila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za finance. Flerinova je zaradi
osebnih okoliščin namreč podala odstopno izjavo, zato je minister vladi predlagal njeno razrešitev. Na položaj je bila
imenovana konec marca.
Vlada je sklenila aneks številka dve h koncesijski pogodbi za rabo reke Save za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah Moste, Mavčiče in Medvode z družbo Savske elektrarne Ljubljana z dne 20. november 2003. Oktobra je
namreč z uredbo bruto potencial v hidroelektrarni Mavčiče s 96,5 gigavatne ure zmanjšala za 585 megavatnih ur. Zaradi
spremenjene uredbe je treba s koncesionarjem skleniti nov aneks h koncesijski pogodbi, je pojasnila.
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Podobno je morala vlada s koncesionarjem družbo, Terme Krka, skleniti aneks številka dve h koncesijski pogodbi z dne
27. januar 2016 glede rabe termalne vode iz vrtin za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice. Oktobra je
namreč izdala spremenjeno uredbo, s katero so bile spremenjene količine ter usklajene koordinate vrtin z dejanskim
stanjem.
Dodatek številka dve je vlada sklenila tudi h koncesijski pogodbi za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu. Za
podpis s koncesionarjem Čebelarsko zvezo Slovenije je pooblastila ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta
Podgorška. Trajanje koncesijskega obdobja se namreč izteče 31. decembra letos. Zaradi neprekinjenega izvajanja javne
službe in ker postopek javnega razpisa še ni pravnomočno končan, se koncesija zvezi podaljša največ za eno leto.
Ministrski zbor je sprejel tudi sklep, s katerim bo vlada izdala novelo uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 20142020 in jo objavila v uradnem listu. Spremembe uredbe so med drugim potrebne zaradi sporočila Evropske komisije o
podaljšanju veljavnosti in spremembah smernic, so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.
Vlada je na seznam blaga, ki je zaradi epidemije covida-19 začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na
dodano vrednost pri uvozu dodala naprave za ultravijolično obsevanje za namene dezinfekcije.
Vlada je dala predhodno soglasje, da lahko invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov Zeleni inval posluje kot
invalidsko podjetje. V prvem letu poslovanja bo zaposlovalo predvidoma šest delavcev, od tega tri s statusom invalida.
Vlada je pri zunanjem ministrstvu odprla novo integralno proračunsko postavko za predsedovanje Svetu EU. Sredstva
bodo namenjena koordinaciji priprav, logistični organizaciji in izvedbi predsedovanja, ki jih izvaja za to določen sekretariat
znotraj ministrstva. Letos se bo potrebnih dobra dva milijona evrov zagotovilo s prerazporeditvijo pravic porabe.
Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila ureditev Kamniške Bistrice Kamnik-Radomlje in
rekonstrukcijo potoka izpod Barbare. Ocenjena vrednost prvega je 1,7 milijona evrov in bo sofinanciran s strani kamniške
občine in direkcije za vode, ocenjena vrednost drugega pa slab milijon evrov.
Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za
prenos spremembe direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih. V njem je zagotovila, da bo uredbo prenesla. Predlog
uredbe je od 26. oktobra že v enomesečni javni obravnavi, nato sledijo pregled pripomb in po potrebi smiselni popravki,
medresorsko usklajevanje in obravnava na vladi.
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Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Mongolijo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov
in blaga. S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju cestnega prevoza in v tranzitu čez njuni ozemlji,
kot tudi potovanje praznih vozil.
Vlada je soglašala s predlogi dopolnil k predlogu novele zakona o žičniških napravah za prevoz oseb. S predlaganim
gradivom se sledi določbam poslovnika vlade, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema
DZ, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev dopolnil le ob soglasju vlade.
Vlada je odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med drugim so ministrstvu za
zdravje razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v skupni višini približno 2,1 milijona evrov ter še približno
1,5 milijona evrov za pokritje obveznosti po zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, ki
ureja povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije iz državnega
proračuna.
V delovni skupini vlade za prestrukturiranje premogovnih regij je vlada z mesta člana razrešila državnega sekretarja na
gospodarskem ministrstvu Simona Zajca in namesto njega imenovala državno sekretarko na istem ministrstvu Ajdo
Cuderman.
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Na dnevnem redu je imela vlada danes med drugim tudi predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in
delu tujcev, a ga še ni sprejela.
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Skupina Mercator v devetih mesecih povečala
prihodke
Skupina Mercator je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,6 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 2,1
odstotka več kot v enakem obdobju lani. Prevrednotenje nepremičnin je na eni strani vplivalo na povečanje kapitala, na
drugi pa negativno na poslovni izid. Izguba se je ustavila pri 69 milijonov evrov.
Skupina Mercator je v primerjalnem obdobju prihodke v osnovni dejavnosti trgovine na drobno povečala za 3,9 odstotka
na 1,3 milijarde evrov. Normaliziran bruto dobiček iz poslovanja je ostal na ravni lanskega v tem obdobju in dosegel
126,3 milijona evrov. V devetih mesecih je skupina dodatno znižala razmerje med neto finančnim dolgom in
normaliziranim bruto dobičkom iz poslovanja.
Družba Poslovni sistem Mercator je beležila rast prihodkov od prodaje v višini 2,9 odstotka in rast prihodkov od prodaje v
dejavnosti trgovine na drobno v višini 5,2 odstotka, so danes sporočili iz Mercatorja.
Predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić je poudaril, da je skupini s sistematičnim prilagajanjem na vse aktualne
izzive uspelo zagotoviti rast prihodkov in s tem utrjevati temelje nadaljnjega razvoja. "Kljub zaprtju določenih dejavnosti in
vseh negativnih vplivih zdravstvene krize na vseh trgih je skupina Mercator izpolnjevala vse ključne poslovne in strateške
cilje, predvsem pa smo ves čas zagotavljali nemoteno oskrbo in široko ponudbo," je dejal.
V prvih devetih mesecih je prevrednotenje nepremičnin skupine v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi na
eni strani vplivalo na povečanje kapitala iz naslova krepitve vrednosti nepremičnin v višini 23,3 milijona evrov, na drugi pa
je negativno vplivalo na poslovni izid.
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Neto učinek prevrednotenja je zmanjšal vrednost nepremičnin za 45,7 milijona evrov, kar predstavlja 4,6 odstotka celotne
vrednosti zemljišč, zgradb in naložbenih nepremičnin. Po prevrednotenju na dan 30. junij je njihova poštena vrednost
znašala milijardo evrov, so navedli.
Skupina Mercator je tudi v času krize nadaljevala aktivnosti, ki so ključne za nadaljnji in dolgoročno uspešen razvoj, so
zatrdili v Mercatorju in spomnili, da so pri tem v ospredju nadaljevanje projekta gradnje novega logističnega centra v
Ljubljani ter širjenje in prenavljanje svoje poslovne mreže.
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V Rogaški Slatini na referendum kot v trgovino

ODPRI GALERIJO
Izredne seje so se udeležili le predlagatelji, ostali so (z izjemo ene svetnice, ki se je opravičila) sejo bojkotirali.
ROZMARI PETEK

Rozmari Petek

26.11.2020, 06.08

Koalicija bojkotirala izredno sejo, ki so jo svetniki SD sklicali zavoljo prestavitve
referenduma. Ta bo sedaj vseeno 13. decembra
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Svetnikom Socialnih demokratov (SD) včeraj ni uspelo prestaviti referenduma o načrtovani gradnji
razglednega stolpa Kristal, ki bi bil daleč najvišji v državi, na kasnejši datum. Razlog: na sejo je prišlo le šest
občinskih svetnikov od skupno dvajsetih, kar pomeni, da so bili nesklepčni.
"Verjeli smo, da bodo svetniki prepoznali težave, s katerimi se ljudje srečujejo, torej omejitve gibanja,
zdravstvena tveganja, nezmožnost izvedbe referendumske kampanje, konec koncev nezmožnost izvedbe
volitev. Tistim, ki bodo tisti dan v karanteni ali bolni, bo kratena volilna pravica," je po neuspeli seji
komentirala pobudnica Andrejka Flucher.

Čemu toliko hitenja
Dejstvo sicer je, da je na strani župana Branka Kidriča (na položaju je že 26 let, pred dvema letoma je
kandidiral s podporo SLS, SDS, Desusa, NSi in SMC ter Nestrankarske liste za razvoj Toneta Plevčaka), ki
referenduma ne želi prestaviti, tudi mnenje ministrstva za javno upravo, ki med drugim meni, da so podobno v
teh časih že izpeljali nekaj nadomestnih volitev. "A tu gre za dve bistveni razliki: tam so bile volitve izvedene
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pred razglašeno epidemijo. In še: volitve so veljavne vedno, za referendum pa velja tako imenovani
zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da mora vsaj 20 odstotkov občanov glasovati proti. Ne predstavljam si, kako
bodo ljudje v skrbi za lastno zdravje zapustili domove in šli na referendum. Da ne govorim niti o tem, da jim
je kratena pravica do obveščenosti, do javne razprave, soočenja mnenj, vse, kar so referendumska opravila,"
menijo pobudniki neizpeljane seje občinskega sveta.

6
svetnikov od 20 je prišlo na sejo občinskega sveta, za sklepčnost bi jih moralo biti vsaj enajst

Predvsem pa Flucherjeva županu očita, da na seji, na kateri so potrjevali datum referenduma, niti z besedo ni
omenil, da zakon, ki je nad vsakim občinskim statutom, omogoča, da se referendum lahko izvede v letu dni.
"Naš statut pa določa le 45 dni in tega se je občinska uprava držala. Župan napačno trdi, da ni možnosti
sprejemanja drugačnih datumov. In danes bi to napako lahko popravili."
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Na vprašanje, čemu niso upoštevali, da bi referendum lahko razpisali tudi kasneje, župan odgovarja: "Ne gre
samo za razpis referenduma, treba je imeti v mislih tudi razvojne prioritete občine in tisto, kar je naloga
občinskega sveta, da veljavni zakonodaji tudi sledi. To pa je, v kakšnem roku mora razpisati referendum, in to
je občinski svet tudi storil na podlagi občinskega statuta."
Po ponovljenem vprašanju je vztrajal: "Ponavljam: ne gre samo za razpis referenduma, ampak gre tudi za
razvojne prioritete občine in občinski svet je pristojen tudi, da upošteva različne vidike, seveda tudi zdravje
ljudi, ampak na drugi strani tudi občinske akte."

OVK v vlogi NIJZ?
Na vprašanje, ali ga ne skrbi, da bi se zavoljo referenduma epidemija v občini dodatno razširila, pa odgovarja:
"Od 10. marca se vsak dan nekaj ur ukvarjam s korono in ukrepi, zato težko sprejemam očitke, da nam ni mar
za zdravje ljudi. Še kako nam je. Vendar je pri tem treba upoštevati tudi, kakšne so zakonske in razvojne
obveznosti občinskega sveta. Če se vprašamo, kaj je večje tveganje, ko gre občan v trgovino ali pa ob
upoštevanju vseh ukrepov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) na referendum, potem mislim, da ne
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bo nič tako narobe, če se referendum v predvidenem roku izpelje."

Vseljudsko glasovanje sredi protikoronskih ukrepov vzbuja številne pomisleke.
Županu je mar za zdravje ljudi, a očitno se mu še bolj mudi z referendumom.
Ministrstvo ovir za izvedbo ne vidi, zdravstvena stroka pa svari pred morebitnim širjenjem okužb.
Koliko epidemiološkega znanja premore volilna komisija, da tako suvereno jamčijo varen potek?

Varnost pri izvedbi referenduma bo v rokah občinske volilne komisije (OVK), ki ji povsem zaupa, je še dodal
župan. Svetnik SD Velimir Krklec, ki je sicer tudi reševalec, pa je izpostavil: "OVK bo poskrbela za varnost?
Super! Potem ne potrebujemo NIJZ ali epidemiologov. Če bi jaz bil za to zadolžen, bi me skrbelo. Jaz tega ne
znam pametno organizirati. Spraviti veliko skupino ljudi na eno mesto, to je ogrožanje, povečevanje možnosti
okužb, kar se bo gotovo zgodilo. Zdravniki specialisti, s katerimi sem se pogovarjal, mi pravijo, da smo nori,
da to počnemo v tem času."
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Izredne sej so se udeležili le predlagatelji, ostali so (z izjemo ene svetnice, ki se je opravičila) sejo bojkotirali.
ROZMARI PETEK

Pobudniki izredne seje pa se zaradi bojkota ne bodo ustavili. Napovedujejo ustavno pobudo za presojo odloka,
ki referendum umešča v čas epidemije, nato pa bodo najverjetneje na višje instance podali tudi presojo
občinskega statuta, ki da je bolj papeški od papeža.
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Limbuška obvoznica: Če bi čakali zadnjega
lastnika, bi tukaj cesto čakali še nekaj let

ODPRI GALERIJO
Pogled na novo krožišče na Limbuški obvoznici s Pekrske gorce
ANDREJ PETELINŠEK

Igor Selan
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Prva faza gradnje Limbuške obvoznice se počasi zaključuje, za drugo fazo bodo
vlogo za gradbeno dovoljenje vložili v kratkem, za tretjo pa še zmeraj niso uspeli
pridobiti vseh zemljišč
Prejšnjo sredo je minilo natanko pol leta, odkar je Pomgrad s podizvajalcem, avstrijskim Strabagom, zasadil
prvo lopato na trasi bodočega podaljška Ceste proletarskih brigad oziroma tako imenovane Limbuške
obvoznice. Zaradi gradnje krožišča v križišču Limbuške ceste in Ceste Graške Gore dela precej vplivajo na
vsakodnevne potovalne navade okoliških prebivalcev, saj je gradbišče le izmenično prevozno, po nekaj minut
v vsako smer. Zaradi tega tako proti Rušam kot proti Studencem ves čas nastajajo krajši zastoji, v času
prometnih konic pa tudi daljši. A, kot kaže, ne bodo več dolgo. Z deli na tem odseku bodo, če bo vreme
gradbincem še naprej služilo kot doslej, končali še letos.
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Glavni investitor Direkcija za infrastrukturo
"Na srečo je letošnja jesen zelo ugodna za gradbeništvo, zaenkrat smo tako finančno kot terminsko v mejah
pogodbe," pravi vodja sektorja za investicije v ceste pri Direkciji za infrastrukturo (Drsi) Tomaž Willenpart.
Drsi je sicer glavni investitor 11,5 milijona evrov vrednega projekta, za gradnjo bo namenil 6,9 milijona
evrov, preostanek, 4,6 milijona evrov, bo za izvedbo del namenila mariborska občina.

- Ideja o gradnji Limbuške obvoznice se je porodila leta 2006.
- Že leta 2010 je mariborska občina upala, da bo projekt končan v enem letu.
- Sofinancersko pogodbo z Drsi so podpisali leta 2017.
- Gradnja se je zaradi težav z odkupi zemljišč pričela šele maja letos.
- Celoten projekt je vreden dobrih 11 milijonov evrov.
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Tomaž Willenpart: "Če bi čakali na zadnjega lastnika, bi tukaj verjetno še nekaj let čakali na to cesto."
ANDREJ PETELINŠEK

Občinski del, torej izgradnja komunalne in energetske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, plinovod, javna
razsvetljava in drugo) ter deviacije priključnih cest, bo zaradi pomanjkanja denarja izvajan sukcesivno.

Na eni parceli sedem lastnikov
Čeprav prva faza poteka v skladu s pričakovanji, pa bi se v nadaljevanju gradnje pri terminih vseeno lahko
zapletlo. Celoten projekt naj bi se po načrtih zaključil prihodnjo jesen, dela bi namreč morala biti končana v
600 dneh, a Drsi za zadnjo fazo gradnje še ni pridobil vseh zemljišč. "Gradnja je razdeljena na tri faze, prva
se torej počasi zaključuje, za drugo smo medtem pridobili vsa zemljišča, tako da bomo v kratkem vložili vlogo
za gradbeno dovoljenje, za tretjo fazo pa moramo še pridobiti neka zemljišča, zato je trenutno težko
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napovedati, ali bomo ujeli pogodbeni rok ali ne. Je pa to slovenska stalnica, na eni parceli je sedem lastnikov,
za katere nihče ne ve, kje so. Verjetno tudi živi niso več, vendar ko gre za gradbeno dovoljenje, je seveda vse
parcele nujno treba imeti v lasti do zadnjega kvadratnega metra," razlaga Willenpart.

Cesta bi morala biti zgrajena že pred desetletjem
Ideja o gradnji podaljška Ceste proletarskih brigad oziroma Limbuške obvoznice se je porodila že leta
2006. Projekt je na začetku relativno hitro napredoval in leta 2010 so na mariborski občini upali, da ga
bodo končali v enem letu. A je nato gospodarska kriza zamaknila načrte, zaradi česar je bila sofinancerska
pogodba z Drsi podpisana šele leta 2017. Nato so se začele še težave z odkupi zemljišč, kar je gradnjo
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zavleklo še za dodatna tri leta.
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Dela na prvem odseku približno 1,5 kilometra dolge obvoznice od Pekrske gorce proti krožišču na Limbuški cesti
gredo počasi h koncu.
ANDREJ PETELINŠEK

Kljub navedenemu Willenpart dvomi, da bi se lahko stvari zelo zapletle: "Glede na zemljiškoknjižno stanje v
Sloveniji, na stanje katastrov in parcelacij, v bistvu ni projekta, ki bi na začetku imel vse parcele. Ali je torej
problem s katastri, ali so lastniki neznani, umrli, ali so v teku dediščine, imamo tudi primere z opravilno
(ne)sposobnostjo posameznikov, pa potem urejamo zadeve preko sodišč ali centrov za socialno delo. Če bi
čakali na zadnjega lastnika, bi tukaj verjetno še nekaj let čakali na to cesto. Čeprav je, gledano z vidika
stanovalcev Limbuša, to nesprejemljivo. Že tako se ta projekt vleče že petnajst let. Je pa res, da je prva faza te
ceste za nas nujna, preko tega krožišča bo namreč ob sanaciji mostu v Rušah potekal začasni obvoz, zato
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mora biti ta del ceste končan pravočasno."
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ANDREJ PETELINŠEK

Od Qlandie naprej le dvopasovnica
Nova mestna vpadnica iz smeri Ruš, ki bo po dokončanju gradnje prevzela vlogo, ki jo imata zdaj Erjavčeva
ulica in Limbuška cesta, bo dvopasovna, s po enim pasom v vsako smer, dolga bo dober kilometer in pol in se
bo pri nekdanji Qlandii, danes Supernovi, s turbokrožiščem priključila na Cesto proletarskih brigad. Vmes se
bodo nanjo priključile še tri ceste, s krožiščem Studenška v bližini RTV-centra ter s križiščema Pekrska cesta
in Kamenškova neposredno pod Pekrsko gorco.
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ANDREJ PETELINŠEK

Dejstvo, da bo torej od Qlandie naprej Cesta proletarskih brigad dvopasovna in ne več štiripasovna, naj ne bi
imelo pretiranega vpliva na prometne zastoje, pravi Willenpart. "Da bo cesta imela le po en pas v vsako smer,
je bila odločitev občine, ko je ta načrtovala prostorski akt. Vendar, če upoštevamo, da bo nekoč zgrajena
južna obvoznica do avtoceste proti Ljubljani, bo takrat tu prometa nekaj manj," meni vodja sektorja za
investicije v ceste pri Direkciji za infrastrukturo.
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Mariborčan, ki so mu izumi odprli vrata
svet: Podpisal se je pod 101 inovacijo

v

Odpri galerijo
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Jasna Marin/Ing.Klan

27.11.2020, 03.00

Jasna Marin

Slovenski izumitelj in mednarodno uveljavljeni gradbeni tehnolog Ivan
Stanislav Klaneček je s svojimi izumi s področja gradbene tehnologije številne
objekte rešil pred propadom in poskrbel, da jih bodo lahko občudovali in
uporabljali številni rodovi. Svoje vidnejše izume je strnil v knjigi, ki jo je napisal
pri 81 letih.
"Človek je s stalnim izumljanjem in inovacijami že v pradavnini skrbel za bolj varno, lagodnejše in
kakovostnejše življenje," o pomenu izumov razmišlja Ivan Stanislav Klaneček. Svoje življenjsko
poslanstvo je prepoznal v tem, da kakor zdravnik uspešno zdravi poškodovane konstrukcije in stavbe. V
življenju se je srečal z različnimi gradbenimi izzivi ter ljudmi in njihovimi zgodbami, ki so ga
spodbudile k iskanju rešitev, kakršnih svet poprej še ni poznal.
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Ivan Stanislav Klaneček

Jasna Marin
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Knjiga tudi kot popotnica za mlade
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V knjigi Z izumi in patenti v širni svet z opisi in s skicami na 222 straneh Ivan Stanislav Klaneček predstavlja
nekatere svoje najvidnejše patente in blagovne znamke ter razkriva, s kakšnimi izzivi se je srečal na poti, preden
se mu je porodila ideja za posamezni patent. Knjiga je zanimiva za ljudi s področja gradbeništva, arhitekture in
predvsem za mlade, ki razmišljajo o tem, kako vstopiti v svet inovatorstva, saj bodo spoznali pot, ki pelje od ideje
do izuma in patenta.

Jasna Marin

Prezahtevne za kopiranje
Med njegovimi izumi najdemo edinstveni mešalec-injektor za tehnološko sanacijo razpok na mostovih,
hidroelektrarnah, viaduktih, predorih in zidovih, ki mu je prinesel mednarodno prepoznavnost, pa
gradbeno-sanacijski oder, s katerim zlahka dostopa do objektov na zahtevnih terenih. Razvil je tudi
posebno malto za sanacijo vlažnih zidov, pa mineralne barve, izravnalne mase in omete, za katere je
pridobili biološke, ekološke in tehnološke certifikate tujih inštitutov. "Surovine, iz katerih so izdelani
omenjeni materiali, izvirajo iz zemlje," pripoveduje izumitelj.
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Vila na Vrhniki,
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Hiša v Mariboru,
Ing.Klan

ki jo je
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Klaneček saniral in obnovil. Na njej so uporabljene tudi njegove naravne mineralne barve.

Ing.Klan

Danes je Klaneček podpisan pod 101 inovacijo, od tega jih je intelektualno zaščitil 79, štiri celo na
mednarodnem nivoju. Njegove zaščitene inovacije sestavlja 17 patentov, 13 modelov orodij in naprav, 48
blagovnih znamk materialov in aditivov ter ena poslovna znamka. Poleg naštetega ima Klaneček 30
inovacij, ki jih ni bilo treba intelektualno zaščititi, ker so tehnološko tako zahtevne, da jih tako rekoč ni
mogoče kopirati.
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V laboratoriju analizira materiale in se loteva izumljanja.

Jasna Marin
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Rešil eminentne stavbe pred propadom
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Med Klanečkove najvidnejše inovacije sodi tudi mednarodno patentiran tehnično-tehnološki postopek
stabilizacije in hidroizolacije, s katerim je pred propadanjem rešil številne eminentne stavbe. Me
drugim kulturnozgodovinski kompleks v Kostanjevici na Krki, sakralne objekte arhitekta Jožeta
Plečnika, Tartinijevo palačo v Piranu, stavbo Državnega zbora Republike Slovenije, kompleks Mladike v
Ljubljani, zasebno palačo nacionalnega pomena na Siciliji, grad v Oriolu v Kalabriji, glavno pošto v
Münchnu, nekdanji hotel Sidro v Piranu, ki se danes imenuje Art Hotel Tartini.

Ivan Stanislav Klaneček

je

projektiral in nadziral sanacijo in obnovo Rimskih Term

v

Rimskih Toplicah.

Ing.Klan
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O tem, kako pride do dobrih idej, Klaneček pripoveduje: "Kakor hitro se srečam s kakšnim tehničnim
problemom, že razmišljam, kako bi ga rešil ter sebi in drugim olajšal delo. Rešitev se mi v obliki miselnega
prebliska porodi v glavi; pogosto se to zgodi pred spanjem ali zjutraj ob prebujanju, zato imam na omarici ob
postelji vselej poseben zvezek, v katerega si zabeležim idejne zasnove izuma. To naredim tako, da si na
preprost način kaj izrišem, ali pa v enem ali dveh stavkih zapišem izhodišča za izum. A to je šele začetek,
zamisel nikoli ne bi bila realizirana, če bi ostala zgolj na papirju."

Sanacija samostanskega kompleksa
Ing.Klan

v

Kostanjevici na Krki

je

bila nujna zaradi vlage

v

stavbi in pogostih poplav na tem območju.
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Ing.Klan

Ing.Klan

"Saj

si

inovator, pa iztuhtaj kaj"
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Nekaj njegovih patentov ni povezani z gradbeno stroko, kot recimo edinstveni vzglavnik za spanje, ki ga
je izdelal zato, da bi po nerodnem gibu na gradbišču premagal bolečine. "Takrat me je presekalo v hrbtu,
da sem od bolečin omagal in padel na tla. Hrbet me je dolgo bolel in sem šel k družinskemu zdravniku, ki me
je vprašal, kakšen vzglavnik imam. Sem rekel: 'Takega, kot jih prodajajo v trgovinah.' Zdravnikov odgovor je
bil: 'Če hočeš, da se ti hrbtenica popravi, si naredi dober vzglavnik. Saj si inovator, pa iztuhtaj kaj!' In sem
raziskoval, meril ljudi, preverjal tkanine in kodrasto volno visokogorskih ovac ter kmalu zasnoval vzglavnik,
za katerega sem na mednarodnem natečaju inovacij v Švici prejel priznanje."
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Na vprašanje, katere inovacije so najboljše, Klaneček poudari: "Najboljše so tiste, ki so tržno zanimive, za
katere niso potrebni veliki finančni vložki in jih je mogoče hitro začeti dolgoročno izkoriščati ali prodati." Ob
tem doda, da vsakega inovatorja najbolj osrečuje to, da njegova inovacija uzre luč sveta in postane
koristna za človeštvo.

Ivan Stanislav Klaneček
Marin

je

prejemnik številnih priznanj, nagrad in pohval

z

natečajev inovacij doma in v tujini.

Jasna
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Hotel Brdo: Vlada naj bi objavila popravljen razpis za obnovo
dnevnik.si/1042944112/lokalno/gorenjska/vlada-naj-bi-objavila-popravljen-razpis-za-obnovo

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

Po neoddaji drugega javnega naročila za obnovo hotela Brdo so nam z
generalnega sekretariata vlade sporočili, da imajo obnovo objekta še vedno v
načrtu. Še več, prizadevajo si, da bi bila ta končana pred drugo polovico
prihodnjega leta.

Vlada še vedno načrtuje obnovo hotela Brdo do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi
polovici prihodnjega leta. (Foto: Petra Mlakar)
Po nedavnem obvestilu generalnega sekretariata vlade, da javnega naročila za obnovo hotela Brdo ne
odda nobenemu od ponudnikov, ki so oddali po mnenju vlade previsoke ponudbe, je bilo nekaj časa
nejasno, kakšne načrte ima investitor s tem objektom. Pred nedavnim smo vendarle prejeli skop
odgovor na naša vprašanja: »Aktivnosti v zvezi s prenovo hotela se bodo še naprej izvajale v smeri,
da bi bila prenova hotela zaključena do začetka predsedovanja Slovenije Svetu EU,« je zapisala
Barbara Peternelj z generalnega sekretariata. Dodatnih pojasnil, kako nameravajo to izvesti, nismo
dobili.
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V pričakovanju popravljenega razpisa
»Kar se tiče izjave generalnega sekretariata vlade, lahko komentiram samo to: upam, da imajo za
svojo trditev dovolj realne osnove. Žal pa ne poznam teh izhodišč, na podlagi katerih so prišli do
zaključka, da bodo prenovo hotela zaključili do začetka predsedovanja. Morala bodo biti zelo
tehtna,« opozarja Gregor Ficko, predsednik Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega
materiala pri GZS. »Seveda pa bomo na zbornici zelo veseli, če jim bo uspelo,« je dodal. O
uresničljivosti vladnih načrtov smo se želeli pogovoriti s številnimi sogovorniki tako s strokovnega
kot izvedbenega področja gradbeništva, a so tokrat uradno pogovor z nami mnogi odklonili.
Neuradno smo izvedeli, da naj bi na generalnem sekretariatu že pripravljali popravljen razpis. Kaj bo
obsegal, ni jasno, zagotovo pa bo, če se bo razpis vendarle uspešno zaključil, stiska s časom
precejšnja.
Prav tako niso znane podrobnosti v zvezi s študijo za obnovo hotela Brdo, ki naj bi jo Javni
gospodarski zavod (JGZ) Protokolarne storitve RS, ki upravlja hotel Brdo, naročil pri podjetju
Diogenes. Na vprašanja, ki smo jih naslovili tako na podjetje kot na javni zavod, ki ga vodi vršilec
dolžnosti direktorja Marjan Hribar, odgovorov še nismo prejeli. Naj bi pa izvajalca študije izbrali
skladno z zakonom o javnem naročanju, je Hribar zatrdil za Delo, čeprav naj ne bi šlo za javni razpis.
Izbirali naj bi med tremi ponudniki. Kdo sta bila druga dva, kje je bil natečaj objavljen, kaj je
prepričalo odločevalce, da so izbrali družbo, katere lastnik je Hribarjev nekdanji poslovni partner
Dimitrij Piciga, in ostale podrobnosti posla niso znane.

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

V zbornici oddaje posla za študijo niso spremljali
Zapleti pri tokratnem drugem poskusu prenove hotela Brdo, ki je z neoddajo javnega naročila padel v
vodo, so bili, kot smo poročali, povezani že z idejno rešitvijo za obnovo. Kot je spomladi povedal
vršilec dolžnosti direktorja takrat še JGZ Brdo Hribar, so obnovo načrtovali po idejni rešitvi podjetja
Esplanada, ki so ga za to nalogo zadolžili, ker so z njim dobro sodelovali že v preteklosti pri obnovi
Vile Podrožnik. To je zmotilo Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. »Zbornica je skladno s
svojimi zakonskimi pooblastili preučila skladnost izvedenih postopkov. Ugotavljamo, da bi bilo v
primeru naročila izdelave nove projektne dokumentacije za prenovo hotela Brdo skladno z zakonom
o javnem naročanju in določili prostorskega akta treba izvesti javni natečaj, česar naročnik ni storil,«
je opozoril Jernej Prijon, komisar za natečaje in javna naročila.
Zanimalo nas je, ali so v zbornici pod drobnogled vzeli tudi zadnji posel med JGZ Protokolarne
storitve RS in podjetjem Diogenes. »Po juniju razvoja projektiranja prenove hotela Brdo nismo več
podrobneje spremljali, zato omenjeni posel težko komentiramo,« je pojasnil Prijon. Portal erar pa
izdaja, da sta omenjeni družbi sklenili v zadnjem času le en posel, vreden 12.688 evrov, ki jih je JGZ
Protokolarne storitve podjetju Diogenes nakazal že sredi julija.
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Odpadki se kopičijo tudi blizu azilnega doma
dnevnik.si/1042944124/lokalno/ljubljana/odpadki-se-kopicijo-tudi-blizu-azilnega-doma
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Deponijo blizu azilnega doma ob Cesti v Gorice so obiskali že občinski in državni
inšpektorji, ki pa še ugotavljajo morebitne nepravilnosti. Lastništvo zemljišč na
območju deponije je sicer zelo razdrobljeno, večina je v lasti fizičnih oseb iz ZDA.

Ob našem obisku je bila deponija v precejšnjem delu izpraznjena. (Foto: Jaka Gasar)
V bližini azilnega doma ob Cesti v Gorice se na precej improvizirani deponiji že nekaj časa kopičijo različni
odpadki. Na problem so že marca 2019 občino prvič opozorili v svetniškem klubu Levica, kjer so poudarili,
da so tam tako nevarni kot nenevarni odpadki, kot so odsluženi aparati, avtomobilske gume, različne
kovine in gradbeni odpadki. »Prebivalci povedo, da se z lokacije pogosto vali črn dim, kombiji in
tovornjaki dovažajo in odvažajo odpadni material. Deponija je le delno ograjena, brez zaščitnih ograj, pri
vhodu ni označevalnih tabel. Ker lokacija ni ustrezno označena, predvidevamo, da v skladu z uredbo o
odpadkih družba ni vpisana v evidenco trgovcev z odpadki pri Agenciji RS za okolje. Predvidevamo, da
deluje brez dovoljenja,« so opozorili v Levici.

Občinski inšpektorat takoj na teren
Na občini so na pobudo reagirali hitro. Aprila 2019 so to deponijo obiskali občinski inšpektorji in
ugotovili, da odpadke na tej lokaciji zbira samostojni podjetnik Suljo Nakičević. Ker lahko občinski
inšpektorat ukrepa le, ko gre za komunalne odpadke, so prijavo odstopili v reševanje republiškemu
inšpektoratu za okolje in prostor. Tam so nam pojasnili, da so prijavo občinskih kolegov prejeli 12. aprila
lani, evidentirali pa so jo kot »nelegalno odlagališče na območju azilnega doma – 3. prioriteta«. Glede na
kriterije za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov to pomeni, da na inšpektoratu ocenjujejo, da je
na deponiji od 10 do 100 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov in manj kot 50 kilogramov nevarnih
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odpadkov, prioriteta reševanja tega primera pa je temu ustrezno na tretjem od štirih mest. Kljub temu na
inšpektoratu pravijo, da so izvedli dva nadzorniška pregleda deponije in da ukrepov še niso izrekli, saj
»postopek, v katerem je treba ugotoviti dejstva in dokaze, pomembne za izrek ukrepa, še poteka«.

Zgodba spominja na deponijo ob Cesti dveh cesarjev
Situacija z deponijo pri azilnem domu iz vsaj dveh razlogov spominja na primer deponije ob Cesti dveh
cesarjev, kjer je letos že dvakrat izbruhnil velik požar. Zemljišče namreč večinoma ni v lasti pravne osebe,
ki se po navedbah občinskega inšpektorata tam ukvarja z zbiranjem odpadkov, saj je v njeni lasti le
približno petina območja deponije. Večji del je v lasti več fizičnih oseb, ki po podatkih zemljiške knjige
večinoma prebivajo v Združenih državah Amerike. Iz satelitskih posnetkov lahko sklepamo, da manjši del
deponije leži celo na zemljišču, ki je v lasti nekdanje občine Vič - Rudnik in ki ga ljubljanska občina še ni
zemljiškoknjižno uredila.
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Podobna je tudi namembnost zemljišča, ki za to območje pred morebitno gradnjo predvideva sprejem
občinskega podrobnega prostorskega načrta. Na tem območju bo sicer dovoljeno graditi vrstne, verižne in
atrijske hiše, visoke od 7 do 11 metrov. Dovoljene bodo tudi nestanovanjske stavbe, pod določenimi pogoji
gostinske in hotelske stavbe, stavbe bank, pošt, zavarovalnic, manjše trgovske stavbe, stavbe za storitvene
dejavnosti, garažne stavbe, delavnice in podobno. Pred začetkom postopka priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta mora župan podpisati sklep, ki po dostopnih podatkih še ni bil sprejet.
Običajno nato do sprejema tega prostorskega akta mine leto in pol. Glede na zelo razdrobljeno lastništvo
na območju deponije je težko pričakovati, da bi se ti postopki začeli prav kmalu.
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26. november 2020 15:10
Predviden čas branja: 3 min

Vlada za sklenitev memoranduma
glede projekta ljubljanskega
potniškega centra
Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega
partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene
memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil infrastrukturni minister
Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022.

(Foto: Jaka Gasar)

»Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju
obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela
sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene
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memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta
2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno
350 milijonov evrov,« je na twitterju zapisal Vrtovec.
Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim
sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu
investitorju - gre za družbo, povezano z madžarsko
banko OTP in Slovenskimi železnicami, ter Mestni
občini Ljubljana.
»Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih
smo projekt oživili in ga postavili na noge.
Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi
naprej,« je prek twitterja še sporočil minister.

Med prvimi projekti Janševe
vlade
Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja
projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila
kmalu po prevzemu nalog.
Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javnozasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu
ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za
uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu
predvideva gradnjo nove železniške postaje in
nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove
NAJNOVEJŠE
9 min

34 min

54 min

59 min

Madžarski
košarkarji zaradi
okužb zapuščajo
mehurček v
Ljubljani
Vlada za 14 dni
podaljšala
obvezno nošenje
zaščitnih mask in
zaustavitev
javnega...
Vlada za sklenitev
memoranduma
glede projekta
ljubljanskega
potniškega centra

avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje
projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja
na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka,
ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom
pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta,
ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del. Na
ministrstvu so nato imenovali delovno skupino za
oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe
projekta, ki poleg omenjenega javnega dela
predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega
dela, med drugim z gradnjo poslovne stolpnice in
nakupovalnega središča.

Madžarska vztraja
i t
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pri vetu na
večletni proračun
EU
1 ura

Odpoklic zaseke s
prekajenim mletim
mesom
Vse objave

Pomembna investicija za
obdobje po koronski krizi
Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen
tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje po
koronski krizi, v načrt razvojnih programov 20202023 pa je vlada uvrstila projekt nadgradnje
železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov,
tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo
zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne
infrastrukture v sklopu novega potniškega centra
Ljubljana in za del širšega projekta ureditve
železniškega vozlišča Ljubljana.
Z zasebnim partnerjem, družbo Mendota Invest,
katere ustanovitelj je lastniško povezan z madžarsko
banko OTP, so medtem potekali pogovori o sklenitvi
dogovora o koordiniranem sodelovanju in čimprejšnji
odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in

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

zasebni del tekla čim bolj vzporedno.
Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno
vlogo družba Slovenske železnice. Ta bo gradila
novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa
tirno infrastrukturo in novo železniško postajo.
Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu
ima še Mestna občina Ljubljana.
Z vsemi temi bo torej zdaj po sklepu vlade sklenjen
memorandum o sodelovanju, da bi se projekt po
skoraj desetletju in pol vendarle premaknil z mrtve
točke in temu precej neuglednemu delu središča
prestolnice dal novo podobo.
Thank you for helping us measure the
Internet.
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Tudi Madžari

bi v

Ljubljani gradili hotel

Potrjeni memorandum z družbo Mendota, ki naj bi gradila komercialni del projekta potniški center,
naj bi predvideval, da bo gradnja stekla v začetku leta 2022, kar je verjetno bolj propagandna kot
realna napoved. Po projektiranju bosta naslednji veliki preizkušnji pridobivanje dovoljenj in
finančna konstrukcija.

NAJNOVEJŠE
12 min

Judita Hahn
Kreft

12 min

Kdo bo ploskal
gasilcem?

12 min

Javno-zasebno
partnerstvo po
madžarsko

13 min

Z Mount Everesta
skočili na glavo

13 min

Tudi Madžari bi v
Ljubljani gradili
hotel

-

Vse objave
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Poslovna stolpnica na območju potniškega centra naj bi bila visoka 100 metrov, hotel pa naj bi imel 250 sob, kar je več tako od
hotela Intercontinental kot od hotela Atower, ki raste čez cesto. Na sliki je sicer arhitekturna rešitev prejšnjega investitorja, saj
Mendotine še niso na voljo. (Foto: Mas Real Estate Inc.)

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je prek twitterja oznanil, da je vlada sprejela sklep, da se
»s ključnimi deležniki« sklene memorandum o gradnji ljubljanskega potniškega centra, projekta,
vrednega kar 350 milijonov evrov. »Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno
realnost,« navdušenja ni znal skriti minister.
A časa za odpiranje šampanjcev bo v resnici še zelo veliko, saj projekt čaka še vrsta preprek.
Najprej bodo morali projektanti pripraviti vse potrebne načrte za pridobitev gradbenega dovoljenja in
izvedbo projekta, sledilo bo zahtevno pridobivanje gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na
okolje, treba bo sestaviti finančno strukturo projekta in objaviti razpis za izvajalca del, šele po
začetku gradnje pa bomo lahko z gotovostjo rekli, da projekt postaja realnost. Kar naj bi se po
napovedih Vrtovca zgodilo v začetku leta 2022.

Bolj verjetna gradnja

v

letu 2023

Minister ima sicer gotovo več informacij, a po javno dostopnih podatkih je ta napoved skorajda
neuresničljiva. Dejstvo je namreč, da je bilo v razpisu določeno, da bodo imeli projektanti železniške
postaje in tirne infrastrukture – na razpisu so izbrali konzorcij družb Elea iC in Tiring inženiring –
samo za dokončanje projektov 19 mesecev časa, kar pomeni, da naj bi se načrtovanje končalo šele
sredi leta 2022. Možno je sicer, da so se na ministrstvu v pogodbi dogovorili za krajši rok, saj sta
obe družbi projekte železniške postaje in tirne infrastrukture pripravljali že za prejšnjega zasebnega
partnerja oziroma direkcijo za infrastrukturo. A to ne spremeni dejstva, da je še veliko neznank,
povezanih s projektiranjem avtobusne postaje, in da se lahko tako pridobivanje dovoljenja kot izbor
izvajalca mimogrede zavlečeta za več mesecev. Glede na vse to bo bržčas velik dosežek, če se bo
gradnja začela v začetku leta 2023.
Ne nazadnje bo težavno tudi usklajevanje treh investitorjev, to so direkcija za infrastrukturo za
železniško postajo in tirno infrastrukturo, Slovenske železnice za avtobusno postajo z garažno hišo
ter madžarska družba Mendota Invest za trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo ter
hotel, tako pri projektiranju kot gradnji, ki bo morala v največji možni meri potekati sočasno. To je
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tudi razlog, da bodo vse strani skupaj z ljubljansko občino sklenile memorandum.

Domet investitorjev: hotel za hotelom
Po seji je vlada razkrila še nekaj podrobnosti o projektu, predvsem o komercialnem delu, ki ga
načrtuje Mendota Invest. Ta na območju v bližini Dunajske ceste med Trgom OF in Vilharjevo cesto
snuje komercialni in zabaviščni center v velikosti približno 50.000 kvadratnih metrov najemnih
površin, ki bo večinoma v več nadstropjih neposredno nad tiri, poslovno stolpnico na vogalu Trga
OF, ki je po prostorskem aktu lahko visoka do 100 metrov in naj bi imela 21.800 kvadratnih metrov
najemnih površin, ter hotel z 250 sobami in več konferenčnimi dvoranami. Pod objekti naj bi bilo kar
2000 parkirnih mest ali skoraj trikrat toliko kot pod Kongresnim trgom.
Če še pred tremi leti na širšem območju Bavarskega dvora ni bilo niti enega hotela, bi lahko kmalu
zgodilo, da bodo na tem območju kar trije večji hoteli, pri čemer se že gradi tudi hotel v Šumiju, velik
hotel načrtuje poslovnež Joc Pečečnik pri bežigrajskem stadionu, prav tako načrtuje velik hotel ob
križišču Linhartove in Dunajske ceste turški Dekon Group.
Območje ob novem potniškem centru se bo tudi prometno močno spremenilo, še najbolj
Masarykova cesta, ki je v prostorskem aktu načrtovana celo kot šestpasovnica, a naj bi jo po
neuradnih informacijah zelo verjetno na koncu uredili kot štiripasovnico z drevoredom ter obsežnimi
kolesarskimi in peš površinami.
potniški center

železniška postaja

Mendota Invest
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Javno-zasebno partnerstvo po madžarsko
T ridesetletne izkušnje z javno-zasebnim partnerstvom (PPP) v svetu so
in slabosti tega koncepta za izvedbo predvsem velikih infrastrukturnih
kontroverzno je vprašanje, ali je za državo/vlado prednost, če se lahko

pokazale bistvene prednosti
projektov. Najbolj
pri financiranju takšnih
projektov izogne uporabi proračunskih izdatkov in/ali dodatnega zadolževanja. Pri tem mora biti
osnovni kriterij za oceno, da so projekti z uporabo koncepta PPP ekonomsko učinkovitejši kot enaki
projekti, ki se financirajo na tradicionalni način z uporabo proračunskih virov države. Izkušnje
kažejo, da so projekti PPP učinkovitejši predvsem pri izboljšanju kakovosti vzdrževanja
infrastrukture v času obratovanja in pri hitrejši izvedbi samih projektov. Njihove slabosti pa so
vezane na pogosto obnavljanje pogajanj po začetku izvedbe projektov in na mnogokrat nedorečene
pogodbene pogoje glede dolžine in višine pravic koncesionarjev do zaračunavanja stroškov uporabe
infrastrukture.
Fotografije 1/2

Previous
Next
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Vse objave

Analiza izkušenj s projekti PPP je tudi opozorila, da sam način financiranja infrastrukture ni bistven
element, ki ustvarja pogoje, da se država odloči za takšen način izvedbe projektov. Gre namreč za
tako imenovano fiskalno iluzijo, ko naj bi država s konceptom financiranja PPP »privarčevala«
proračunski denar, ker se

ji

ne bi bilo treba odpovedati drugim proračunskim izdatkom oziroma se

ji

ne bi bilo treba dodatno zadolžiti. Takšna iluzija nastane, ker pravila javnega računovodstva ne
upoštevajo implicitnega povečanja javnega dolga, ki nastane pri projektih PPP. Država namreč na
začetku prenese financiranje projekta na koncesionarje (praviloma zasebne investitorje), vendar z
zavezo, da jim bo stroške investicije povrnila do konca trajanja projekta s proračunskimi transferji ali
s prenosom pravic do uporabnine na infrastrukturi. V bistvu je tradicionalni način financiranja
infrastrukturnih projektov slabši od koncepta PPP samo, če je sedanja vrednost skupno plačanih
obresti na posojila večja od sedanje vrednosti vseh transferjev ali uporabnin, ki jih država plača ali
prenese koncesionarjem.
Informacije o tem, da bo »javno partnerstvo« med Slovenijo in Madžarsko (JPSM) pri gradnji
drugega tira prineslo neto koristi naši državi, so torej, vsaj glede konstrukcije financiranja projekta,
na trhlih nogah. Najprej, ne gre za pravi projekt PPP, saj ne gre za javno-zasebno partnerstvo,
ampak za naveden kapitalski vložek tuje države (državnih investitorjev) v javno podjetje naše
države pod pogoji, ki so očitno slabši od finančnih pogojev na mednarodnem trgu kapitala za
državne dolgove. Obresti na dolgoročne kredite države so bistveno nižje od obljubljenih donosov na
vložek kapitala tujih investitorjev. Kombiniranje načinov financiranja torej ne prinaša nobenih
neposrednih koristi nosilcu projekta, to je državi Sloveniji prek podjetja 2TDK. Tudi zgodovinsko
prepoznanih prednosti projektov PPP glede hitrosti gradnje infrastrukture in boljšega vzdrževanja v
življenjski dobi projekta ni mogoče pričakovati v primeru JPSM. Izostala bo tudi dodatna prednost
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projekta PPP, to je učinkovit zasebni nadzor nad stroški in kakovostjo. Projekt bo vodila državna
firma pod političnim mentorstvom, izbira izvajalcev očitno ne bo sledila finančno najboljšim
ponudbam in tudi nadzor nad kakovostjo izvedbe projekta bo imela državna institucija brez
predznaka neodvisnosti.
Ob omenjenih klasičnih problemih državno vodenih infrastrukturnih projektov se v primeru drugega
tira dodatno pojavljajo še specifične pomanjkljivosti. Trditev, da je potreben vložek zaledne države
ali več njih, je videti na prvi pogled razumljiv, če država kot večinski investitor nima ideje, kako
uporabiti celotno pot med Luko Koper in končnimi uporabniki njenih storitev. To, da se bo po tej
progi prevažalo blago iz Kopra na Madžarsko, bo premalo za potreben zaslužek upravljalca tega
dela proge, če se blago ne bo v slovenskih logističnih centrih tudi dodatno dodelalo. Prav tako ne
bo dovolj, da bo Luka povezana z zalednimi državami, če naša država ne bo ali pa bo slabo skrbela
za dobre ekonomske povezave z državami, ki jim Koper pomeni naravno sidrišče v tem delu
Evrope. Sklepanje meddržavnih sporazumov za skupno financiranje takšnega infrastrukturnega
projekta je tako predvsem posledica predpostavke, da bo evropska komisija s tem dovzetnejša za
uvrstitev projekta v čezmejne transportne povezave, ki so prednostni cilj EU na področju prometa.
Vendar je tudi ta argument izgubil težo, odkar so na razpolago sredstva iz evropskih skladov za
javne investicije za premagovanje posledic pandemije na gospodarsko rast.
Zaključimo lahko, da je od začetne ideje, kako ekonomsko najracionalneje omogočiti Luki Koper
nadaljnji razvoj, ostal neužiten skelet, ki se vrti zgolj okoli načina financiranja in pri tem zapostavlja
bogato prakso in izkušnje uspešnih infrastrukturnih projektov PPP. Razen fiskalne iluzije, ki je bila
pomemben vzvod za odločitve več vlad, kako financirati projekt, se dejansko nikoli ni razmišljalo,
kaj je najracionalnejša rešitev. Glede na mednarodne okoliščine in položaj Slovenije danes bi bilo
smiselno ta projekt zastaviti tako, da financiranje projekta v celoti prevzame država z uporabo
dolgoročnih finančnih virov doma (obveznice) in v tujini. Izvedbo projekta bi bilo smiselno prepustiti
kakovostnemu mednarodnemu inženiring podjetju z odličnimi referencami, nadzor nad izvedbo
projekta pa prenesti na neodvisnega tujega nadzornika v sodelovanju z domačim (državnim)
nadzornikom.
Takšna rešitev bi pomenila bistveno manj finančnih in izvedbenih zapletov, kot smo jim bili priča pri
zadnjem velikem infrastrukturnem projektu gradnje avtocestnega križa. Država naj dela tisto, kar
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zna (financiranje projekta), zasebna specializirana podjetja pa tisto, česar država ne dela dobro
(izvedba in nadzor nad stroški projekta).
Kolumna
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Gradnja Emonike vse bliže
TV SLOVENIJA 1, 26.11.2020, DNEVNIK, 19:16
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Gradnje Emonike je vse bliže. Vlada je popoldne dala soglasje, da se z madžarskim investitorjem Mendota Invest
podpiše dogovor o javno-zasebnem partnerstvu za zgraditev avtobusne postaje, prenovo železniške postaje in zgraditev
trgovsko poslovnega centra. Projekt je vreden 340 milijonov evrov, prvo lopato pa bi lahko zasadili v zemljo v začetku leta
2022.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
To je podoba avtobusne in železniške postaje v glavnem mestu zdaj in takšen bo potniški terminal v Ljubljani po koncu
gradbenih del.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Emonika je realnost po več kot desetletju obljub.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Država bo prenovila železniško postajo in tire, ter razširila perone z nadvozi, kar bo stalo okoli 60 milijonov evrov.
Slovenske železnice pa bodo zgradile novo poslovno stavbo, ter avtobusno postajo z garažno hišo, ki bo stala na drugi
strani železniških tirov ob Vilharjevi cesti, za kar bodo odšteli 26 milijonov evrov.
DUŠAN MES (generalni direktor Slovenskih železnic)
Bomo tudi v začetku leta šli verjetno v objavo razpisa za gradnjo, oziroma za partnerstvo. Garažne hiše bomo verjetno
ponudli v partnerstvo za izgradnjo avtobusne postaje.
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VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Sočasno bo madžarsko podjetje Mentoda Invest gradilo trgovski center, poslovno stolpnico, ter prostore za prostočasne
dejavnosti, med drugim tudi kino. Podjetje Mendota, ki je v lasti madžarske banke OTP, bo za to predvidoma namenilo
250 milijonov evrov.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
OTP je tudi lastnica na primer SKB banke. Gre za resnega investitorja, ki ima zelo resne namene pri tem, da bomo
skupaj razvijali Potniški terminal Ljubljana.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
Glavno mesto Slovenije bo sodobni potniški terminal predvidoma dobilo leta 2025.
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Naložba v Emoniko ni edina madžarska naložba pri nas. Poglejmo nekaj največjih. Madžarska bančna skupina OTP, ki jo
vodi eden izmed najbogatejših Madžarov Sándor Csányi, je decembra lani postala lastnica SKB banke, zanjo je OTP
neuradno odštel okoli 320 milijonov evrov. To je največja madžarska naložba v Sloveniji doslej. Z 250 milijoni evrov se na
drugo mesto uvršča investicija podjetja Mendota Invest, ki bo, kot smo slišali, gradila komercialni del Emonike.
Madžarsko podjetje MOL je tretji največji prodajalec naftnih derivatov pri nas, v Sloveniji ima 54 črpalk, prvo je odprlo leta
2003. Madžari so za 9 milijonov evrov kupili tudi Terme Lendava in postali lastniki Nogometnega kluba Lendava. V
slovenski medijski prostor pa so vstopili z nakupom deleža v družbi Nova 24 TV, medijska družba TV 2 je za 5 milijonov
evrov kupila še slovensko komercialno televizijo Planet TV. Kot je znano se Madžari omenjajo tudi kot morebitni strateški
partnerji pri gradnji 2. tira med Koprom in Divačo, v projekt bi vstopili z 200 milijonskim vložkom. Madžarska pa ni
največja vlagateljica v Sloveniji. Lani so največ vložile Avstrija, Luksemburg in Nemčija. Madžarska se po investicijah
uvršča, kot vidimo, na osmo mesto.
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Le skupaj bosta Gorici prestolnica
Mitja Marussig

Goriška

26. 11. 2020, 06.00
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Ekipa za pripravo kandidature za naziv Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je oddala končno prijavno
knjigo. A do obiska ekspertne skupine in zagovora jo čakajo še trije tedni trdega dela. Osrednja točka je Trg
Evrope, kjer načrtujejo gradnjo Epicentra, prednost je čezmejnost, naziv pa priložnost ne le za kulturni,
ampak tudi turistični in gospodarski razvoj.

Ne le projekti in dogodki, naziv bi prinesel tudi urbanistične spremembe. Največja, Epicenter, bi predrugačila Trg Evrope.

NOVA GORICA, GORICA > Skupina za pripravo kandidature si je po oddaji prijavne knjige oddahnila. A le za
trenutek. Do 12. decembra, ko bo mednarodna ekspertna skupina, ki odloča, kdo bo dobil naziv, obiskala Novo
Gorico in Gorico, jo čaka še ogromno dela.
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Neda Rusjan Bric arhiv SNG Nova Gorica (Foto: arhiv SNG Nova Gorica)

Neda Rusjan Bric
vodja kandidature za EPK GO! 2025
“To, kar nas čaka, je odločilno. Naloga je težka, smo v dveh državah, časi so negotovi. A če
nam uspe, bomo vzorčni primer za čezmejno sodelovanje po vsej Evropi.”

Do 16. decembra bo treba še garati
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“Ni še konec. Smo v stalni akciji,” potrjuje vodja Neda Rusjan Bric. Zaradi epidemiološke situacije bo komisija na
obisk prišla virtualno, kar bo velik izziv. “Obisk bo 'v živo' prek spleta, trajal bo pet ur. Nekaj bo vnaprej posnetega
materiala, denimo promocijski filmi, izjave in prispevki, velika večina pa bo v živo. Naredili bomo studio, izvajali se
bodo pogovori, reportaže v živo, člani ekspertne skupine se bodo lahko kadarkoli vključili in vprašali, se pogovarjali
z ljudmi, da bo vse čim bolj podobno pravemu obisku. V tej situaciji, z vsemi ukrepi zaradi epidemije, pa še državna
meja je vmes, bo to res velik zalogaj. Ob tem, da še vedno nimamo navodil ministrstva,” poudarja Neda Rusjan Bric,
ki pa je prepričana, da bodo zmogli. To, da je sama režiserka, v ožji ekipi pa je, denimo, tudi novinarka in
voditeljica Vesna Humar, pomaga.

Bistveno več kot le kultura
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Poleg Nove Gorice z Gorico ostajajo v igri za naziv Ljubljana, Piran in Ptuj. V Goricah svoje prednosti poudarjajo v
čezmejnosti, ne le v fizični, pač pa tudi v smislu povezovanja ljudi in preseganja mej na različnih področjih. To se je
najbolj pokazalo spomladi po pozitivnem mnenju komisije v prvem krogu, ko se je meja med državama in
Goricama zaprla, ekipa pa je izvedla zelo uspešne spletne jezikovne tečaje, virtualne kavarne in dogodke, tudi na
Trgu Evrope, ki ga je delila ograja. “Kljub zaprti meji in strogim ukrepom v Italiji smo uspeli narediti vse, velika
potrditev je, da so se množično vključevali ljudje z obeh strani meje. Glavni cilj kandidature je bil že s tem dosežen,
narejeni so bili zelo veliki koraki med mestoma,” pravi Rusjan Bric in dodaja, da je ena od ključnih zadev, ki se bo
dogajala v Epicentru na Trgu Evrope, podiranje meja in spoznavanje kulture in zgodovine drugega. “V luči današnjih
'fake news' je to neprecenljivo.”
20,3
milijona evrov naj bi do leta 2025 vložili v naložbe in projekte, če Nova Gorica dobi naziv EPK

V ospredju sta kultura in umetnost v povezavi s tehnologijo, a pri kandidaturi gre za bistveno več. V treh
programskih sklopih s konkretnimi projekti poudarjajo trajnostni razvoj in zeleno prihodnost celotnega prostora,
pretok znanja ... “Izjemno pomembne so turistične in razvojne priložnosti. Že sam naziv pripelje na tisoče turistov,”
pritrjuje.

Soglasna podpora mestnega sveta
Mednarodna skupina je v prvem krogu prepoznala velik potencial, a opozorila, da je predvideni finančni vložek
občine prenizek. Tudi te ovire ni več. Mestni svetniki so soglasno potrdili, da bo, če Nova Gorica dobi naziv, do leta
2025 v projekt vložila skupno 20,3 milijona evrov, od tega 4,6 mestna občina, 9,2 država, 2,7 Furlanija - Julijska
krajina, 1,37 milijona znaša nagrada Meline Mercouri, 1,4 milijona naj bi dobili iz programa Interreg Slovenija Italija, 900.000 evrov pa od ostalih občin in zasebnega sektorja. “Da so svetniki program soglasno podprli, kaže na
močno zavezo in podporo projektu, za kar smo zelo veseli,” je zadovoljna vodja kandidature. S tem denarjem naj bi
na Trgu Evrope zgradili Epicenter in uredili okolico vzdolž meje, financirali program in druge projekte, ne le v mestu
ali občini, ampak širše. Na občini si obetajo, da bo poleg prepoznavnosti, povezovanja mest, krepitve kulturnih
vsebin in kulturnega turizma naziv pospešil večje javne in gospodarske naložbe ter razvoj podjetništva, ki bodo
med drugim prinesli nova delovna mesta in izboljšali socialni položaj občanov.
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Dan D bo 16. december, ko bo ožja skupina skupaj z županoma Klemnom Miklavičem in Rodolfom
Zibernoprogram zagovarjala pred ekspertno skupino. Razglasitev bo dva dni kasneje. “To, kar nas čaka, je
odločilno. Naloga je težka, smo v dveh državah, časi so negotovi. A če nam uspe, bomo vzorčni primer za čezmejno
sodelovanje po vsej Evropi. Da je to dobro, že kaže delo EZTS,” je prepričana Neda Rusjan Bric.
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Obnovili hudourniško strugo, ne ceste
Mirjana Cerin

Istra

26. 11. 2020, 06.00
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Čeprav je krajši odsek ceste na Polju na novo preplaščen z asfaltom (na fotografiji), se občina ni lotila
obnove te močno dotrajane ceste, ki vodi mimo nekdanjega Mehana, ampak je naročila gradnjo komunalne
infrastrukture na bližnjem območju CMI-vzhod, na vzhodnem delu cone mestne industrije.

Foto: Mirjana Cerin

IZOLA > V sklop teh del je namreč sodila tudi ureditev struge hudournika Mehanotehnika 1, ki teče pod to cesto.
Izvajalca omenjenih del sta bila koprsko podjetje Makro 5 gradnje in izolski RM Kop. Kdaj bo občina ugriznila v
obnovo ceste, v občinski upravi še ne napovedujejo.

82

26.11.2020

Primorske.si

Četrtek, 06:02

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/goriska/saga-ce...

1/2

Saga ceste čez Kladje dobiva nov zagon
Saša Dragoš

Goriška

26. 11. 2020, 06.00
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Saga o cesti iz Cerknega čez Kladje, hitrejše povezave Posočja in Cerkljanske z osrednjo Slovenijo v okviru IV.
cestne razvojne osi, dobiva nov zagon. Država gradnjo načrtuje po letu 2032. Končno usklajeni občini
Gorenja vas - Poljane in Cerkno pa sta ministrstvu podali pobudo, da bi sami naredili prostorski načrt.

Občini sta se sporazumeli, da bi se čez Kladje prometno povzpeli po južni strani, po daljši, a blažje vzpenjajoči se novi cesti. Foto: Saša
Dragoš

CERKNO > Zgodba z novo cesto sega v prejšnje tisočletje. Odtlej je država za množico različic zmetala stran vsaj
milijon evrov. Občini Gorenja vas - Poljane in Cerkno pa sta se po 20 let nesoglasij o najprimernejši trasi končno
uskladili.

Zapleti s trasami
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Po tem ko je IV. cestna os od Robiča do Želina, z novo cesto iz Cerknega čez za obvoz neugodnih Kladij, leta 1995
zašla v državni prostorski načrt, je ministrstvo za promet leta 2008 predstavilo tri različice in kot najugodnejšo
predlagalo južno varianto, precej podobno sedanji cesti s predorom za premostitev najvišjega dela hriba. Tej je
ostro nasprotovalo Cerkno. Po dodatnih študijah je država predstavila pet tras in kot najugodnejšo severno različico
čez Novake, skozi dva predora čez dolino Kopačnice v Hotavlje. Ta je bila zaradi bližine smučišča po godu
Cerknemu, ne pa Gorenji vasi, ki posega v Kopačnico ni dovolila. Predlagala pa je preučitev dodatnih variant iz
doline Idrijce. Temu so nasprotovali v Idriji in Cerknem.
Študije so možnost slednjih ovrgli. Spori pa so ustrezali državi, saj je vedela, da za gradnjo prek 200 milijonov evrov
drage ceste po zahtevnem terenu, kjer ni veliko prometa, ni denarja. Še najbliže resnici je bil poslanec Matjaž Han,
ko je na odboru za promet leta 2011 dejal, da ne verjame, “da bo ta 220 milijonov evrov vreden projekt kdaj
zaživel.”
Do letos, ko je direkcija za infrastrukturo predstavila več variant, je vse potihnilo. Občini pa sta se dogovorili o
povsem novi različici. Ta bi prečkala Cerknico dobra dva kilometra pred Cerknim iz smeri Želina, se v velikem loku
izognila kraju in se z blažjimi ovinki vzpela proti Kladju. Medtem ko so bile geološke razmere na vseh prej
preučenih trasah zelo težavne, sta občini prepričani, da je hribina na tej trasi stabilna.

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

Sami bi naredili OPPN
Cesta bi imela manjši vpliv na okolje in bi izboljšala povezavo z Žirmi. Župana Janez Čadež in Gašper Uršič sta
podpisala pobudo ministru Jerneju Vrtovcu, naj jim ministrstvo zaupa pripravo podrobnega prostorskega načrta.
Gorenja vas, ki ima s pripravami tovrstnih načrtov že izkušnje, ve, da bi s tem lahko postopek pospešili. “Pobudo sva
podpisala, ker meniva, da je napočil čas za končne rešitve. Občini bi si sicer s tem naložili veliko izzivov in dela, a bi
vse odgovorno opravili. Pričakujeva vabilo ministrstva k sodelovanju,” je pobudo pospremil Čadež.
Državi se ne mudi. Naložba je v njen proračun še vključena. Njen začetek, tokrat po nižji, a še vedno ogromni ceni
138 milijonov evrov, pa postavlja v leto 2032.
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Priložnost za gradnjo desetih novih hiš
Alenka Tratnik

Goriška

26. 11. 2020, 15.16
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Občina bo decembra na javnih dražbah prodajala stavbna zemljišča za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš v Dobravljah in Lokavcu. V prvem primeru gre za sedem parcel, v drugem pa za tri
sklope več manjših parcel. V Dobravljah občina že komunalno ureja območje, v Lokavcu bo
infrastrukturo zgradila do konca prihodnjega leta.

Dobravlje Foto: Alenka Tratnik

DOBRAVLJE, LOKAVEC > Občina Ajdovščina je v sklopu reševanja stanovanjske problematike ob različnih
oblikah spodbud ter gradnji novih večstanovanjskih sosesk v mestu in na podeželju predvidela tudi zagotavljanje
komunalno opremljenih zemljišč za individualno stanovanjsko gradnjo. Trenutno je tik pred prodajo gradbenih
parcel v Dobravljah in Lokavcu. Na območju nad dobravsko šolo je po dispoziciji pozidave na voljo sedem parcel
za individualne stanovanjske stavbe s spremljajočimi objekti. Parcele so velike od od 589 do 778 kvadratnih
metrov, občina jih bo prodajala na javni dražbi 8. decembra. Neto izklicna cena je 35 evrov za kvadratni meter,
kar znese od 20.615 evrov do 27.230 evrov. Občina območje že komunalno opremlja.
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Že 7. decembra bo na javni dražbi prodajala stavbna zemljišča v zaselku Mizinska vas v Lokavcu. Gre za tri
zaokrožene sklope parcel v velikosti od 568 do 709 kvadratnih metrov površine. Namenjene so gradnji
enodružinskih, eno- in dvostanovanjskih hiš. Izklicne cene posameznega sklopa so 19.880, 23.345 in 24.815
evrov, območje pa še ni komunalno opremljeno.
Kot so pojasnili na občini, si želijo resnih investitorjev. Občina bo svoje premoženje v obeh primerih zavarovala z
ustanovitvijo odkupne pravice, če investitor ne bo pravočasno pridobil gradbenega dovoljenja, začel graditi ali
dobil uporabnega dovoljenja.
občina ajdovščina

javne dražbe

stavbna zemljišča

stanovanjska gradnja
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Najboljša letna poročila so letos pripravili
Zavarovalnica Triglav, Krka, ELES, CEF, NLB,
Sava Re, Fraport in Petrol
Čas branja: 10 min

0
26.11.2020 10:00
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TATJANA HORVAT , TJAŠA CANKAR
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Več iz teme:
rezultati >

računovodstvo >

Aleksander Mervar >

KRKG >

Zavarovalnica Triglav >

David Bratož >
Uroš Ivanc >

ELES >
Irena Lukač >

Letos smo končali 21. tekmovanje za najboljša letna poročila na
različnih področjih, ki jih je ocenjevala strokovna komisija in pri
tem upoštevala veliko različnih meril. Objavljamo najboljša, vsi, ki
so sodelovali v tekmovanju, pa osebno prejmejo podrobne
komentarje in ocene.
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED VELIKIMI DRUŽBAMI, KI
SO SUBJEKTI JAVNEGA INTERESA za leto 2019 (med subjekti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

javnega interesa po ZGD): Krka, d. d.; izjava člana uprave Davida
Bratoža:
»Za skupino Krka je bilo leto 2019 eno najbolj uspešnih v 65-letni
zgodovini. Vsi kazalniki poslovanja skupine Krka za leto 2019 so
bili boljši kot leto prej in obenem med najboljšimi v zadnjih petih
letih. Veseli me, ker za zdaj kaže, da bomo rezultate letos še
izboljšali.
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Osrednja tema v poročilu za 2019 je bila naša osredotočenost na
kakovostne izdelke, slogan poročila se je zato glasil 'Predani
kakovosti'. Povpraševanje po Krkinih generičnih zdravilih se
povečuje predvsem zaradi njihove inovativnosti in visoke
kakovosti, pa tudi zato, ker smo se sposobni hitro prilagoditi trgom
in ker so naši izdelki dostopni. Kot je posebej omenjeno v poročilu
za 2019, smo podjetje z visoko vertikalno integracijo poslovnih
procesov, ki je ena od naših konkurenčnih prednosti in prvi pogoj
za kakovost in inovativne izdelke. V zadnjih desetih letih smo kot
prvi generik dali na trg več kot 40 novih izdelkov. Smo tudi eno
redkih generičnih farmacevtskih podjetij, ki imajo klinično
učinkovitost izdelkov potrjeno s številnimi mednarodnimi
kliničnimi raziskavami iz vsakdanje prakse. Vse to smo se trudili
kar najbolj nazorno predstaviti javnosti, ki bere naša poročila.
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Letošnja nagrada za najboljše letno poročilo med velikimi
družbami je sedma. To nas zelo veseli, saj se vsako leto trudimo
obogatiti javne objave z novimi, zanimivimi podatki in pojasnili.
Preden začnemo pripravljati letno poročilo, proučimo, katere teme
so še posebej aktualne. Pomembno se nam zdi, da bralci hitro
najdejo vse informacije, ki jih zanimajo. Zato strukture poročila
nismo nikoli pretirano spreminjali, se jo pa trudimo izboljševati,
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pri čemer nam zelo pomagajo priporočila s tekmovanj. Javnost vse
bolj zanimajo tudi trajnostne vsebine, zato si prizadevamo
izboljševati tudi razkritja na tem področju. Zavedamo se, da je
finančna uspešnost odvisna tudi od družbeno odgovorne
naravnanosti, zato dajemo enakovreden poudarek družbenim,
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okoljskim in ekonomskim dosežkom.«

NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED VELIKIMI DRUŽBAMI za
leto 2019 (med nesubjekti javnega interesa po ZGD): ELES, d. o.
o.; izjava direktorja družbe ELES mag. Aleksandra Mervarja:
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»Temeljni cilj celovitega poročanja v povezavi finančnih in
nefinančnih informacij je čim bolj nazorno pokazati vse vrste tako
imenovanih vrednosti, ki jih ELES ustvarja na šestih kapitalih za
različne deležnike. V tem letu smo izostrili pogled na ustvarjene
vrednosti skozi poslovno poročilo z namenom celostne predstavitve
našega delovanja in rezultatov na lokalni ter mednarodni ravni,
kjer se ponašamo z visokim korporativnim ugledom, zaradi
katerega nam uspe sodelovati in delovati z najboljšimi v panogi.
Posebno pozornost smo namenili povezavi strateških izzivov, ciljev
ter tveganj in priložnosti, ki se navezujejo na izzive in cilje ter s tem
v zvezi jasnejšo izpostavitev naših razvojnih in mednarodno
odmevnih projektov, ki predstavljajo osnovo za ustvarjanje dodane
vrednosti danes in v prihodnosti. Intenzivneje smo se posvetili
metodologiji poročanja o naravnem kapitalu in intelektualnem
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kapitalu. Naredili smo tudi pomemben korak naprej pri vezavi
ključnih dejavnikov uspeha (KPI) na strateške izzive in strateške
cilje.
Priprava letnega poročila je v prijaznem duhu povezala praktično
vse oddelke in skupaj smo se kot povezani sodelavci osredotočili na
ključne usmeritve, ki nas bodo v prihodnosti uspešno vodile v
enake uspehe, kakor jih proslavljamo v tem letu. Zavedamo se, da
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je primerno, da po prejetju dveh svetovnih nagrad in mednarodnih
pohvalah naših odmevnih projektov (Forbes, Utility Week ...)
izdamo odlično korporativno listino.«
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED FINANČNIMI
USTANOVAMI: Zavarovalnica Triglav, d. d.; izjava člana
uprave Uroša Ivanca:
»Skupina Triglav je v 2019 vstopila v jubilejno leto, v katerem je
praznovala 120 let svojega delovanja. Ves ta čas je tradicijo tesno
prepletala s sodobnostjo, pogled pa usmerjala naprej, v ustvarjanje
varnejše prihodnosti, kar je tudi poslanstvo skupine v današnjem
času. Uspešno uresničevanje strategije, doseganje dobrih rezultatov
v obeh temeljnih dejavnostih ter povezanost s partnerji v
poslovnem in družbenem okolju smo s poudarkom na razvojni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dimenziji strnili tudi v krovno sporočilo digitalnega letnega
poročila: 'Tradicija ali prihodnost? Združujemo oboje.' Vse bolj nas
namreč povezujejo sodobne tehnologije, obenem pa ostajajo
ključnega pomena osredotočenost na naše stranke, ki jim želimo
biti vseživljenjski partner, ter zaupanje in sodelovanje z našimi
deležniki.
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Poročilo, v katerem se skupina Triglav predstavlja kot vitalen
regionalni vodja, je zasnovano integrirano, združuje finančne in
nefinančne vidike, zadnje opredeljuje do standarda GRI in ciljev
SDG. Vsebina in obseg poročila sta prilagojena interesom ključnih
deležnikov, osnovanih na analizah podatkov in vnovič preverjenih s
poglobljenimi intervjuji s predstavniki različnih deležniških skupin.
Posebna pozornost je namenjena tudi upravljanju tveganj, zlasti
apetitu po tveganjih ter njihovemu gibanju, v računovodskih
izkazih pa še posebej prilagajanju regulatornim zahtevam.«
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO MED DRUGIMI
ORGANIZACIJAMI za leto 2019: Center of Excellence in
Finance (CEF); izjava Chief Partnership Officerja Irene Lukač:
»Kot mednarodna organizacija in neprofitna izobraževalna
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ustanova na področju javnih financ in centralnega bančništva pri
letnem poročilu veliko pozornosti namenimo temu, da v njem ni
razvidno samo 'kaj' in 'koliko', temveč tudi 'kako' izvajamo svoje
poslanstvo. Za naše člane (ustanovitelje) je na prvem mestu skrbno
upravljanje in uspešnost naših izobraževanj pri razvoju
posameznikov in institucij. Skozi fotografije in druge vizualne
elemente ter izjave naših udeležencev, donatorjev in partnerjev
opozarjamo na zgodbe o uspehu in spremembah, ki so nastale kot
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rezultat naših izobraževalnih programov za javne uslužbence, ki
delajo na ministrstvih za finance, v davčnih upravah, centralnih
bankah in drugih javnih ustanovah v jugovzhodni Evropi.
Na CEF smo sami do sebe precej zahtevni, učenje je v našem DNK,
zato pri pripravi letnega poročila poskušamo upoštevati
priporočila, ki jih dobimo od ocenjevalne komisije za NLP.
Skozi letno poročilo smo želeli poudariti tudi trajnostno
naravnanost CEF pri izvajanju naše osnovne dejavnosti
(izobraževanje) in naše organizacijske vrednote. Kaj to pomeni v
praksi? Da naš pristop pri usposabljanju temelji na učenju,
prenosu znanja in opolnomočenju posameznikov in institucij pri
prenosu znanja med različnimi državami, kulturami in ne nazadnje
posamezniki. Poleg tega pa vsi zaposleni izjemen pomen
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pripisujejo tudi odnosu in skrbi do okolja, tako naravnega kot
družbenega. V ta namen zato premišljeno ravnamo z materiali, ki
jih uporabljamo pri izvajanju naših izobraževanj, ter z različnimi
humanitarnimi aktivnostmi dodamo kamen v mozaik družbene
odgovornosti.«

Delne nagrade po področjih letnega poročila
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NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V ANALIZI POSLOVANJA IN
NAČRTIH za leto 2019: Zavarovalnica Triglav, d. d.; izjava
člana uprave Uroša Ivanca:
»Prizadevamo si, da poslovanje družbe kljub kompleksnosti
prikažemo čim bolj enostavno in nazorno. To dosegamo s pomočjo
grafičnih prikazov, primerjav in infografičnih elementov za hitro
iskanje in jasno razumevanje ključnih podatkov. To velja tudi za
interpretacijo našega poslovnega modela in izpolnjevanje
strateških usmeritev, ki med drugim v središče postavljajo stranko.
Uresničevanje strategije stabilnega poslovanja in povečevanja
vrednosti Skupine kaže analiza poslovanja, ki segmentno
pojasnjuje tako položaj in vlogo posameznih produktnih skupin kot
tudi trgov. Hkrati ohranjamo visoko raven strokovnosti ter skrbimo
za objektivnost in nepristranskost sporočenega konteksta in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

informacij. Letno poročilo je ključni del celovitega in
transparentnega obveščanja in odnosov z investitorji oziroma
delničarji.«
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V UVODU, OBVLADOVANJU
TVEGANJ IN KORPORATIVNEM UPRAVLJANJU za leto
2019: Sava Re, d. d.; izjava članice uprave Save Re Polone Pirš
Zupančič:
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»Rdeča nit uvodnih poglavij letnega poročila je bila strategija
skupine, ki je ob sloganu 'Nikoli sami' poudarila tri glavne stebre
strategije: digitalno preobrazbo in postavitev stranke v središče, ITtransformacijo ter rast s prevzemi. Uvodna poglavja so povezovale
lepe fotografije reke Save. V uvodu smo prikazali tudi ključne
kazalnike poslovanja za daljšo časovno vrsto, s čimer smo želeli
pokazati rast in razvoj poslovanja Zavarovalne skupine
Sava skozi leta. Prikazali smo tudi trende izboljševanja bonitetne
ocene S & P in AM Best skozi obdobje, na kar smo zelo ponosni.
Bonitetna ocena A daje našemu poslovanju dodatno verodostojnost
na mednarodnih pozavarovalnih trgih, poleg tega pa kaže na visoko
finančno moč skupine.
V lanskem letnem poročilu smo posebno pozornost namenili tudi
vplivom pandemije COVID-19 na poslovanje skupine in s tem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povezanimi tveganji, ki smo jih podrobneje predstavili v
pomembnejših dogodkih po datumu poročanja.
Obvladovanje tveganj: V letnem poročilu so vključena tako
tveganja Zavarovalne skupine Sava kot tudi tveganja obvladujoče
družbe Sava Re, in sicer vse različne kategorije tveganj. Glede na
vrsto tveganja smo tveganje kvalitativno oziroma kvantitativno
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ovrednotili z vidika potencialne nihajnosti poslovnih rezultatov ter
posledično vpliva na računovodske izkaze skupine in Save Re.
Za vsako posamezno kategorijo tveganj smo poudarili ključna
tveganja, ki jim je skupina oziroma Sava Re izpostavljena, ter po
potrebi vključili druge kvantitativne informacije. Pri finančnih in
zavarovalnih tveganjih smo vključili tudi občutljivostno analizo in
merili učinke potencialnega poslabšanja posameznih parametrov
na rezultate skupine oziroma Save Re. Strateška in operativna
tveganja smo obravnavali kvalitativno na podlagi notranjega
ocenjevanja tveganj. V letno poročilo so vključene tudi pomembne
informacije s področja kapitalske ustreznosti, in sicer ne samo z
regulatornega vidika, temveč tudi z vidika notranjih meril glede
višine solventnostnega količnika.

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

Korporativno upravljanje: Pri pisanju poglavij s področja
korporativnega upravljanja smo med drugim sledili tudi
priporočilom Akademije Finance iz preteklega leta. Posebno
pozornost smo namenili povečanju preglednosti poglavja, tako da
smo poskušali oblikovati informacije na način, da so bolje
strukturirane in da se ne podvajajo.
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Pri poglavju o delnici in delničarjih smo poskušali poglavje
prikazati nekoliko bolj dinamično, zato je sestavljeno iz besedila,
grafov in tabel.
Pismo predsednika uprave tako kot vsako leto povzema
pomembnejše dogodke preteklega leta in pomembnejše rezultate
poslovanja, v letošnjem pa so bili v pismo vključeni tudi poudarki iz
strategije. Prizadevamo si, da poglavje ni predolgo, a obenem
dovolj povedno, saj je ravno to poglavje povzetek letnega poročila.«
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V TRAJNOSTNEM RAZVOJU za
leto 2019: Fraport, d. o. o.; izjava vodje korporativnega
komuniciranja Brigite Zorec:
»O vidikih trajnostnega razvoja, ki je med našimi ključnimi

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

vrednotami, celovito in transparentno poročamo že peto leto.
Poudarek pri poročanju smo dali vsem pomembnim vsebinam, ki
so zaznamovale naše poslovanje v preteklem letu.
Naše poslovanje sta v preteklem letu najbolj zaznamovala dva
dogodka.
Prvi so težave našega najpomembnejšega poslovnega
partnerja Adrie Airways in njen stečaj konec septembra, ki nas ni
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presenetil in smo bili nanj zelo dobro pripravljeni, zato se je
prevzem najbolj donosnih letov začel že v manj kot treh tednih po
stečaju.
Drugi pa je gotovo začetek gradnje novega potniškega terminala, ki
je naš ključni strateški projekt in je pomemben za nadaljnji razvoj
celotnega letališča.
Pri tem pa ne gre zanemariti vseh drugih dejavnosti v preteklem
letu, kot so številne druge investicije v razvoj letališkega mesta,
mnogi družbeno odgovorni projekti, odprtje lastne Letalske
akademije, ki odgovarja na potrebe po tematsko različnih
usposabljanjih udeležencev iz skupine Fraport in s širšega trga. Ne
gre pozabiti tudi našega trajnostnega odnosa do okolja, kjer z
novimi naložbami v smeri učinkovite rabe energije in obnovljivih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

virov energije, krožnega gospodarstva in nizkoogljičnega voznega
parka strateško in učinkovito znižujemo ogljični odtis.
Ponosni smo, da je vsebinsko izredno bogato in oblikovalsko
dovršeno poročilo rezultat dela številnih naših sodelavcev, ki
strokovno in poglobljeno sodelujejo in pri tem izkazujejo
interdisciplinarna znanja in veščine. Naše poročanje o trajnostnem
dialogu z vsemi našimi deležniki sporoča, da stremimo k
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naprednemu, a trajnostno odgovornemu poslovanju. Prav to pa z
nastopom zdravstvene krize postaja še pomembnejše. Kriza je
razgalila ranljivost človeškega sistema, po drugi strani pa, zaradi
drastičnega upada emisij ogljika, prinaša novo priložnost za naš
planet. Razumeti moramo, da se je z zdravstveno krizo naš svet
spremenil in da bomo morali odslej vsi znati odgovorneje živeti,
poslovne družbe pa odgovorneje poslovati. Nadaljnji razvoj našega
letališkega mesta vidimo kot ustrezen odgovor prav na te
novonastale razmere, saj vidimo naše letališče kot stično točko
različnih, med seboj dopolnjujočih se dejavnosti, ob tem pa ostaja
naša primarna naloga vnovično restavriranje prometa.
Tudi v prihodnje bo način celostnega trajnostnega poročanja o vseh
vidikih našega poslovanja še naprej tudi strateška priložnost, saj se
zavedamo, da s takšnim poročanjem pripomoremo k ozaveščanju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

širšega kroga deležnikov o gospodarskih in panožnih izzivih.«
NAJBOLJŠE RAČUNOVODSKO POROČILO za leto 2019: NLB, d.
d.; izjava direktorice Finančnega računovodstva in operative NLB
mag. Anice Knavs:
»V NLB se zavedamo pomembnosti kakovostnega in
transparentnega poročanja, zato veliko pozornosti namenjamo
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stalni izboljšavi kakovosti računovodskega in poslovnega dela
letnega poročila. S ciljem zagotavljanja ustreznih informacij si
prizadevamo, da letno poročilo ni le skupek zakonsko predpisanih
razkritij, temveč vsebuje tudi informacije, ki bralcem poročila
omogočajo razumeti poslovanje in rezultate NLB Skupine. Zato
se trudimo, da vsako leto dvignemo kakovost računovodskega dela
letnega poročila z dodatnimi kvalitativnimi informacijami, tako da
jasno in transparentno predstavljamo finančni položaj ter
poslovanje NLB Skupine in tudi druge informacije, ki so ali bi
lahko bile pomembne za vse naše deležnike, tako lastnike,
investitorje, komitente kakor tudi za splošno javnost. Pri tem nas
podpirata tako Uprava kot tudi Nadzorni svet.
Letno poročilo je rezultat timskega dela sodelavcev iz različnih
organizacijskih delov banke, kakor tudi članic NLB Skupine, zato
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gre zahvala za vložen trud vsem našim sodelavcem in sodelavkam,
ki so sodelovali pri pripravi Letnega poročila 2019. Ne glede na to,
da je ob koncu priprave letnega poročila naš vsakdan močno
zaznamovala pandemija COVID-19 in zahtevala delo tima
sodelavcev na daljavo, smo dokazali, da smo močna in zavzeta
ekipa, vedno pripravljena na vse, kar sledi.
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V NLB Skupini se trudimo biti aktivni, odprti, odgovorni,
transparentni in profesionalni in vse to želimo, da se pokaže tudi v
letnem poročilu NLB Skupine.«
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V KOMUNICIRANJU za leto
2019: Zavarovalnica Triglav, d. d.; izjava člana uprave Uroša
Ivanca:
»Poleg komuniciranja poslovnih rezultatov smo posebno pozornost
namenili komunikaciji nefinančnih informacij različnim
deležnikom. Letno poročilo je objavljeno na samostojnem spletnem
mestu v slovenskem in angleškem jeziku. Poslovni del smo podprli
prek Linkedina, trajnostne zgodbe, ki predstavljajo interes
splošne javnosti in lokalnih okolij, pa na Facebooku ter tako
poudarili že več desetletij dolgo partnerstvo z gasilci, nove oblike
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mobilnosti in finančno opismenjevanje, kjer sta v ospredju
dostopnost in razumljivost naših storitev.
Nosilna zgodba poročila predstavlja zavarovanje za kibernetsko
zaščito, ki smo ga razvili kot prva zavarovalnica v regiji Adria. V
videu nastopata Edvard König, inovator in ustanovitelj
visokotehnološkega podjetja EKWB, in sodelavec Peter Filip
Jakopič, omenjeno zavarovanje pa predvsem za mala in srednja
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podjetja pomeni pomemben ukrep za povečanje kibernetske
varnosti in dodatno zaščito pred finančnimi posledicami
morebitnega kibernetskega vdora. Poleg tega v poročilu
poudarjamo še načine, kako z novimi tehnologijami nadgraditi
odnose s strankami in poenostaviti storitve; vlogo naše prodajne
mreže, ki predstavlja temelj vezi med storitvami in strankami; in
pomen pogodbenih partnerjev, s katerimi širimo asistenčne
storitve in partnersko mrežo za reševanje škod.«

Posebna nagrada
NAJBOLJŠE LETNO POROČILO V HITREM POROČANJU za leto
2019: Petrol, d. d.; izjava direktorja računovodstva Petra
Anžina:

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

»Ob prejemu nagrade se moram najprej zahvaliti celotni ekipi, ki je
odgovorna za pripravo letnega poročila. Gre za sodelavce z
različnih področij znotraj Petrola – kontroling, računovodstvo in
korporativno komuniciranje. Pri samem oblikovanju poročila pa
sodelujemo še z zunanjo agencijo. Sodelovanje z različnimi
strokovnjaki nam omogoča, da smo tako hitro ustvarili letno
poročilo, ki je kredibilno, relevantno in v koraku s trendi.
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Poslovanje Petrola poteka na visoko konkurenčnih trgih energetike
in trgovine, kar ob sočasni skrbi za okolje pomeni zelo zahtevne
poslovne okvirje. V letu 2019 nas je vodilo skupno ustvarjanje
izdelkov, storitev in idej, ki udejanjajo lepši svet, boljši in
naprednejši. V tej smeri je potekalo tudi ustvarjanje letnega
poročila.
Petrolova kapitalska politika temelji na maksimiranju donosov
delničarjev, kupci so v središču našega poslovanja, dobavitelje
razumemo kot celovite strateške partnerje, znanja, potenciali in
zavzetost naših zaposlenih pa predstavljajo osrednji steber skupine
Petrol in našo konkurenčno prednost. Hitrost našega poročanja
izhaja iz odgovornosti do vseh izpostavljenih deležnikov. 'Energija
za življenje' je vodilo, ki smo mu petrolovci sledili v letu 2019. In ki

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

je zaveza za naprej.«

Več iz teme:
rezultati >

računovodstvo >

Aleksander Mervar >

KRKG >

Zavarovalnica Triglav >

David Bratož >
Uroš Ivanc >

ELES >
Irena Lukač >
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(Danes v živo) Dolenjski forum: Kaj se dogaja v avtomobilski
industriji in kaj na trgu nepremičnin 3
33 min

Kakšne spremembe se obetajo v avtomobilski industriji in kako bo to občutila
Slovenija? O tem bomo na današnjem Dolenjskem forumu govorili
s Tomažem Blatnikom, vodjo oddelka tehnologije karosernice in
strokovnjakom na področju projektov, tehnologije in digitalizacije v Revozu.
O stanju na trgu nepremičnin, cenah stanovanj in prihajajočih novogradnjah v
Novem mestu pa s Petrom Žibertom, prokuristom podjetja Dolnov, ki se
ukvarja s stanovanjsko gradnjo.
Z nami bodo še: Gregor Macedoni (župan Novega mesta),
David Toporš (Zavarovalnica Triglav), Jasmina Avbar (ustanoviteljica
podjetja Herbas, proizvodi za dom brez odpadkov), Nikolina
Kožar (Smart Label, indikator temperature za vino), Žiga Povhe (razvijalec
platforme Unibill, ki nadomešča klasične papirnate račune).

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

Forum bo potekal med 17.00 in 19.00 uro v digitalni obliki. Udeležba je
brezplačna, prosimo le, da se na dogodek prijavite.
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Vlada potrdila sporazum za Emoniko. Kako naprej?
30 min

Vlada je na seji, kot smo napovedali, potrdila memorandum z investitorjem
za gradnjo ljubljanskega potniškega centra, madžarsko Mendoto Invest, ki
sodi v skupino OTP banka. Kdaj bomo v Ljubljani dobili spodobni centralni
avtobusni postaji, lahko preberete v članku Emonika v četrtek na vladi:
kdaj se bomo znebili ljubljanske javnoprevozniške sramote?

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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Vsem kolegom, prijateljem in znancem
sporočamo žalostno vest, da je umrl

MARJAN JENKO
univ. dipl. inž. geodezije
prejemnik nagrade Inženirske zbornice
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Slovenije za življenjsko delo

Spominjali se ga bomo kot vrhunskega strokovnjaka,
odličnega mentorja, spoštovanega kolega in prijatelja.

Inženirska zbornica Slovenije

D1027112
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Projekt graditve Potniškega centra Ljubljana
RADIO SLOVENIJA 1, 26.11.2020, DOGODKI IN ODMEVI, 15:46
ŠPELA BRATINA (voditeljica)

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

Vlada je danes odločila, da bo memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom, sklenila s Slovenskimi železnicami, Mestno občino Ljubljana in zasebno družbo Mentoda
Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z Madžarsko banko OTP. Kot je še sporočil infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec, bo graditev Emonike stekla v začetku leta 2022. Naložba je ocenjena na 350 milijonov evrov.
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Interes dveh zasebnikov
RADIO SLOVENIJA 1, 26.11.2020, RADIJSKI DNEVNIK, 19:19
GREGOR BUDAL (voditelj)
Mariborski mestni svetniki so dokončno potrdili koncesijski akt za graditev garažne hiše pod pomožnim igriščem stadiona
Ljudski vrt v javno-zasebnem partnerstvu. Ta bo omogočal objavo razpisa, s katerim bo občina iskala partnerja za
projekt, ki bo obsegal približno 1300 parkirišč, zasebniku pa omogočil tudi graditev poslovnih in stanovanjskih objektov.
Občina ga vidi kot enega od ključnih koščkov v sestavljanki reševanja prometnih težav v središču mesta. Bratko Zavrnik.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Razpis za javno-zasebno partnerstvo bo predvidoma objavljen v prvi polovici prihodnjega leta. Investicija je ocenjena na
okoli 45 milijonov evrov. Občina pa bi prispevala zemljišča. Podžupan Samo Peter Medved meni, da so razmere za
investiranje kljub koronski krizi ugodne.
SAMO PETER MEDVED (podžupan MO Maribor)
Prihodki iz tega naslova so konstantni. Gre za parkiranje. Tudi povpraševanje po kakovostnih stanovanjih v mestu je
precej veliko, tako da mislim, da tu večjega vpliva na to ne bo.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Proučili so še nekaj pomislekov mestnih svetnikov v zvezi s preteklimi negativnimi izkušnjami z javno-zasebnimi
partnerstvi. Trajanje podeljene stavbne pravice so omejili na čas partnerstva, izključili možnost prodaje parkirišč in
predvideli oblikovanje parkirnih cen, pravi Teobald Pajnik iz občinske projektne pisarne.

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

TEOBALD PAJNIK (projektna pisarna na MO Maribor)
Cena parkiranja v garažni hiši mora biti primerljiva s cenami parkiranja v ostalih garažnih hišah na območju Mestne
občine Maribor. To smo zapisali, da se preveč ne omejuje zasebnega investitorja.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Podrobnosti bi določili kasneje. Mestnega svetnika Josipa Rotarja je zanimalo še, kaj bo gradnja garaže pomenila za
promet, parkiranje in javni potniški promet v mestnem središču. Odgovor župana Saše Arsenoviča.
SAŠA ARSENOVIČ (župan MO Maribor)
Se gradnja Slomškovega trga, revitalizacija ne bo mogla začet preden ne bo končana ali garažna na Glavnem trgu ali
garaža pod pomožnim stadionom, ker bi s tem onemogočili parkiranje v mestu. Tega si nihče ne želi.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Po navedbah občine sta interes za zdaj izrazila dva zasebnika.
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fizik, podjetnik v znanosti
Dr. Mark Pleško,

direktor globalnega podjetja

Cosylab,

o sodelovanju

'

pri največjem

projektu,

znanstvenem

največjem

evropskem

teleskopu

..

Dr. Mark Pleško, direktor globalnega podjetja Cosylab, o sodelovanju

pri največjem znanstvenem projektu, največjem evropskem teleskopu

“Naložbe v znanje terjajo največ
časa, a dajo družbi največ”
Dr.

Mark Pleško, solastnik in direktor globalnega

podjetja Cosylab, je v 35 letih

znanstvene in podjetniške

kariere prepotoval veliko sveta, s Kitajske je priletel
konec
njim

decembra, ko je tam že krožil novi koronavirus. Z
smo

se

-

brez fizičnega stika

-

pogovarjali o tem,

kako podjetje z 250 zaposlenimi po vsem svetu preživlja

zaradi

ko

socialnega

vsi

kot

našamo

peva k

nosti

90

ji predseduje, pa
Marica Uršič

•

Kako

preživlja

tudi o Krasu, kjer živi z družino.

Zupan

podjetje

že

drugo

.

Cosylab

zaustavitev javnega in gospo-

letošnjo

darskega življenja?

bolje

Eni

drugi

pre-

slabše.

dobrobiti družbe, večji var-

znajde v podjetništvu, o sodelovanju pri ITER-ju,
Slovenije, Inženirski akademiji Slovenije, ki

drugi.

izolacijo,

manjši

in

podjetju

možganov iz

trpimo

distanciranja ta-

Pravil se držimo, ker se zavedamo,
da tako vsak na majhen način pris-

že drugi globalni lock-down, kako se kot znanstvenik

največjem znanstvenem projektu vseh časov, o begu

seveda

“Kot posamezniki

Kot

odstotkov nas dela od doma in
pač z našimi mednarodnimi

se

strankami
mu,

•

okuženosti.

nam gre pa začuda dobro.

skypu

Precej

pogovarjamo po

ali

kar

po

poslujete

zoo-

emailih.”

s

Kitajsko.

Ste imeli zato v začetku leta
več težav ali pa ste, nasprotno,
bolje obveščeni in bolje pri-
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pravljeni kot drugi?

decembra lani vrnil

“Ko sem se

28.

s Kitajske,

seveda še

vedel,

nisem

kaj nas čaka. Mogoče sem se celo
je že

ki

na letališčih srečal s kom,

okužen z virusom, ne da bi
vedel. Mogoče sem okužbo celo že

bil

probleme v Wuhanu

prebolel. Za

izvedeli iz zahodnih medijev.

smo

poslali pismo podpore

Takoj smo

v Wuhanu,

našim strankam

maske našim sodelavcem v
gzhou

Suzhou,

in

vedali,

bodo

nam

da

da

ne

nato
Guan-

bi se za-

kmalu

oni

pošiljali maske. Kolegi, ki bi morali
februarja potovati

v

Slovenije

iz

so seveda ostali doma in

Lanzhou,

zooma.”

se pogovarjali prek

“V Sloveniji imamo močno

valnem

o

in

energetskem

pro-

jektu ITER v Franciji, ki naj bi s
fuzijo

rešil

jeder

energetsko

je

projekt

vreden okoli

V

skupaj

kljub temu

pa

let

precej manjši projekt, kot je bil

da ne

govorimo

o razvoju

atomske bombe, ki je stal okoli 360
milijard

današnjih

še

ITER

dolarjev.

ni končni

Sam

rezultat.

Na

ITER-ju bodo fiziki raziskovali ob-

in

fiziko

večja

kovitost,

fuzijo,

to

je projekt DEMO.

S

napovedim in

ukrepom, ki

so

še posebej

in tudi Slovenci

se

je

v

teh

težkih trenutkih

izkazala.

Ne

zakonov,

marveč
od

prav

vsega:

ljudi

domov,

kje

in kako

lovalo,
nimi

tega,

kaj jim

organizaciji

kako

poslati

dati s

seboj,

maske,

priskrbeti

dejavnosti

socialnih

da

pri

prek

do

spleta,

ohranili in kvečjemu še
našo bogato in tako čislano

smo

ojačali

in kasneje.

2050

ki

pri študiranju

samo

kulturo.”

delamo na

tem,

čeprav naj bi šel v zagon šele leta

bi
res

tret-

“Kot fizik imam verjetno nekoliko

prvo zasnovo DEMO smo že začeli

Moral

učin-

kaj

naiven

na Soncu.

pogled.

na

upravičeni.

ali

to

nih pogojih, kot vladajo

sledili

našo kadrovsko službo,

s

našanje plazme pri takih ekstrem-

“Sproti smo

sploh

Lju-

jega?

pomoči?

česa

energetska

vse

sem

vprašati

v

Univerze

več virov (katerih), zmanjšanje
rabe,

šlo v gradnjo prve prave elektrarne

začetku spreminjali, zato zdaj niti
vem, ali smo na koncu bili do

ter

• Kje kot fizik vidite prihodnost našega planeta glede oskrbe z energijo? So to novi viri,

Ko jih bodo dovolj razumeli, se bo

ne

na

Instituta

laboratorija LECAD

in

epidemijo izkoristili

na

iz

fakultete.”

strojne

katerega od državnih ukrepov

se

delajo

DEMO

raziskovalci

Prek

asocia-

bljani, iz Fakultete za matematiko

predstavljajo 40 odstotkov svetov-

na Luno,

projekta

in

fuzijske

Jožef Stefan

časov,

njem sodelujejo države, ki

nega prebivalstva. Je

cije

evropske

mednarodni

milijard Evrov.

20

ITER-ja,

znanje

tehniki.

fuzijski

vseh

največji

znanstveni

in

projektu

oskrbo človeštva. Bo res?

“ITER

fuziji

Inženirske

• Ste med

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

največjem svetovnem razisko-

bo

Če

vse

de-

lahko s prvimi komercialelektrarnami

fuzijskimi

računamo okoli leta
deset let kasneje.

ali kakih

2070

bo rešilo ce-

To

loten energetski problem, saj bomo kot gorivo uporabljali vodik,

ki

ga pridobimo iz vode, lahko kar iz
Midva

morja.

bova več

tedaj

verjetno

med živimi, a

ne

to najine

generacije ne odvezuje od iskanja

vzdržne

bolj

energetske

prihod-

predsednik

Kot

Akademije

sodeloval na

pa

domači in mednarodni delavnici o
oskrbi z energijo in sem videl, da ni
tako

Ne

enostavno.

samo

gre

za

absolutno količino proizvodnje in
porabe

temveč

energije,

tudi

za

specifike posameznih držav, elek-

sistemov

troenergetskih

..

težko napovemo prihodnost, je

Ker
pa-

metno, da stavimo na vse možnosti

malem.

po

dokler ne

Vaj

bo

fuzija vsega rešila.” (smeh)

•

lahko za energetsko os-

Kaj

krbo stori Slovenija? Dogradi
drugi blok

jedrske elektrarne

Krško, poveča gradnjo sončnih
elektrarn? Poveča

nosti.”

Slovenije

marsikateri

energetsko

učinkovitost, ki bi jo morala že

• Kako pa na

• Kako

je

jete pomoč države?

uspelo

priti k

“Slovenija je lahko ponosna, da je

njem

socialna

splošno ocenju-

država.

je prav,

Zato

da

vaše podjetje sploh
ITER-ju,

delate

koliko

in

dobijo pomoč tisti, ki so se znašli v

“Do

zličnih kanalih. Precej

že

od

rojstva,

če je to

zaradi bolezni

ali

vaših

projekta

prišli

smo

začetku pomagala

po

nam

slovenska

fu-

zijska

podjetij

gočila, da sem se udeleževal raznih

pa

je

državljan se

druga

zgodba. Kot

nagibam k

temu,

da

delavnic,

kjer

so

ki

mi je
naše

izboljša javni prevoz, da se bomo manj vozili z avtomobili?

ra-

je na

drugih razlogov. Subvencioniranje

asociacija,

zaradi gospodarskih kazalcev,

“Vse to in še kaj!”

zaposlenih dela pri njem?

nesrečnih okoliščinah,

pa

kaj pri

Soustvarjajo največji

teleskop na svetu

omo-

podjetje

• V

podjetništvo ste vstopili po

dveh

desetletjih dela v znanosti, kjer ste delali kot doktor

naj bodo podpore podjetjem bolj v

spoznali

obliki davčnih olajšav. Kot podjetje
pa seveda izkoristimo finančne

dela na projektu od deset do

naših inženirjev in znanstvenikov

odločili?

subvencije, ki

od leta

“Vsakič

so na razpolago. Ne

nazadnje moramo kot

nološko

podjetje

visokoteh-

sprejemati

tve-

gane odločitve in investirati v rizične projekte in razvoj.”

dele
teri

znanstveniki.

2008.

preprosti,

pretoka

hladilne

morajo

izjemno

sistema.
kot

Neka-

krmiljenje

vode,
hitro,

drugi
v

me ne

pa

milijo-

ninki sekunde, poskrbeti, da
ITER, največji znanstveni in

20

različne

Razvijamo

kontrolnega
so

V poprečju

plaz-

odnese v napačno smer.”

energetski projekt na svetu
Že od leta 2008 sodelujete pri

Sodeluje

nije?

še

kdo

iz

Kako

ste

povem

malo

se

za

to

drugačno

zgodbo, ker je bilo mnogo razlogov. Ker

govorimo

Primorskih novic,

danes za bralce
naj

povem,

da

sem hotel biti dovolj neodvisen, da

lahko živim med lepotami Krasa,
delam pa po celem svetu.
kako

•
•

fizike.

In

ne-

mi je to uspelo.”

Slove-

• Kako pa

je Cosylab sodeloval
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ali

še

Cernu

“Pospeševalniki jedrskih delcev, ki

državljanov. Bi,

(Evropski organizaciji za jedr-

so naše področje, pospešujejo tudi

socialno

ske raziskave)?

protone

sodeluje

pri

in

jedra

helija,

ogljika,

“Ne kaj dosti. Cern je oreh, ki ga še

kisika

2500

terimi zelo uspešno zdravimo ra-

investiralo

naredijo

ka. To je trenutno najbolj napre-

loške oddelke

dna oblika radioterapije.

ke

zaposlenih,

ki

sami, sploh ker

okoli

ima več kot

raje

vse

z njimi sodeluje še

znanstvenikov in štu-

17.500

dentov z vsega sveta.

dobro

Ker so

financirani, jih tudi ne zanima,

bi jim

iz naše specializacije narediti
in bolje.

neje

da

znali marsikatero rešitev

mi

delujemo s
evropskih

Zelo dobro

Cernom

na

projektih.

V

sorodnih inštitutih smo

pa

delo,

ker

vidijo,

delcev,

in še razvijamo

smo

Razvili

celoten

zdravljenja

od

pacientov,

niso

so-

zirana za softver, so

ki

več kot

sto milijonov evrov

razvoj.

Mi smo

za-

pos-

porabila tudi

Cernu

da smo

in

speciali-

nekaterih
spoznali

sof-

peševalnika do registra pacientov.
Druga podjetja,

in

ka-

s

tver za krmiljenje takih naprav

ce-

tudi mnogo oseb, ki nam kasneje
dajo

in podobnih

za tak

tega lotili bolj

se

strukturirano, zato lahko zdaj pro-

licence

dajamo

precej

po

nižjih

vr-

v

Sloveniji?

bi

ali

več

Bi

tujih

razvojne

v

raje postavljali

to

srce,

je

tehno-

dav-

in tu plačevalo

delavce z minimalno
na

podjetij

in

malo

tovarne za

Roko

plačo?

prerekanje

kot

okrog oslove sence. Količina dav-

dobi ali izgubi s socialno

ka, ki se

kapico, je zanemarljiva.

Ker nam je

žal uspelo iz tega narediti politični
oziroma ideološki problem, pa se
ne

racionalno

več

moremo

po-

govarjati o nacionalnih koristih takega ukrepa.”

cenah.”

nesljivi, pošteni in prilagodljivi za

•

stimulirate

vi

Kako

zapo-

njihove potrebe. Tudi na ITER-ju je

Plača ni edina

slene? Verjetno plačilo ni edi-

kar nekaj naših strank, ki so prišle

stimulacija zaposlenih

na

iz Cerna.”
področij

prihajajo

• Trenutno sodelujete tudi pri
dveh mega teleskopih, če jim

vaši

sploh lahko

kakšno stopnje izobrazbe?

tako

rečemo: pri

delujoči mreži radio-

največji

da

zaposleni,

tako zahtevne

obvladate

CTA. Nam lahko poenostavljeno
čemu sta
poveste,

strojni

namenjena?

skupnimi službami se najde

“Če ste gledali film Stik (Contact)

sikateri

istoimenskem

Sagana
čim

romanu

Carla

(če ga niste, pa si ga oglejte

prej,

priporočam),

predstavljate, kaj

lahko

si

je ALMA. Samo

s

torej

elektro

fiziki,

inženirji,

tehnično

ker

vek,

da

smo,

30.

med

je

Če

mar-

člo-

delež

lep

poseben

za

O

tem

plače

večji

okroglih

zanima,

še

samo

dvakrat

tekli dvakrat

si vsak

gim znotraj podjetja

spol.”

izkorišča zelo zanimiv fizikalni fenomen,

ki

se

na

prvi

pogled

zdi

Podjetja z visoko izobraženi-

skregan z

Einsteinovo teorijo re-

mi kadri tarnajo, da

lativnosti,

ki pravi, da je največja

bolj

možna hitrost svetlobna. A to velja
le v vakuumu, praznem prostoru,
kajti kozmični delci se lahko pod

plače

so

obdavčene kot primerljive

v zahodnih državah, a predlog
za

socialno

bi

ki

kapico,

“Nižji kot

tak imenovano sevanje Čerenkova

plačati,

in

odgovorni

še

ni uradno, a naj bo to ekskluzivna
novica samo za bralce Primorskih
novic: pred nekaj dnevi smo zmagali na razpisu

za izdelavo večjega

kontrolnega sistema za CTA.”

Veliko

lujete

v

zadnjih

letih

tudi na področju

vljenje raka. Kako?

jih

so davki,

to

je

moramo

manj

moramo

jasno! Hkrati se kot
zavedamo,

državljani
prispevati

dobro.

Mnogo

kovost

življenja,

skupno

v

pomeni

nam

vključno

z

kavar-

da

dnost,

de-

zdra-

trudimo de-

sec

poročamo

pred

Vsak me-

vsemi

slenimi vse prihodke
se

pogovorimo

zapo-

odhodke,

in

uspešnosti

o

neuspešnosti

prodaje

razglabljamo,

kako

se

ali

skupaj

in

izboljšati.

in

delovna mesta sistemizirana
se

kemu

ve,

kakšna plača sodi

delovnemu mestu.

bno nam je,

tako plačo,

se,

če

kot

ka-

zakaj

da vsak razume,

ima

se,

h

Pomem-

jo ima, in zakaj

razlikuje

od plač

so-

delavcev.”

nostjo, zdravstvom, urejenostjo in

in

javnim transportom,
to

nekaj

stane.

sprejme-

Na

srečo

imamo dovolj visoko dodano vre-

delcev zdravijo tudi raka

•

da

mo,

S pospeševanjem jedrskih

med dru-

se

vsa

pore. Bi prišel vam prav?

zaznajo teleskopi CTA. Sicer

nas

Med odprtostjo sodi tudi to, da so

določenimi pogoji gibljejo v zraku

to

Pri

izravnala, nima zadostne pod-

hitreje kot svetloba. Tedaj nastane

tega še ne bi smel povedati, ker

motivaciji.

lati z odprtimi knjigami.

•

jih

to pove

o

ne glede na

Če

ne bodo

pa

hitreje. Pa naj

poklic

zanimiv

bodo

interpretira, kaj

žensk, saj menimo, daje inženirski

pa

no-

manj,

počasneje.

tudi

Gorici,

če

to:

pol

plačate dvakrat bolje,

bralec sam

mizah.

si pogleda.

naj

plačate

gometaše

tekli

sem v zadnjem

nekaj

na

koga

Glede

njih
času

je

večja. CTA, kjer uspešno sodeluje

Univerza v Novi

intervju.

od

ki

namen,

nek

in

Veseli in ponosni
njimi

tema

govoril

dejavnost podjetja. Doktorjev zna-

nosti je okoli

“To je

samih.

pomaga, da razumeš

to

in

Ljudje so najbolj ustvarjalni in zav-

in

upravo

izobražen

se

pri vas ostajajo?

ali

programerji

matematiki. Tudi med

katere

da pridejo k vam

zeti, kadar delajo za poslanstvo, za

“Kake štiri petine so tehnično izobraženi,

kopu

In

projekte?

teleskopov ALMA in pri teles-

po

zaradi

stvar,

odločajo,

• S katerih

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

več

hunsko izobraženih kadrov ostalo

nismo strli.

Cern

če bi imeli

kapico,

da prebavimo

še kak

davek

več. Saj pri davkih ne gre za nas kot
posameznike ali posamezno podjetje.

Na

kakšno

največje

državi

je,

da

davčno politiko

premisli,

s

•

Koliko

vaše

zaposlenih

podjetje

in

že

šteje

kje

vse

po

kot

250

za-

svetu deluje?

“Zdaj

nas

je

že

več

poslenih

v Sloveniji,

Švici,

ZDA,

Japonskem

in

na

na

Rusiji,
Kitaj-

skem.”

bo dosegla

blagostanje

Kroženje možganov
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ski raziskovalci odmevne me-

•

Številke

izseljevanju mla-

o

“Vprašati

v zadnjem desetletju porazne,

koristi celotnemu narodu.

izgubili

pred

leti

celo

generacijo.

pa

na

smo

Urad

Slo-

za

zamejstvu in po svetu
“beg”

ta

tako

gleda

skoraj

možganov

ne

temveč

negativno,

poudarja, da bi morali narediti

več predvsem za to, da bi se ti
oplojeni
novim
z
možgani,
znanjem, vrnili v Slovenijo. Se
predvsem pa:

tem,

s

strinjate

kako jih pritegniti nazaj?
“Seveda

se

prehodil

enako pot.

pritegniti nazaj
preprost
rejec,

dobre

jim

vrnil

Južni

Tudi

Ko-

Kitajci

talentov,

s

katerim vabijo visoko izobražene
rojake

domovino,

v

nazaj

in

subvencije

jim

jim dajo

pomagajo

us-

tanoviti podjetja.”

razlike,

kot v športu. Država,

stran:

vsaj

gospodariti,

uprav-

Jožef

Stefan, našega največjega

naša

razvitimi
zelo

daje

državami
delež

jo

da bi

prepričati,

ga

“Odločiti se
družba

trošenja

tvarjanja

ali

moramo,

želimo

ali

ustvarjanja

družba

razporejanja.

in

nočemo

goče niti

naj

to

-

biti

Najbolj

mo-

Saj

družba

us-

raziskave.

in

vrednost,

uradnikom, ki imajo sa-

dolgoročno

lahko

ima

tudi

zelo

javno upravo.
preživeti iz
dlje

službo,

do

stavljajo

bi

še

to

marsikdo od

dopovedali in

njih se tega
jetje

največjo

družbeno bo-

potrebujejo največ časa.

gastvo, a
Državnim

mi

Prinesejo

največje

Naše pod-

zaveda.
dobre

izkušnje

Politiki,

ki

z

volitev,

pa

si

težje

dolgoročnost.

In

pred-

kdo

sprejema zakone in proračune?”

•

Kljub temu dosegajo sloven-

prijateljica,

Marsikatera

uspešna

raziskovalka

noče, da obstajajo

ostale.

kako

seveda,

Ter

nas-

ki

akademiji

kjer

Slovenije,

ste

sti,

je njena vloga? Kaj počnete?

torej

je

bila z

Zakonom

o

Inženirski akademiji Slovenije, ki
bil

je

sprejet

novembra

23.

edina taka

Poleg SAZU smo
demija v

Sloveniji,

ko

aka-

imamo še

zato

odgovornost. Cilji so kar

bi izpostavil dvo-

vladnim organom o

smo

promocija

ter

inovacij

nasploh.

uspeva, ta-

tema nam bolje

Druga

2006.

prejšnji

primer ravno

na

novinarki Renati Dacinger

mesec

priznanje

podelili

kakovostno

za

inženirstva

promocijo

in

in to

na

po-

ložaj po lastni zaslugi in uspešno-

prav tako predsednik. Kakšna
“Ustanovljena

da so prišle

upravičeno -,

ali

pre-

-

ferirajo ženske, ker smatrajo
Dejavni ste tudi v Inženirski

niti

ženske kvote

kaki drugačni mehanizmi,

zaradi

ne

tovo

družbene

prav?

lahko

ne gre,

norme

naslednji

hitro

spremenimo

in

predsodke

se

leta

go-

pa

v

Pobuda

zdi

vzornice

ustvarja

Na

generaciji.

inženirka

Kako

milosti.

kake

narediti

ker

prava,

dekleti

med

v

zgodnji mladosti. Menedžerko leta
tudi

imamo,

že

imejmo

zato

še

političarko leta in podobno. Skratdajmo slaviti vse ženske, ki

ka,

prodrle

tradicionalno

na

so

moška

področja, vzpodbujajmo mlada dekleta,

da

lednje

generacije

jih

oponašajo,

v

tem

nas-

in

bodo

ne

videle več nič posebnega.”

znano-

“Zakaj bi sploh potreboval

sti.”

prosti čas zase?”
Letos

•

tudi

pristopili

ste

k

Da bi

•

Tudi

vi

znanstvenik

inženirskih poklicev?

tujini, pa

“Gre za več
jo itak

vsak

enakopravnost, ki

kot

zagovarjam in se

dan

s svojimi

zanjo zavzemam v skladu

našimi evropskimi ideali.

in

gospodarsko

preprosto

nalno
nam

ske

da

nujo,

inženirstvo

Gre za

nacio-

in

promoviramo

primanjkuje ljudi za inženirpoklice.

Če

bi

toliko

deklet

študiralo inženirske predmete
fantov,

jev,

saj

ženskami,

med

bi imeli takoj

če

lahko

kot

več

inženir-

uporabim

besedo

nete

•

Kako
na

pa

IJS

Inženirski zbor-

v

in

ne

nazadnje

v

na bolje plačani

službi v

“Ne

da

Kaj

je

prihaja

ta

plačo

in

zgolj

iščejo

ljudje

da gredo

v

zato

višjo
tujino.

Mogoče so naši predniki res odha-

trebuhom za kruhom, a tedaj

jali s
je

preživetje. Danes

za golo

šlo

hvala bogu

se

lahko odločamo glede

celotne kvalitete življenja.

Saj

za-

kaj pa vi niste šli v tujino? Mogoče
bi

kot

natakarica

zaslužili

kar
Sicer

se
je

novinarka

Pri-

je

novic?

Ali

pa

Krasu

kaj

več

vrednega,

z

denarjem?

ne

da

meriti

najboljši

kosajo z moškimi kolegi?

'Hotel sem
daje

Carlu

Monte

v

kot

več

podjetnika,

v popol-

od kod

razumem,

farna,

skam, da se lažje enakopravno
vzgojen

se vrnili.

pretehtalo?

rafraziram

bil

na

ste

vašem podjetju pomagate žen-

“Doma sem

mlad

da osta-

domačem

nici,

kot

tem,

morskih

inženir za oba spola.”

bili

ste

še nekoliko izpostavili, da so
tudi ženske enakopraven del

morajo

tedna v teden ali naj-

Pika.

enakopravno.

ali podjetnica, mi je dejala, da

inves-

dolgoročne so

obravnavamo

ljudi

vse

šalo na

No,

kjer imam jaz kaj

lesja družbe, da za seboj potegnejo

investi-

ticije v znanje, torej izobraževanje

besede,

(smeh)

tam,

še

povedo drugi. Za

ustvarjanje potrebujemo
cije.

v ko-

projektu Inženirka leta.

povečala?

biti

hvalila

za raziskave in razvoj.

BDP-ja

Kako

ra-

V pri-

majhen

bo

nadpovprečne

vpreči

in

z

zna dobro

samo s temi, marveč bo premislila,
kako

temah

merjavi

ki

ne

se

pa

inženirstva
Inštituta

to

odraščanjem opazil,

med

sem

da so

inženirskih

ziskovalnega inštituta.

ve-

bomo

dno imeli izjeme, tako v znanosti

posebno

tudi predsednik

sem

dan. Je bilo pa potem čisto v redu,

Zato

največ časa, a daje največ

odbora

in

odraščal

enakost tudi videl in doživljal vsak
ko

pa v tujini.

je: svetovanje

Ste

skupaj

sem

to

še s sestro

očeta, pa

in

matere

doma,

Vlaganje v znanje terja

nega

od

in

In

so sposobni in se že znajdejo. Če ne

obsežni, najbolj

■

kon-

cu je namreč vedno tako: nekateri

•

'Dajte

ZDA:

tisoč

program

imajo

iz

projekte.'

kako

ljudi, mi je

dal

odgovor
se je

ki

Na

to

sem

O tem,

mlade

koliko

moramo,

taviti to kolesje, da bo delovalo.”

Sam

strinjam.

se

da so ženske

prepričanju,

nem

moški enaki in enakopravni.

dih izobraženih iz Slovenije so

vence v
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...

dnarodne dosežke

vam

odgovor,

da

na

pa-

znanega

teksaškega

Jamesa

Trucharda:

biti

dobro delo

v podjetju,
v tujini

in

ki

mi

pusti
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v Sloveniji, zato sem si

živeti

sam.'”

ustvaril

podjetje

tako

vsem

(hudo-

imamo pristne

pa

odnose in

jateljske

mušen nasmeh)

Zakaj

poslušata.

boval prosti

in vseh domačih in

v podjetju

mednarodnih svetih,
lujete,

čas

sploh

zase,

opravim

Kako

počitek?

za

potre-

zavetju

dobro,

Od

cev,

sem

pa

hribih

telefonskih

nekaj

še

prijetno

združil

Nekako

traja

mi

novesje

eno,

je

uspelo

med

Domovanje

ur, vsak

24

s ko-

je

gotovo

na

Krasu.

spokojna

se vedno

vseh

znova

še

potovanjih in postanem eno z na-

otroka sta

zaljubljena,

okoli

ravo

dobro vzgojena in spoštljiva, pred-

po

najdem

ter

sebe

mir

go-

ki

živel,
jih

no-

je bil zaveden Slo-

rojen

v

Italiji

v

preselil.

če

In

vojne, da

so

Avstro-Ogrski

in

nikoli

ni

pa

-

bile

so

se

se

potrebne

tedaj prestavljale

meje, se zavedajmo, da kljub vsem
tegobam sodobnega življenja živiv najboljših možnih časih, ker

mo

svetovnih

sem uspešen, z ženo sva po 35 letih

vedno

vrnem

zame
objem

je

v čigar

pokrajina,

na

ki jih
sem

vrednote,

bralcev,

umrl

kdo od vaše ali

Krasa

“Primorski Kras

k

precej pripomoglo. Pri delu

temu

živite

kjer

gozda.

Glede

nono, kot marsikateri prednik

Moj

ženine družine ali ste Kras izbrali iz drugih razlogov?

rav-

delom.

in

družino

Z

sploh

sim v sebi, se imam za Evropejca.
vaših

Izvira s

dan.

najti

družino

na Krasu

•

enovito

jezike,

kraje,

in

venec,

samo

življenje, ki

korenine,

vorim

kli-

borovega

izviram?

sploh

predvsem pa

ga sploh imate?
"Živim

drugače,

burja in stojim v

robu

na

kod

svoje

zdravja. Vmes

že zaradi

sonce sije

Še

No

ristnim.”

kolikor

prosti čas,

preživljate

in dolinah,

dobiti

utegnete

sebi.

kadar piha močna

sploh

zase?

uri na sprehod po okoliških

de-

kjer

pri-

skoraj vsak dan grem za eno do dve

angažmaju

• Ali ob tolikšnem

bi

čas

in

še vedno

me

lahko

živimo,

da

kot

teh

meja

ni

“ •

več.

v

“Hotel sem biti dovolj neodvisen, da lahko živim
med lepotami Krasa,

delam pa po celem svetu. In

nekako mi je to uspelo ”
“Pospeševalniki jedrskih delcev, ki so naše
področje, pospešujejo tudi protone in jedra helija,

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

ogljika, kisika in podobnih delcev, s katerimi zelo
uspešno zdravimo raka. To je trenutno najbolj
napredna oblika radioterapije.”

nagrado Evropskega društva

2001

PROFIL

fiziko

in

istega leta z nekaj

študenti

in

podporo

za

Podjetnik,
ki razume

ta

2007

začelo
Dr.

Mark Pleško (1961)

letih doktoriral
tne fizike.

je pri 25

iz jedrske

Delal je na

kvan-

in

Univerzi

v

Ljubljani, v sinhrotronu pri Ba-

na IEDC,

ki

izdelovati

ma-

mu je

po-

magnetne

Do

prejel nagra-

Gospodarske zbornice

nije.

Slove-

član Inženirske

Je tudi redni

akademije Slovenije in zdaj

njen

član upravnega odbora švicarske družbe AAT, predpredsednik,

na-

svetlobne pospeševalni-

sednik

upravnega

odbora

Inštitu-

ta Jožef Stefan, član upravnega

ke.

družba

je

danes

uspešno

podjetje,

ki ga je pomagal tudi
načrtovati. Opravil je MBA iz

To je le-

drugim v Sežani

med

prave za

dno in

zovici,

nagementa

Cosylab.

tanovil podjetje

znanstveni jezik

inštituta us-

2018 je Pleško

Leta
do

Japonskem

Društva

član

2013 je

250

v Sloveniji, Švici, Ru-

siji, ZDA, na

odbora

za promocijo

tehnično kulturo

mednarodno

ima že več kot

ki

zaposlenih

v ugle-

zrasla

EU-Japan

Round Table,

skupine

Od

in

leta

Business
50 pred-

in direktorjev največjih

sednikov

in Ki-

(ZOTKS).

magal pri prehodu v podjetništvo,

tajskem. Na leto ustvari okrog 17

in najvplivnejših

delo v

milijonov evrov prihodkov, doda-

Japonske,

na vrednost na zaposlenega pre-

Evropski komisiji in japonski vladi v gospodarskih zadevah. V
mladih letih je bil tudi balkanski

znanosti

pa,

da

kot

pod-

jetnik suvereno komunicira

znanstveniki.
Stefana je s

Na

Inštitutu Jožefa

skupino

jo je mentoriral,

z

študentov, ki

konec

90.

let

začel sodelovati z nemškimi
strankami

pri razvoju

kontrolnih

sega

evrov.

100.000

svetu v niši
jedrske

tonsko

Je

vodilno v

krmilnih sistemov

za

pospeševalnike ter za proterapijo raka.

mednarodnih

Sodeluje

v

projektih, kot so

sistemov za pospeševalnike, z

CERN, mednarodni fuzijski projekt

dvema odmevnima projektoma

ITER, SLAC na

pridobil znanje in

na Japonskem.

reference, leta

Stanfordu

podjetij iz EU

ki dajejo

prvak

v smučanju na

ročen

in

vodi. Je pooče dveh odraslih otrok,

živi v majhni
Krasu.

•

in

priporočila

vasi

na

komenskem

MUZ

in KEK
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“Če bo vse delovalo, lahko s prvimi komercialnimi
fuzijskimi elektrarnami računamo okoli leta 2070 ali

kakih deset let kasneje. To bo rešilo celoten
energetski problem, saj bomo kot gorivo uporabljali

vodik, ki ga pridobimo iz vode, lahko kar iz morja.”

“Na ITER-ju bodo fiziki raziskovali obnašanje
plazme pri takih ekstremnih pogojih, kot vladajo na

Soncu. Ko jih bodo dovolj razumeli, se bo šlo

v

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

gradnjo prve prave elektrarne na fuzijo.”

J&Xi '

»

*

J

7%

st

Dr. Mark

za delo

Pleško
Hideki

je stkal
Makihara

marsikatero pomembno
(na fotografiji

vez s tujino. Med

drugim je Cosylab

in Slovenijo

obiskal japonski

minister

levo).
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Državni praznik združili z občinskim
Rudolfa
Ker v Kamniku občinskega praznika zaradi epidemije niso mogli praznovati marca, so ga želeli ob nedavnem dnevu
tako
virtualni
počastili
proslavi.
nagrajence
slavnostne
Občinske
so
na
prireditve.
pripraviti
tudi
tokrat
Maistra, a
niso mogli

Jasna

odkup

Paladin

-

Kamnik

čju

praznik

Državni

gradnjo

dan Rudolfa Maistra so 23.
novembra v Kamniku praznovali precej

drugače kot

slovesno-

osrednje

nih institucij niso mogli organizirati, je Občina Kamnik
Mladinskim

trom

Kotlovnica

virtualno
film,

na

cen-

pripravila

proslavo

šole

rebnih vrtin,

gradnjo nove-

nanje z odpadki v
lah,

sodelovanje

za

rav-

Suhado-

občine pri

kandidaturi za naziv Evrop-

skupaj z Domom kulture Kain

nove Osnovne

ga Zbirnega centra

sti zaradi priporočil pristoj-

mnik

obmo-

na

smodnišnice,

Frana Albrehta, ohranitev
čiste pitne vode in s tem povezano gradnjo novih pot-

do sedaj.
Ker

zemljišč

nekdanje

oziroma

ska prestolnica kulture 2025
in nekatere druge.

V

posnetku

so

nato

predstavili

tudi

nagrajence

sedmega

letošnje

veteranskih in

pisa

ljubnih

organizacij

Kamnik

in

rat

z

naslovom

za

šole Marije
Čeprav

tok-

vojni.

v

Pri-

likov-

no delo

sta prejeli Eva Rojc
iz Osnovne šole Toma Brejca
ne

in Lija Osolnik

iz Osnov-

šole Frana Albrehta, pri-

znanji

za

no delo pa

najboljše
Ivona

in Julija Maver iz Osnovne

občin

Kamnik

najboljše

Osnovne šole Toma Brejca

domo-

Komenda,

osamosvojitveni
znanji

raz-

vrhunec
ka

tudi

so

je

bil

obeležitve prazniletos

činskih

li

Vere.

virtualno,

podelitev ob-

priznanj

-

preje-

jih Marta Grkman Re-

polusk, Terezija Mali, Boris

Seiko
nje)

(vsi

srebrno

prizna-

in Marjan Semprimo-

žnik (bronasto priznanje).

literar-

Lederer

iz

katerem so združi-

li posnetke položitve

vencev
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pred Maistrovo rojstno hišo

in

njegovim

spomenikom,

županov nagovor občanom,

predstavitev letošnjih občinskih

nagrajencev,

rezultate

sedmega nagradnega razpisa

veteranskih in domoljubnih
občin

organizacij
in

Komenda

in

Kamnik

celo kulturni

program z dvema nastopajočima glasbenikoma.
Župan
svojem

Matej

Slapar

nagovoru

je

v

poudaril

Maistrovo veličino, se zahva-

lil občinskim nagrajencem,
»nepogrešljivim gradnikom

kulture

in

dediščine

naše

občine,« ter omenil tudi ne-

kaj dosedanjih in aktualnih

občinskih
drugim

projektov,
prizadevanja

med
za

Župan Matej Slapar je ob prazniku skupaj s predsednikom Društva general Maister Kamnik

Jožetom Berlecem

položil cvetje k spomeniku generala na Trgu talcev.

/ Foto:

občina Kamnik
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Dolgo že čakajo na pločnik
Vsaj desetletje in pol si že v Podnartu

prizadevajo, da bi država in občina uredili pločnik ob

zelo obremenjeni cesti od kulturnega

in gasilskega

gradnja se

prometno

doma do železniškega prehoda. Večkrat napovedana

še vedno odmika.

Marjana Ahačič

-

Radovljica, Podnart

bilo

Kot je

obljubljeno

nazadnje

krajanom, naj bi se gradnja
pločnika v Podnartu začela,

ko bo ukinjen nivojski prehod čez železnico na območju

načrtovani

proti

ni napravi,

čistil-

je bil namreč

to

pogoj, da s projektom soglašajo tudi Slovenske železnice. Kljub temu

da so se dela
žele-

pri prenovi gorenjske
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zniške proge pred nekaj tedni začela, urejanje ceste in
gradnja pločnika v Podnartu
za letošnje

in prihodnje leto

še

nista predvidena, na kar

je

o

ku

ugotovitvi,

jo,

ni predvide-

proračuna

nih sredstev
na

zadnji

da v osnut-

za

to

seji opozorila

sveta.

Kot je pojasnil radovljiški
župan Ciril Globočnik, investicijski

projekt ureditve re-

gionalne

ceste skozi naselje

opreme ter cestne razsvetljave.

Podnart,

ob kateri bo

soča-

nadgradnje železniške

proge do obeh stavb zagotovila
nadomestni cestni priklju-

preostalo v zvezi z nadome-

ček, ki

in

je predviden po

no-

vem premostitvenem objek-

in novi

tu čez potok Lipnica

Gorenjske gradbene družbe

rebnih zemljišč.« Na direk-

slovenskih železnic, je pojasnil Globočnik.

ciji

bila

na

območju

rekcija RS za infrastrukturo.

gotovil, da je občina v

soglasja Slovenskih
železnic k načrtovani uredi-

projektom doslej že

je povedal

in zazvezi

s

je

Na Direkciji RS
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Usmerjena
akcija gradbenih
inšpektorjev
Gradbena inšpekcija je v akciji
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nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene
zahteve univerzalne graditve

in rabe objektov v javni rabi, v
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bo. Uvedli so 88 upravnih in dva
prekrškovna postopka.
(sta, foto: arhiv Svet24)
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Orbanov ključni operativec zaprl račun v Sloveniji
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necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodbe/orbanov-kljucni-operativec-zaprl-racun-v-sloveniji-828794

Ključni operativec Viktorja Orbana za medije je zaprl račun v Sloveniji, prek katerega je do sedaj
obračal milijone, in bančno poslovanje preselil na Madžarsko.
twitter
Peter Schatz, ključni operativec Viktorja Orbana za medije v Sloveniji in drugih
državah, je v začetku oktobra zaprl bančni račun svojega podjetja R-Post-R pri banki
Unicredit, prek katerega letno obrne več kot štiri milijone evrov. Le nekaj dni pred tem je odprl
novega - na Madžarskem pri tamkajšnji banki MKB, ki je v lasti Lőrinca Mészárosa,
najvplivnejšega oligarha iz Orbanovega kroga.
Zakaj je Schatz, sicer član upravnega odbora Nova24TV, zaprl račun v Sloveniji, ni znano. Unicredit
banka, kjer je imel odprt račun, je že pred letom dni začela množično zapirati račune tujih
državljanov v Sloveniji. Na zahtevo Banke Slovenije je namreč morala opraviti poglobljeno analizo
poslovanja strank, vključno z ugotavljanjem izvora sredstev. Prav tako ni zagotovila ustreznih
pogojev notranjih kontrol za ugotavljanje in prepoznavanje transakcij, pri katerih se je pojavilo
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tveganje za pranje denarja. S to banko je poslovala tudi Dijana Đuđić, ki je konec leta 2017 s
Slovensko demokratsko stranko (SDS) podpisala pogodbo o odobritvi 450 tisoč evrov
vrednega posojila.

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

Na drugi strani velja MKB za hišno banko Orbanovih poslovnih krogov. V prihodnjih mesecih se bo
skupaj še z dvema bankama pod okriljem madžarske države združila v drugo največjo bančno
skupino na Madžarskem. Pri MKB banki imajo svoje račune tudi nekatera druga podjetja, ki so med
uradnimi lastniki Nova24TV.
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Nakazila dokazujejo, da je v financiranje medijev iz kroga SDS vpleten najvišji madžarski politični
vrh.
necenzurirano.si
Toda s tem je Schatz zagotovo otežil delo članom parlamentarne preiskovalne
komisije, kriminalistom Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in drugim
institucijam, ki so v zadnjih mesecih preverjale njegove transakcije. Te so imele po naših
informacijah že zdaj precej težav s pridobivanjem podatkov z bančnih računov na Madžarskem.
Podatki so ali prihajali z zamudo ali pa sploh ne. Preiskovalno komisijo sicer po zamenjavi
oblasti vodi poslanec SMC Gregor Perič. V novi sestavi ni sklical niti ene vsebinske seje
komisije. Prva je bila sklicana za ta mesec, vendar jo je zaradi razglasitve epidemije prestavil,
medtem ko vsi ostali parlamentarni odbori in delovna telesa delujejo brez težav.
Preberite še:
Evropski poslanci o razkritjih necenzurirano.si in Orbanovem vmešavanju
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Madžarske finančne operacije v Sloveniji
Schatzevo podjetje R-Post-R, ki se ukvarja z medijsko dejavnostjo, ima sicer ključno vlogo v
trikotniku finančnih tokov Madžarska-Slovenija-Severna Makedonija. Njegov sedež je v
poslovni stavbi na Linhartovi cesti v Ljubljani, kjer je bil do nedavnega štab medijev SDS. Lani je
podjetje R-Post-R ustvarilo rekordnih 4,27 milijona evrov prihodkov od prodaje.

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

Iz katerih poslov je izhajal denarni tok, ni znano. Edini dokaz o poslovni dejavnosti v Sloveniji je
praktično neobiskana spletna stran Ripost.news, na kateri objavljajo računalniške prevode člankov iz
tujih medijev o migrantih, koronavirusu in nekaterih drugih temah. V preteklosti pa je oglaševalo
tudi na televiziji Nova24TV.
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Najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, v eni od faz operacije od
avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov.
necenzurirano.si
Kot smo razkrili, je podjetje R-Post-R vstopna točka za tokove uradno
madžarskega denarja v Slovenijo. Najmanj tri podjetja, tesno povezana z
madžarsko vladajočo stranko Fidesz, so od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala
najmanj štiri milijone evrov. Od tega je:

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

1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji. Denar je šel za financiranje
medijev SDS.
preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo. Namenjen je bil za financiranje
tamkajšnjih medijev iz kroga desne stranke VMRO-DPMNE. Nakazila so bila "pokrita" z nenavadno
visokimi oglaševalskimi pogodbami. Po ugotovitvah mednarodne mreže preiskovalnih novinarskih
centrov OCCRP je šlo za plačevanje televizijskih in spletnih oglasov za izdelke dveh majhnih
madžarskih podjetij, ki na makedonskem trgu sploh niso obstajali. Makedonska finančna policija
zato sumi, da je šlo za pranje denarja madžarske vlade prek Slovenije.
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Najbolj zvesti oglaševalec na Nova24TV je madžarsko podjetje Belfry, ki na slovenskem trgu sploh ne
posluje.
posnetek zaslona
Isti "poslovni model" ima v Sloveniji tudi madžarsko inženirsko podjetje
Belfry, ki je najzvestejši oglaševalec medijev SDS, čeprav v naši državi
ne posluje. Pri infrastrukturnih projektih na Madžarskem je Belfry partner avstrijskega gradbinca
Strabag, ki je še vedno v igri za gradnjo drugega tira Divača-Koper.
Schatz je prek podjetja R-Post-R prevzemal tudi medije SDS. Tako je od stranke po
prenapihnjeni ceni kupil lastniški delež v družbi Nova obzorja, izdajateljici tednika
Demokracija in spletne strani Škandal24.

Skriti lastniki Nova24TV

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

Pregled lastništva medijev SDS kaže, da jih obvladujejo trije madžarski podjetniki, tesno povezani z
Orbanom oziroma oligarhi iz njegovega najožjega kroga.
Peter Schatz obvladuje večino lastništva tednika Demokracija in tabloida Škandal24, njun solastnik je
stranka SDS. Spletni portal Nova24TV je v lasti Orbanove medijske operativke Agnes Adamik in več
vidnih članov SDS. Pri televiziji Nova24TV je lastništvo veliko bolj nejasno. Skoraj polovica njenih
delnic je namreč še danes pisana na prinosnika, kar pomeni, da njihovi lastniki niso javno znani. Večina
navadnih delnic pa je v lasti Schatza, Adamikove in še enega madžarskega podjetnika Adama Gaborja
Nemetha.

Država z izvršbo nad Nova24TV
Čeprav so po zamenjavi vlade na Nova24TV pridobili nove oglaševalce, kot so Telekom Slovenije,
Mercator, Petrol, Zavarovalnica Triglav in Atlantic Group, so še vedno življenjsko odvisni od
madžarskega denarja. Tako so pred dnevi na Nova24TV z okrajnega sodišča v Ljubljani dobili
neželeno pošto. Obvestili so jih, da je Republika Slovenija proti njim vložila izvršbo zaradi neplačila
nekaj več kot 38.000 evrov obveznosti. Država je 16. novembra kot zavarovanje vpisala tudi hipoteko
na premoženju televizijske hiše. Kot kaže, je bil dolg takoj poravnan, izvršba pa umaknjena.
Že pred tem se je v finančnih težavah znašla družba Nova Hiša, izdajateljica spletnega portala
Nova24TV.si. Po naših podatkih je imela konec oktobra na bančnem računu kratek čas rezervacijo.
To pomeni, da na njem ni imela dovolj denarnih sredstev za poplačilo določenih obveznosti.
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Čeprav so po zamenjavi vlade na Nova24TV pridobili nove oglaševalce, so še vedno življenjsko
odvisni od madžarskega denarja.
twitter
Najnovejši podatki o poslovanju madžarskih medijskih podjetij v Sloveniji, ki smo jih
analizirali v uredništvu, sicer kažejo, da je bilo minulo leto zanje znova rekordno. Bilance
razkrivajo več kot 7,7-milijonske prihodke od prodaje. Družba NovaTV24.si, izdajateljica dveh
istoimenskih televizijskih programov, je obseg svojega prometa zvišala za petnajst odstotkov - na
nekaj manj kot 1,8 milijona evrov. Ob tem je ustvarila okoli 100.000 evrov dobička. Podjetje Nova
Hiša, izdajatelj spletnega portala Nova24TV in lastnik poslovnih prostorov na Štihovi ulici v
Ljubljani, kamor so se preselili mediji SDS, je prihodke zvišalo za kar 64 odstotkov na 535 tisoč
evrov. Ob tem je ustvarilo 36 tisoč evrov dobička.
Edino, ki je v lanskem letu izgubilo prihodke, je podjetje Nova obzorja, ki izdaja strankarski časopis
Demokracija in spletni tabloid Škandal24. Znižali so se za več kot četrtino na 962 tisoč evrov. Ob tem
je podjetje ustvarilo 1506 evrov dobička.
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Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta
ljubljanskega potniškega centra
26.11.2020 15:13

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg
države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina,
sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega
centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil infrastrukturni minister Jernej
Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022.
"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes
sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v
začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov," je na
Twitterju zapisal Vrtovec.
Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom,
zasebnemu investitorju - gre za družbo, povezano z madžarsko banko OTP in Slovenskimi
železnicami, ter Mestni občini Ljubljana.

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

"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge.
Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.
Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot
10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.
Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri
projektu ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta,
ki v javnem delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture
ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža
Košoroka, ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o
nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del. Na ministrstvu so nato
imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe projekta, ki
poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega dela, med
drugim z gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča.
Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za
obdobje po koronski krizi, v načrt razvojnih programov 2020-2023 pa je vlada uvrstila projekt
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nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske
infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture v
sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega
vozlišča Ljubljana.
Z zasebnim partnerjem, družbo Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z
madžarsko banko OTP, so medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem
sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in zasebni del
tekla čim bolj vzporedno.
Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno vlogo družba Slovenske železnice. Ta bo
gradila novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo
železniško postajo. Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu ima še Mestna občina
Ljubljana.

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

Z vsemi temi bo torej zdaj po sklepu vlade sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se
projekt po skoraj desetletju in pol vendarle premaknil z mrtve točke in temu precej
neuglednemu delu središča prestolnice dal novo podobo.
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Gradbena inšpekcija po usmerjeni akciji uvedla 90
postopkov
26.11.2020 15:37

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Gradbena inšpekcija je v akciji nadzorov nad gradnjo,
uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v
javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi, odkrila številne objekte, za katere
niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo. Uvedli so 88 upravnih in
dva prekrškovna postopka.
Akcija državnega inšpektorata za okolje in prostor je potekala od februarja do oktobra letos.
Inšpektorji so preverjali zlasti, ali so izpolnjeni pogoji za začetek uporabe objektov v javni rabi,
so sporočili z inšpekcije v sporočilu za javnost.
Poleg tega so nadzorovali tudi, ali je z gradnjo, uporabo in vzdrževanjem objekta v javni rabi
zagotovljeno izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov, ki jo
podrobneje ureja pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Pri tem je gradbena
inšpekcija upoštevala tudi zakon o izenačevanju možnosti invalidov.
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V 125 inšpekcijskih nadzorih so uvedli 90 inšpekcijskih postopkov, od tega 88 upravnih ter dva
prekrškovna.
Do 10. novembra je bilo od skupno 88 uvedenih inšpekcijskih postopkov odločeno v 46
zadevah. Med njimi so inšpektorji odkrili 12 objektov, ki se uporabljajo brez predpisanih
uporabnih dovoljenj. Šlo je za štiri poslovne objekte, dva gostinska objekta, zidanico, dva
objekta za kratkotrajno nastanitev oz. začasno bivanje, dva industrijska objekta ter
premostitveni objekt.
Ker v skoraj polovici obravnavanih zadev ugotovitveni postopek še poteka, je za pričakovati,
da bi lahko bil odstotek ugotovljenih objektov, ki se uporabljajo brez ustreznih uporabnih
dovoljenj, po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji, so dodali v inšpektoratu.
Odkrita sta bila tudi dva nelegalna objekta, za katera sta bili izdani odločbi za ustavitev
gradenj ter določen rok za njuno odstranitev.
V zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov sta bili izdani dve odločbi za
odpravo nepravilnosti v določenem roku. V enem primeru je bilo odrejeno, da je pri uporabi
objekta treba omogočiti vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno
oviranost, dostop do prostorov v pritličju poslovnega objekta, z izvedbo klančine ali mehanske
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dvižne naprave. V drugem primeru pa je bilo odrejeno, da je treba izvesti obnovo talnih
označb parkirnega mesta za invalida.
V prekrškovnih postopkih je bila medtem v enem primeru zaradi uporabe objeta za začasno
bivanje brez uporabnega dovoljenja izrečena globa, v drugem primeru pa ugotovitveni
postopek še poteka.
Zavezanci so bili v treh primerih zaradi manjših nepravilnosti zgolj opozorjeni na ugotovitve ter
jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo. V zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene
oziroma so bile v času akcije že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili.

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

Tako je bilo 10. novembra letos izdanih 17 sklepov o ustavitvi postopkov in 17 ustavitev
postopka na zapisnik. V treh zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski
zavezanci sami izvršili odločbo.
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Vlada o gospodarskih temah
26.11.2020 17:38

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Vlada je sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države
in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene
memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom. Na današnji seji je med drugim sprejela tudi nove
ukrepe na področju prašičereje.
Vlada pod vodstvom Janeza Janša se je obujanja projekta ljubljanskega potniškega centra,
katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila
kmalu po prevzemu nalog. Danes je sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene
memorandum. Gradnja naj bi stekla leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno
350 milijonov evrov.
V aktualni načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt finančna pomoč pri reji prašičev.
Z njim bo zagotovila izvajanje dejavnosti na okoli 598 kmetijskih gospodarstvih, kjer je
prašičereja glavni oz. edini vir dohodka. Določila je tudi besedilo predloga zakona o nujnih
ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

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

Polono Flerin je s 30. novembrom razrešila s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za
finance. Flerinova je zaradi osebnih okoliščin namreč podala odstopno izjavo, zato je minister
vladi predlagal njeno razrešitev. Na položaj je bila imenovana konec marca.
Vlada je sklenila aneks številka dve h koncesijski pogodbi za rabo reke Save za proizvodnjo
električne energije v hidroelektrarnah Moste, Mavčiče in Medvode z družbo Savske elektrarne
Ljubljana z dne 20. november 2003. Oktobra je namreč z uredbo bruto potencial v
hidroelektrarni Mavčiče s 96,5 gigavatne ure zmanjšala za 585 megavatnih ur. Zaradi
spremenjene uredbe je treba s koncesionarjem skleniti nov aneks h koncesijski pogodbi, je
pojasnila.
Podobno je morala vlada s koncesionarjem družbo, Terme Krka, skleniti aneks številka dve h
koncesijski pogodbi z dne 27. januar 2016 glede rabe termalne vode iz vrtin za ogrevanje in
potrebe kopališča Dolenjske Toplice. Oktobra je namreč izdala spremenjeno uredbo, s katero
so bile spremenjene količine ter usklajene koordinate vrtin z dejanskim stanjem.
Dodatek številka dve je vlada sklenila tudi h koncesijski pogodbi za izvajanje javne svetovalne
službe v čebelarstvu. Za podpis s koncesionarjem Čebelarsko zvezo Slovenije je pooblastila
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožeta Podgorška. Trajanje koncesijskega
obdobja se namreč izteče 31. decembra letos. Zaradi neprekinjenega izvajanja javne službe in
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ker postopek javnega razpisa še ni pravnomočno končan, se koncesija zvezi podaljša največ
za eno leto.
Ministrski zbor je sprejel tudi sklep, s katerim bo vlada izdala novelo uredbe o karti regionalne
pomoči za obdobje 2014-2020 in jo objavila v uradnem listu. Spremembe uredbe so med
drugim potrebne zaradi sporočila Evropske komisije o podaljšanju veljavnosti in spremembah
smernic, so pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.
Vlada je na seznam blaga, ki je zaradi epidemije covida-19 začasno oproščeno uvoznih
dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu dodala naprave za ultravijolično
obsevanje za namene dezinfekcije.
Vlada je dala predhodno soglasje, da lahko invalidsko podjetje za urejanje okolice in objektov
Zeleni inval posluje kot invalidsko podjetje. V prvem letu poslovanja bo zaposlovalo
predvidoma šest delavcev, od tega tri s statusom invalida.
Vlada je pri zunanjem ministrstvu odprla novo integralno proračunsko postavko za
predsedovanje Svetu EU. Sredstva bodo namenjena koordinaciji priprav, logistični organizaciji
in izvedbi predsedovanja, ki jih izvaja za to določen sekretariat znotraj ministrstva. Letos se bo
potrebnih dobra dva milijona evrov zagotovilo s prerazporeditvijo pravic porabe.

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

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila ureditev Kamniške Bistrice
Kamnik-Radomlje in rekonstrukcijo potoka izpod Barbare. Ocenjena vrednost prvega je 1,7
milijona evrov in bo sofinanciran s strani kamniške občine in direkcije za vode, ocenjena
vrednost drugega pa slab milijon evrov.
Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi
nenotifikacije predpisov za prenos spremembe direktive o odlaganju odpadkov na
odlagališčih. V njem je zagotovila, da bo uredbo prenesla. Predlog uredbe je od 26. oktobra že
v enomesečni javni obravnavi, nato sledijo pregled pripomb in po potrebi smiselni popravki,
medresorsko usklajevanje in obravnava na vladi.
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Mongolijo o mednarodnem
cestnem prevozu potnikov in blaga. S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na
področju cestnega prevoza in v tranzitu čez njuni ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil.
Vlada je soglašala s predlogi dopolnil k predlogu novele zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb. S predlaganim gradivom se sledi določbam poslovnika vlade, da v primerih,
kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema DZ, in mu ga pošlje v obravnavo,
lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev dopolnil le ob soglasju vlade.
Vlada je odločila o prerazporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu. Med
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drugim so ministrstvu za zdravje razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v
skupni višini približno 2,1 milijona evrov ter še približno 1,5 milijona evrov za pokritje
obveznosti po zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije, ki ureja
povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije iz državnega proračuna.
V delovni skupini vlade za prestrukturiranje premogovnih regij je vlada z mesta člana razrešila
državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Simona Zajca in namesto njega imenovala
državno sekretarko na istem ministrstvu Ajdo Cuderman.

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

Na dnevnem redu je imela vlada danes med drugim tudi predlog novele zakona o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, a ga še ni sprejela.
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Vlada za sklenitev memoranduma glede projekta
ljubljanskega potniškega centra
26.11.2020 17:08

Ljubljana, 26. novembra (STA) - Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države
in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene
memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s
spremljajočim poslovnim delom. Gradnja naj bi stekla leta 2022, je napovedal infrastrukturni
minister Jernej Vrtovec.
"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela
sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta
2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov," je na Twitterju zapisal
Vrtovec.
Zahvalil se je ekipi na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu
investitorju - gre za družbo Mendota Invest, povezano z madžarsko banko OTP - in Slovenskimi
železnicami, ter Mestni občini Ljubljana.

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

"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge.
Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.
Kot so po seji vlade natančneje sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, so stranke
memoranduma poleg vlade tako Mendota Invest, podjetji Slovenske železnice in SŽ-Infrastruktura in
ljubljanska občina. Z memorandumom se splošno ureja sodelovanje pri bistvenih vprašanjih,
povezanih s pristopom k projektu in učinkovitim izvajanjem projekta. Nadaljnja, pravno zavezujoča
vprašanja, bodo medtem partnerji urejali s posebnimi sporazumi in pogodbami.
Vlada pod vodstvom Janeza Janše se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in
ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.
Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu
ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem
delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove
avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.
Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka,
ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o nadaljevanju
projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del. Na ministrstvu so nato imenovali delovno
skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe projekta, ki poleg omenjenega
javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega dela, med drugim z gradnjo poslovne stolpnice,
hotela in nakupovalno-zabaviščnega središča.
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Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje
po koronski krizi, v načrt razvojnih programov 2020-2023 pa je vlada uvrstila projekt nadgradnje
železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo
zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega centra
Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.
Z družbo Mendota Invest so medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem
sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in zasebni del tekla
vzporedno.
Zasebni investitor po navedbah vlade načrtuje gradnjo večnamenskega kompleksa, ki bo vključeval
komercialni in zabaviščni center v velikosti približno 50.000 kvadratnih metrov najemne površine,
poslovno stavbo v velikosti približno 21.800 kvadratnih metrov najemne površine, hotel s približno
250 sobami in približno 2000 parkirnih mest. Skupno gre za približno 150.000 kvadratnih metrov
zazidljivega območja.
Poleg države oz. direkcije za infrastrukturo imajo pri javnem delu projekta ključno vlogo Slovenske
železnice. Te bodo gradile novo avtobusno postajo in spremljajočo garažno hišo, država pa tirno
infrastrukturo in novo železniško postajo. Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu ima še
Mestna občina Ljubljana.

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

Z vsemi temi je torej zdaj sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se projekt po skoraj desetletju
in pol vendarle premaknil z mrtve točke in temu precej neuglednemu delu središča prestolnice dal
novo podobo.
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