Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 12. 2020
Število objav: 48
Internet: 40
Televizija: 1
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 35
Inženirski dan: 0
potres: 12
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Naredili večino dostopnih cest za drugi tir

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

D. F.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kilometra. Dodali so še, da so dela izvajali v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. "Kakovost del, k čemur
sodi tudi debelina asfalta, ves čas gradnje nadzorujeta kar dva akreditirana laboratorija, meritve debeline asfalta pa
potekajo z odvzemom vrtin," so sporočili iz Kolektorja. Do danes so pri projektu...

Naslov

Druga polovica mandata bo zahtevnejša

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Planina ter da bi imela oblast posluh za njihove predloge, ki jih prejemajo od krajanov vseh krajevnih skupnosti. »
Občina mora vlagati v trajnostno gradnjo javnih neprofitnih stanovanj ter spodbujati razvoj stanovanjskih zadrug in
drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij, ki bi zagotavljale varen, trajen...

Naslov

Pri gradnji prvega odseka drugega tira bodo lahko sodelovali trije ponudniki

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

G. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v
drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala
avstrijskemu Strabagu, Kolektorju CPG in turškemu gradbincu Cengizu....

Naslov

Kdo je novi lastnik zemljišč, ki so bila nekoč v lasti ciprskega podjetja?

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekta«.»Za sam projekt to ne pomeni nobenih sprememb. Naloga mojega biroja Esplanada je, da poskrbi za
celoten paket projektne dokumentacije do zaključka gradnje,«je pojasnil in dodal, da bodo predvidoma februarja ali
marca vložili vlogo za gradbeno dovoljenje. Novi občinski prostorski načrt na zemljiščih dovoljuje...

Naslov

Delničarji Petrola o novih nadzornikih in tožbah

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Maja Grgič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravičenosti projekta in napačne odločitve. Nezadostno skrbnost revizija očita nekdanjemu vodstvu tudi v primeru
vetrne elektrarne Glunča in pri projektu gradnje male hidro elektrarne Petrol Hidroenergija v Bosni in Hercegovini. Za
navedene posle in nakup deleža v Atetu, Abcitu, BS Malta in BS Vjenac naj bi delničarji...
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Naslov

Končanih 22 od 24 dostopnih cest za drugi tir

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izvajanje gradbenih del, v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke do danes zaključil že 22 od skupno 24
dostopnih cest, po katerih se bo v času gradnje drugega tira prevažal gradbeni material. Tudi preostalih 0,5 kilometra
dostopnih cest bo konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt dokončal do dogovorjenega...

Naslov

Zagreb stresel močan potres (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb je danes okoli 6.30 prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki center
(ESMC). Potresni sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6,28. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so
zabeležili močan...

Naslov

Z zagonom superračunalnika do napredka v raziskavah na različnih področjih (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Znanost in tehnologija; 28. 12. 2020

Avtor

STA , Dobaj Andreja Seršen

Teme

Gradbeništvo, graditev

...superračunalnik, ki nosi ime Maister in stoji na dvorišču tehniških fakultet. V prvi vrsti je namenjen razvoju ter
testiranju sistemskih in programskih rešitev za gradnjo primarnega superračunalniškega sistema na Izumu, do zagona
Vege pa služi tudi kot produkcijski računalnik, torej je na voljo raziskovalcem za njihove izračune...

Naslov

Zagreb stresel močan potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 28. decembra - Zagreb je danes prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski
seizmološki center. Potresni sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6.28. Seizmografi državne mreže potresnih
opazovalnic so zabeležili močan...

Naslov

Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov
jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali...
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Naslov

Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 28. decembra - Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel
žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali...

Naslov

Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov
jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali...

Naslov

Pregled - svet do 12. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Pregled dogodkov v svetu do 12. ure. ZAGREB/SISAK - Širše območje Zagreba je zjutraj prizadel močan potres z
magnitudo 5,2, ki je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik
države Zoran Milanović sta obiskala...

Naslov

Hrvaški državni vrh po današnjem potresu obiskal Sisak in Petrinjo (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zoran Milanović sta danes obiskala Sisak in Petrinjo, ki ju je zjutraj prizadel močnejši potres. Najmočnejši sunek je
imel magnitudo 5,2. V sisaško-moslavški županiji ocenjujejo, da je gmotna škoda velika, vse pa kaže, da v potresu ni
bilo poškodovanih. Po prvem potresu, ki je ob 6.28 stresel območje Siska in Petrinje...

Naslov

Hrvaški državni vrh po današnjem potresu obiskal Sisak in Petrinjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zoran Milanović sta danes obiskala Sisak in Petrinjo, ki ju je zjutraj prizadel močnejši potres. Najmočnejši sunek je
imel magnitudo 5,2. V sisaško-moslavški županiji ocenjujejo, da je gmotna škoda velika, vse pa kaže, da v potresu ni
bilo poškodovanih. Po prvem potresu, ki je ob 6.28 stresel območje Siska in Petrinje...

Naslov

Zagreb stresel potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb je danes prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki center (ESMC).
Potresni sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6,28....
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Naslov

Potres jugovzhodno od Zagreba ni vplival na delovanje Neka (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče jugovzhodno od Zagreba in so ga čutili tudi po Sloveniji, ni vplival na
delovanje Nuklearne elektrarne Krško, so za...

Naslov

Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je danes za STA potrdil predstavnik škotskih investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v
predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna
iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Mazi je ob tem navedel, da imajo v naboru par...

Naslov

Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gomilskem, je danes potrdil predstavnik škotskih investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v
predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna
iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Mazi je ob tem navedel, da imajo v naboru par...

Naslov

Potres jugovzhodno od Zagreba ni vplival na delovanje Neka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče jugovzhodno od Zagreba in so ga čutili tudi po Sloveniji, ni vplival na
delovanje Nuklearne elektrarne Krško, so za...

Naslov

Zaključena večina dostopnih cest za projekt drugi tir

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt je do danes zaključil 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih bodo
v času gradnje drugega tira prevažali gradbeni material. Preostalo polovico kilometra dostopnih cest bo konzorcij
dokončal do roka, ki se izteče 28. februarja prihodnje...
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Naslov

V drugi fazi naročil za gradnjo prvega odseka drugega tira bodo lahko sodelovali trije
ponudniki

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške
proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed
Züblin...

Naslov

Gradnja montažnega objekta v UKC Maribor do sredine januarja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se trenutno še ukvarjajo z administrativnimi postopki, ki jih je treba
opraviti pred začetkom načrtovane gradnje montažnega objekta za bolnike s covidom-19. Direktor Vojko Flis računa,
da bodo lahko prva gradbena dela na parkirišču ob stavbi oddelka za onkologijo...

Naslov

Hrvaško stresel drugi močan potres letos; zahteval samo gmotno škodo (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško je danes stresel drugi močan potres letos. Potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče okoli 50 kilometrov
jugovzhodno od Zagreba, ni zahteval žrtev, povzročil pa je gmotno škodo na območju Siska in...

Naslov

Pregled - Slovenija, 28. 12. (ponedeljek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gomilskem, je za STA potrdil predstavnik škotskih investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči
v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna
iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo...

Naslov

Pregled - Slovenija, 28. 12. (ponedeljek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 28. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gomilskem, je za STA potrdil predstavnik škotskih investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči
v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna
iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo...
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Naslov

(POGLED) Kako sem doživel in videl Maribor

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Š. L.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odločilno bo, v čigavih rokah je industrija in kje končajo dividende od te proizvodnje. Ena od tem konference je bila
projektifikacija - gibanje, ki prodira v gradbeništvo in skuša na projektni osnovi organizirati čim več dejavnosti na
področju proizvodnje in izobraževanja. Kljub dobro znanim lekcijam o kritičnih masah tukaj...

Naslov

Stavbna biologija: plesni v bivalnih prostorih

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pa je glavni razlog voda in z njo povezana vlaga. V starejših objektih je lahko to slaba hidroizolacija, kapilarna vlaga,
počene vodovodne cevi, slaba gradnja, meteorne vode, zamakanje, bližina vode (lokacija objekta) V novejših objektih
je pogosto razlog nezadostno prezračevanje. Sodobni objekti so v imenu...

Naslov

Mestni proračun: Razširjena Barjanska, obnova Ižanske

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Fužinami oziroma parkom Muste ter prenova mostu na Grablovičevi cesti pri Pletenini. V okviru tega projekta je
predvidena odstranitev obstoječega mostu in gradnja novega z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih
pasov na novem objektu. Predvidena je rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški...

Naslov

Poimenovanja ulic: V prestolnici Beograjska in Švedska ulica

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Krašovec. Komisija predlaga, da po njiju nosita ime ulici v nastajajoči soseski Vile Bokalce, ki jo razvija družba
Bokalce. Ob omenjenih ulicah je predvidena gradnja 31 vil. Svetniki bodo januarja odločili tudi, ali naj cestno povezavo
med Pilonovo ulico in Kamnogoriško cesto imenujejo po pomembnemu matematiku Ivanu...

Televizija

Naslov

Gradnja domov za upokojence

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 28. 12. 2020

Avtor

Štader Elen Batista

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
31

Povzetek

19:38

Trajanje: 1 min

...TV SLOVENIJA 1, 28.12.2020, DNEVNIK, 19:38 ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Občini Rogatec in Kozje, sta
dobili gradbeno dovoljenje, za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah. Dom v Rogatcu bo
sprejel 35 starostnikov, v Kozjem pa bo prostora za 49 oskrbovancev. Skupaj sta...
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Naslov

Leto boja gradbincev za tir

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...varnosti in kakovosti življenja prebivalcev vasi Ocizla. Februar Janševa koalicija v koalicijski pogodbi predvidi
proučitev možnosti prenosa družbe 2TDK in gradnje drugega tira na Slovenske železnice. Marec 2TDK s konzorcijem
družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpiše 8,5 milijona evrov vredno pogodbo...

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turškim partnerjem ter Kolektor CPG s turškima partnerjema. A ta odločitev še ni pravnomočna; gre za nov sklep
uprave 2TDK o priznanju usposobljenosti za gradnjo in nanj se v osmih dneh vnovič lahko pritoži vseh 15 gradbincev,
ki so se prijavili na razpis. Več povprašujejo po vitaminu D in drugih krepilcih imunskega...

Naslov

Od 15 ponudb zdaj le še trije za tir

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...turškim partnerjem ter Kolektor CPG s turškima partnerjema. A ta odločitev še ni pravnomočna; gre za nov sklep
uprave 2TDK o priznanju usposobljenosti za gradnjo in nanj se v osmih dneh vnovič lahko pritoži vseh 15 gradbincev,
ki so se prijavili na razpis. V Kolektorju CPG zagotavljajo, da je debelina asfalta na...

Naslov

Ciprska zemljišča v Podutiku v roke Marjana Pišljarja

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 12. 2020

Avtor

Aleš Perčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zemljišča v Podutiku v roke Marjana Pišljarja 28.12.2020 09:02 Dopolnjeno: 28.12.2020 09:23 Nekdanji župan
Šentruperta je prodal projektno podjetje za gradnjo stanovanj v Podutiku ALEŠ PERČIČ , UROŠ BOŽIN Nova
stanovanjska soseska v Podutiku. Kdo bo gradil 50 hiš in stanovanj? Jure Janković lastnik ciprskega...

Naslov

2TDK prejel še tretji zahtevek za plačilo dodatnih del pri gradnji dostopnih cest

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 12. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izdelal pomanjkljiv projekt. Če je projekt površen, pride do nepredvidenih situacij, ki večinoma zahtevajo dodatna dela.
« V CPG še dodajajo, da je nadzorni inženir na gradbišču dodatna gradbena dela evidentiral in jih tudi potrdil. Na prvo
mesto v Kolektorju CPG postavljajo drugačno geologijo, kot je bila predvidena...
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Naslov

Ker doma nočemo graditi elektrarn na obnovljive vire, jih bomo morali v tujini

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 12. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...možnosti, ki jih ima Slovenija, če ne bo dosegla 25 odstotkov obnovljive energije. Vse različice pomenijo, da bomo s
proračunskim denarjem financirali gradnjo naprav na obnovljive vire - v tujini. avtor BORUT HOČEVAR Ker doma
nočemo graditi elektrarn na obnovljive vire, jih bomo morali v tujini Foto: Xavier...

Naslov

Logistika in transport v letu 2021: na obzorju novi udarci biča v oskrbovalnih verigah

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijoni evrov prihodkov, kar je skoraj 30 odstotkov več kot lani. Zato smo tudi glede leta 2021 optimistični. Naš
največji projekt bo načrtovanje in začetek gradnje druge faze iLogističnega centra. Zgradili bomo večji prizidek k
obstoječemu centru, s katerim bomo povečali zmogljivosti za približno 10 tisoč kvadratnih...

Naslov

Trije sposobni graditi drugi tir

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 230 cm2

...biti končane dostopne ceste na gradbišče. Naročnik 2TDK pa je včeraj sposobnost za gradnjo odseka Divača-Črni
Kal priznal trem gradbincem. Za odsek Črni Kal-Koper bo odločitev sprejeta naknadno. Janez Tomažič 2TDK je
sposobnost za gradnjo prvega odseka Divača-Črni Kal priznal avstrijski družbi Strabag s partnerji, slovenski...

Naslov

Podjetju Labeks grozi vračanje evropskega denarja

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana; 29. 12. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 645 cm2

...pogoj sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), postopek pa je na litijski občini še v začetni
fazi. Ministrstvo kot zaščitnik črne gradnje Skladno z inšpekcijsko odločbo bi investitorji morali nelegalne objekte
odstraniti do konca lanskega leta. Ker tega niso naredili, je gradbena inšpekcija...

Naslov

Podtalni prijemi starega operativca: Drago Kos je bil tisti, ki je prvi v Dnevniku namočil
Tomaža Vesela z afero v Nemčiji! Ciljal tudi na Čeferinovo funkcijo!

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Luka Perš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...veliko razvpitih in sumljivih oseb, kot je na primer Zoran Jankovič , se ni nikoli ujel v večje škandale. Vendar pa naj bi
njegov temni madež predstavljala gradnja Nacionalnega nogometnega centra Brdo. V preteklosti je Čeferina razgalil
njegov predhodnik, Ivan Simič . Na Portalplus.si je napisal obsežen članek, v...
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Naslov

V drugo fazo trije ponudniki

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Poslovni Dnevnik; 29. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 50 cm2

...V drugo fazo trije ponudniki Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnega naročila za gradnjo
objektov drugega tira železniške proge na odseku od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je
povezal z nemškim podjetjem Ed Ziiblin...

Naslov

2020. POLITIČNA ANALIZA LETA, KI BI GA NAJRAJE POZABILI (1.DEL): KAKO IN
ZAKAJ JE PADEL ŠAREC, KOT NAPAKA V SISTEMU?

Medij

Požareport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 28. 12. 2020

Avtor

Aljuš Pertinač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...javnomnenjska podpora strmo upadati in Cerar je nekaj mesecev pred rednimi volitvami odstopil, ker je ustavno
sodišče odredilo ponovitev referenduma o gradnji 2. tira. Sledile so že tretje predčasne volitve, ampak vlade ni sestavil
zmagoviti SDS, temveč LMŠ, naslednja instant stranka za ene volitve, ki jo je...

Naslov

Zavita pot do prenove

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 29. 12. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 170 cm2

...trajala od leta 2002 do leta 2005. Od takrat so potekala zgolj vzdrževalna dela, zato so ocenili, daje čas za temeljito
obnovo. Ko smo vsi pričakovali gradnjo, pa je hotel sameval in oktobra je bilo jasno, da bo za prenovo potreben nov
razpis, saj je državna revizijska komisija razveljavila del razpisne dokumentacije....

Naslov

V proračunu tudi visoka zadolžitev

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 29. 12. 2020

Avtor

Jasna Paladin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 170 cm2

...zadolžitev Proračun Občine Kamnik bo v letu 2021 »težak« dobrih 23,6 milijona evrov, občina pa se bo za pet
milijonov evrov tudi zadolžila, in sicer za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta. Jasna Paladin Kamnik - Kamniški
svetniki so na decembrski seji pod streho spravili tudi najpomembnejši občinski dokument-...

Naslov

Sarah Jezernik je nova predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager

Medij

Marketing Magazin, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 1. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 4

Površina: 192 cm2

...ter je ena od pobudnikov in podpornikov neformalne skupine za izmenjavo dobrih kadrovskih praks Še boljši in
družbeno odgovornega projekta za mlade Inženirke in inženirji bomo. »Ponosna sem, da bom lahko v naslednjem
mandatu vodila Sekcijo managerk. V sekciji si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sistemsko ureditev uravnotežene...
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Naslov

Ciprska zemljišča v roke podjetnika, ki je posodil milijone Juretu Jankoviću

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 12. 2020

Avtor

Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekta". "Za sam projekt to ne pomeni nobenih sprememb. Naloga mojega biroja Esplanada je, da poskrbi za
celoten paket projektne dokumentacije do zaključka gradnje," je pojasnil in dodal, da bodo predvidoma februarja ali
marca oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. Ko so bila zemljišča v Podutiku še v lasti podjetij...

Naslov

IZJEMNO INVESTICIJSKO LETO JE POD STREHO, A NAČRTOV ZA PRIHODNOST NE
MANJKA

Medij

Oko, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 1.705 cm
2

...Rudnici. IZGRADNJA TREH STANOVANJSKIH BLOKOV Zupan Peter Mišja veliko priložnost vidi tudi v izgradnji treh
stanovanjskih blokov, ki jih gradi podjetje GIC Gradnje in bodo predvidoma vseljivi v sredini prihodnjega leta. Skupno
gre za 32 stanovanj, kijih bodo ponudili na trg, nekaj stanovanj pa je odkupil tudi Stanovanjski...
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SLOVENIJA

Naredili večino dostopnih cest za drugi

tir

Ljubljana, 28.12.2020, 10:45 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

KOMENTARJI

D.F.

2

konzorciju podjetij Kolektor CPG
dostopnih cest za projekt drugega
februarja 2021.

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

V

Pripravljalna dela za drugi

tir.

in

Euro-Asfalt so zaključili že 22 od skupno 24
Ostali dve naj bi bili končani do konca

tira.

FOTO: Miro Majcen
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konzorcija so sporočili, da so bila dela uspešna kljub povečanemu obsegu del in kljub "bistveno
slabšim geološkim in geomehanskim razmeram ter situaciji v zvezi covidom-19, ki je spomladi za
več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje gradbenih del". Kot so še dodali,
sta zadnji dve dostopni cesti, ki bosta končani februarja, dolgi pol kilometra.
S

Dodali so še, da so dela izvajali v skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. "Kakovost del, k
čemur sodi tudi debelina asfalta, ves čas gradnje nadzorujeta kar dva akreditirana laboratorija,
meritve debeline asfalta pa potekajo z odvzemom vrtin," so sporočili iz Kolektorja. Do danes so pri
projektu dostopnih cest izvrtali 38 testnih vrtin, zunanji laboratorij pa niso ugotovili odstopanj od
zahtev naročnika. Kot so še rekli pri Kolektorju, dela izvajajo v skladu s projektno dokumentacijo, ki
jo dobijo s strani naročnika – v tem primeru je to družba 2TDK.
PREBERI ŠE

Drugi

tir:

DKOM za konec zavrnila še revizijske zahtevke Kitajcev

Medtem ko se gradnja dostopnih cest bliža koncu, pa družba 2TDK še ni izbrala izvajalca za glavna
gradbena dela na drugem tiru Gradbinci, ki jim je 2TDK v prvi fazi razpisa priznal usposobljenost
za gradnjo, imajo do 1. februarja 2021 čas za oddajo ponudb. Kot so pojasnili v 2TDK, so rok
podaljšali zato, da še niso prejeli vseh odločitev DKOM v revizijskih zahtevkih.
.

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

Komisija je medtem že ugodila tudi avstrijskemu Strabagu in razveljavila odločitev 2TDK o
priznanju sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega Metrostava za
gradnjo drugega tira. Zavrnila pa je zahtevka za revizijo, ki sta ju vložila turška gradbinca JV YDA
Unitek.

in

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

PREBERI ŠE

Sindikat žerjavistov odločno proti vstopu Madžarov

v

projekt drugi

tir

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

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

Avtor

P.Š.

28. December 2020, ob 10:56

1/6

decembru je polovica mandata tudi za kranjskimi mestnimi
svetnicami in svetniki. V Kranju jih mesti svet sestavlja 33, 7
svetniških skupin in 8 samostojnih svetnikov. Večina svetnikov je
svojim dosedanjim delom zadovoljna, kot tudi s konstruktivnim
sodelovanjem z občinsko upravo. Se pa najde tudi nekaj kritik.
V

s
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Ob polovici mandata smo črto pod dosedanjim delom potegnili tudi

z

svetniki oziroma svetniškimi skupinami. Tako so svoja razmišljanja

nami delili Evstahij

z

nekaterimi

Drmota (SD) , Zoran Stevanovič (Zoran za Kranj) , Bojan Homan (SDS) , Igor Velov
(Igor Velov – Lista za razvoj Kranja) , Irena Dolenc (NSi) in Ana Černe (Levica)

.

Svetniki so s svojim delom zadovoljni
Svoje dosedanje delo svetniki ocenjujejo kot uspešno. V SD tako izpostavljajo, da
drugače niti ne bi moglo biti, saj

je bil

sedanji župan Matjaž Rakovec izvoljen prav

iz

njihove liste. » Svetniška skupina SD deluje mirno in za občinske potrebe povezovalno!
Župan nima uradne koalicije, vendar med različnimi političnimi strankami
občinskem svetu MOK vodi povezovalno politiko vse

v

v

sedanjem

interesu širše družbene

(občinske) skupnosti. S takim načinom svetniška skupina soglaša in pred lastne
uspehe postavlja zadovoljstvo občanov, « izpostavlja Evstahij Drmota

iz

SD.

Delo svetniške skupine Zoran za Kranj njen vodja Zoran Stevanović ocenjuje kot zelo

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

dobro, » predvsem ob predpostavki, da nas
načine poskuša onemogočati. Čeprav
občine ter občanov,

je

je

je

župan potisnil

jasno, da

je

v

opozicijo in nas na vse

to nekonstruktivno in na škodo

strah trenutne oblasti pred našo politično močjo in javno

podporo javnosti našim idejam in delu, premočen. Kljub temu ves čas svojega
delovanja kažemo, da

Tudi

v

je

možna drugačna politika,

svetniški skupini SDS so

s

ki

deluje izključno

v

korist ljudi. «

svojim delom zadovoljni. Bojan Homan ga ocenjuje kot

produktivno. » Najbolj smo zadovoljni, da smo uspeli na dnevni red uvrstiti točko o
problematiki prihajanja migrantov

v

Mestno občino Kranj oziroma

smo zbudili tudi ostale občine in vlado, da se

je

v

Slovenijo. S tem

začelo na tem področju res nekaj

konkretno premikati. « Vodja Liste za razvoj Kranja Igor Velov pa predvsem izpostavlja
njihovo konstruktivno delo: » V tem mandatu nismo del koalicije,

ki

bi vnaprej in

brezpogojno zagotavljala glasove ZA pri odločanju na sejah mestnega sveta. Obenem
pa nismo opozicija,
kar

je

ki

bi vse rušila in zganjala demagogijo in populizem. Podpiramo vse

dobro za razvoj občine in dvig kvalitet bivanja občank in občanov. «
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» Že prva pobuda za izgradnjo doma za starejše

je

za izgradnjo novega doma na Zlatem polju so

teku, za starejše se načrtuje tudi

v

dobila večinsko podporo. Postopki

dodatno dnevno varstvo na Planini in storitev Prostofer, « poudarja Irena Dolenc

iz

NSi.

Ob tem dodaja, da so ponosni tudi na svoj prispevek pri številnih infrastrukturnih ter
izobraževalnih projektih, še posebej pa izpostavlja začetek urejanja poslovne cone
Hrastje. » Na sejah in komisijah sem pri svojih prizadevanjih ves čas izpostavljala
temeljne vrednote našega programa: solidarnost, pravičnost in enakopravnost. Ob tem
sem vložila preko 12 svetniških vprašanj in pobude
obnovitve vrtcev in šol,

ki

so

v

v

zvezi

z

različnimi tematikami, od

slabem stanju, do pobud pri ustanovitvi stanovanjskega

sklada, « pa izpostavlja samostojna svetnica Ana Černe,

ki je

bila izvoljena na

listi

stranke Levica.

Večina izpostavlja konstruktivno sodelovanje z občinsko
upravo
Najbolj kritičen do dela sedanje občinske uprave

je

Zoran Stevanović, saj jo

je

po

njegovem težko ocenjevati, ker vedno sledi volji župana. » Župan se mogoče trudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

opravljati delo po svojih najboljših močeh, vendar
tudi prepoznano

v

javnosti. V komunikaciji

z

je

to delo slabo opravljeno in kot tako

občani namreč stalno ugotavljamo, da

župana in trenutne oblasti ne zanimajo težave »malih« ljudi ter da vodenje občine
poteka tako, kot da župana sploh nimamo. Prav tako
zatiranje parlamentarne demokracije, saj

je v

je

skrb vzbujajoče županovo

več zadevah pokazal namero, da želi čim

več pristojnosti mestnega sveta prenesti nase, predvsem kar se tiče sprejemanja
pogodb velikih vrednosti, « pravi Stevanović. » Brez presežka. Uprava
čelu

je

zaključila nekaj projektov,

projektov, začetih

v

tem mandatu,

prioriteta, « pa meni Velov,

ki

ki

so se začeli
je

v

z

županom na

prejšnjih mandatih. Kar se tiče

nekaj dobrih, nekateri pa mogoče niso ravno

dodaja: » Osebno menim, da ima župan

v

mestnem svetu

dokaj mirno plovbo. Predvsem zaradi razumnih in konstruktivnih svetnikov.
pa vem, da se bo to

v

Iz

izkušenj

drugi polovici mandata precej spremenilo. «

Večinoma sicer predvsem izpostavljajo konstruktivno sodelovanje. » Z županom
Matjažem Rakovcem najdemo skupni jezik in lepo sodelujemo. Zaradi demokratičnega
vodenja mestnega sveta, ni nobene koalicijske pogodbe. Svetniki imamo možnost, da
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dobre projekte podpremo, lahko sodelujemo

s

točke dnevnega reda so običajno odstranjene

predlogi izboljšav, svetnikom neustrezne
z

dnevnega reda, « pravi Dolenčeva.

» Sodelovanje poteka konstruktivno. Večina predlogov

je

dobro sprejetih, vendar

realizacija žal velikokrat poteka prepočasi, še posebej na področjih,

ki

bi zmanjševali

neenakosti in prispevali h kvaliteti življenja vseh, « opozarja Černetova. Homan pa
dodaja: » Zadovoljni smo, da župan nadaljuje zastavljene projekte, predvsem projekt
GORKI,

ga

ki

je

začela SDS

namensko, tako da

Drmota

je

z

v

mandatu 2004 – 2008. Proračunski denar se porabi

delom občinske uprave več ali manj zadovoljni. «

ob vsem tem izpostavil strokovnost trenutnega občinskega vodstva. » Pred

volitvami smo

SD poudarjali, da Kranj zmore več. S sedanjim županom g. Matjažem

v

Rakovcem in podžupanom g. Janijem Černetom
strokovno izkušena ekipa
skupaj

z

z

je

vajeti občine končno prevzela

veliko mladostne energije. V prvem delu mandata smo to

župansko ekipo dokazali, saj smo/so uspeli premakniti in končati projekte,

so se zdeli neizvedljivi in začeti nove,

ki

ki

bodo korenito spremenili našo občino. «

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

Pri projektih v drugi polovici mandata je treba biti realen
Glede druge polovice mandata in projektov,

ki

bi morali biti izpeljani, večina izpostavlja

izgradnjo novih stanovanj, vzpostavitev Poslovne cone Hrastje, izgradnjo novega Doma
upokojencev in reševanje problematike parkiranja. V NSi
še Regijski vadbeni športni center

s

parkirno hišo

v

si

po besedah Dolenčeve želijo

sklopu Športnega parka, koncertno

dvorano, kolesarsko povezavo od Delavskega mostu do Škofje Loke, ureditev križišča
Ješetove ulice
listi

s

Škofjeloško cesto in sprejem Strategije ravnanja

Zoran za Kranj pa

si

z

odpadki

v

Kranju. V

predvsem želijo, da bi zaživela njihova ideja glede ureditve

parkirnih mest za prebivalce stanovanjskih naselij Zlato polje, Vodovodni stolp in
celotna Planina ter da bi imela oblast posluh za njihove predloge,

ki jih

prejemajo od

krajanov vseh krajevnih skupnosti.

» Občina mora vlagati

v

trajnostno gradnjo javnih neprofitnih stanovanj ter spodbujati

razvoj stanovanjskih zadrug in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij,
zagotavljale varen, trajen in dostopen najem. Zavzemati se

je

ki

bi

treba za možnost
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omejevanja višine in rasti tržnih najemnin

s

strani občine ter voditi izrazito socialno

stanovanjsko politiko, « izpostavlja Černetova, po besedah Drmote pa
potrebnih

z

ozirom na varnost udeležencev

v

mestna spalna naselja in rekreacijsko sprehajalne poti. « Medtem
leto

ali

v

vrtce, kjer

je

» ena najbolj

prometu in obenem najatraktivnejša

izgradnja nadhoda med Tušem in Qlandijo preko državne ceste,
vlaganj

je

ki

razmejuje velika
si

Homan želi več

po njegovih besedah občina zaspala in bi bil vesel, če bi se vsako

vsaj vsake dve leti zgradil en nov vrtec.

» Pri tem

je

potrebno biti realen in korekten. Zelo všečno bi bilo našteti kup projektov.

Žal so možnosti omejene in čas pred nami negotov. Več bo jasno ob sprejemanju
rebalansa proračuna za leto 2021 in proračuna za leto 2022. In ne pozabimo, leto 2022
volilno leto in zato nepredvidljivo, « pa zaključuje svetnik Igor Velov.

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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G. C.
28. december 2020 ob 20:17
Črni Kal MMC RTV SLO, STA
-

Preberi članek

Pri gradnji prvega odseka drugega tira bodo
lahko sodelovali trije ponudniki
Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna

v

osmih delovnih dneh

Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega
tira železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu,
Kolektorju CPG in turškemu gradbenemu podjetju Cengiz.

Sorodne novice
Drugi tir: Komisija
zavrnila revizijo
glavna gradbena
Drugi tir: Državna
revizijska
zavrnila zahtevke
Kitajcev

komisija

Drugi tir: Kolektor
CPG naj bi
podpis še
aneksa, vrednega
milijon evrov

zahteval

tretjega

Foto: Radio Koper

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

Kot so sporočili iz družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega
železniškega tira med Koprom in Divačo, je uprava odločitev sprejela ob seznanitvi
nadzornega sveta. Vsi kandidati, ki jim je priznana sposobnost, morajo finančne ponudbe
za drugo fazo postopka oddati do 1. februarja prihodnje leto.

Državna revizijska
komisija: Češki
Metrostav nima
ustrezne reference

Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh. Odločitev o priznanju
sposobnosti za drugi odsek, tj. med Črnim Kalom in Koprom, pa bodo sprejeli v najkrajšem
mogočem času, so še napovedali.

Končana gradnja dostopnih cest
Medtem je gradnja večine dostopnih cest, po katerih bodo v času gradnje drugega tira
prevažali gradbeni material, končana. Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt jih je
do danes končal 22 od skupno 24. Preostalo polovico kilometra dostopnih cest bo dokončal
do roka, ki se izteče 28. februarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Kolektorja.
V družbi so zatrdili, da gradbena dela na dostopnih cestah potekajo hitro, učinkovito in v
skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. Poudarili so zahtevne okoliščine, kot so
povečan obseg del, slabe geološke in geomehanske razmere ter situacija s covidom -19, ki
je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje
gradbenih del.
Ravno zaradi omenjenih zamud pri arheoloških delih in dodatnih gradenj zaradi zaznanih
geoloških sprememb konzorcij ni mogel pravočasno začeti del na preostalih delih cest. A
bo omenjenega manjkajočega pol kilometra zgrajenega v dogovorjenem roku, so zatrdili.
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P.C.,

T.M.,

V.V.

/

Necenzuirano

Kdo je novi lastnik zemljišč,
ciprskega podjetja?
0

ki

so bila nekoč

v

lasti

28. Dec 2020, 20:03

Deli na:

Facebook

Twitter

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

Na obrobju Ljubljane, nasproti kamnoloma v Podutiku, leži za 150 tisoč kvadratnih metrov
zemljišč. Zaradi velikosti in privlačne lokacije so že vrsto let zanimiva različnim vplivnim
igralcem na ljubljanskem nepremičninskem trgu, še zlasti ker je od junija letos na delu teh
zemljiščih dovoljeno graditi vrstne hiše in stanovanja. To namreč omogoča nov občinski
prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran Janković.

/

Marjan Pišljar
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Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Novo naselje na zahodu Ljubljane bo zdaj očitno gradil
znani poslovnež iz Rovt Marjan Pišljar Iz dokumentov, ki
so jih pridobili v uredništvu Necenzurirano.si, je razvidno,
da je podjetje Metalka Commerce, ki ga obvladuje Pišljar,
v začetku decembra postalo lastnik zemljišč v Podutiku.
Kupilo jih je od arhitekturnega biroja Esplanada, ki je v
lasti Ruperta Goleta nekdanjega župana Šentruperta.
.

,

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

Gole je za Necenzurirano.si potrdil, da so Metalki
Commerce prodali projektno podjetje Podutik skupaj z
zemljišči in »s tem pridobili finančni vir za nadaljnji razvoj
projekta«. »Za sam projekt to ne pomeni nobenih
sprememb. Naloga mojega biroja Esplanada je, da
poskrbi za celoten paket projektne dokumentacije do
zaključka gradnje,« je pojasnil in dodal, da bodo
predvidoma februarja ali marca vložili vlogo za gradbeno
dovoljenje.

Instagramu
Lastniki podjetja Polfin, od katerega
si je občina Šentrupert v času
županovanja Ruperta Goleta
izposojala denar, in družina Janković
imajo še eno skupno točko –
poslovno nepremičnino za
Bežigradom v Ljubljani. Podjetje
Glen, ki je v lasti Bojana Papiča in
nekaj drugih posameznikov, je leta
2018 postalo lastnik nekdanjega
tovarniškega kompleksa propadlega
podjetja MKT Print. Kot so razkrili na
Necenzurirano.si, nepremičnino v
resnici upravljata Damijan Janković
in Jan Bec, življenjski sopotnik
nečakinje Zorana Jankovića.

Novi občinski prostorski načrt na zemljiščih dovoljuje
gradnjo 39 enostanovanjskih vrstnih hiš in desetih stanovanj na okrog 21 tisoč kvadratnih metrov
površine. Šlo bo za nadstandardno gradnjo, čemur je v mestnem svetu nasprotovala opozicija.
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Mediaspeed

Jure Janković

Vsi skupni posli Pišljarja

in

Jankovićevih

Marjan Pišljar in družina Janković imata dolgo zgodovino skupnih poslov in povezav. Poslovna
prepletla še v času, ko je bil aktualni ljubljanski župan še na čelu Mercatorja.

sta se

Electo, gradbenim podjetjem v lasti družine Janković, je tako sodeloval pri gradnji vrstnih hiš na
Vrhniki. Kmalu po tem, ko je bil Janković leta 2006 prvič izvoljen za župana, je Pišljarju uspel milijonski
posel. Na njegovem zemljišču na območju Litostroja je občina s prostorskim načrtom dovolila gradnjo
treh blokov z 200 stanovanji. Zemljišče, ki ga je kupil za 30.000 evrov, je Pišljar kmalu zatem prodal
Gradbenemu podjetju Grosuplje (GPG). Izklicna cena za zemljišče, ki jo je stečajni upravitelj GPG
postavil več let pozneje, je znašala 3,84 milijona evrov.
Z

Domači javnosti je Pišljar najbolj znan kot podjetnik, od katerega si je Jure Janković najmlajši sin
ljubljanskega župana, leta 2009 izposodil dva milijona evrov. Denarja ni vrnil, zato se je Pišljar odločil za
rubež. Na koncu je moral posredovati Zoran Janković. Leta 2013 je Pišljar dobil nazaj 2,2 milijona evrov,
kar naj bi predstavljalo preostanek dolga skupaj z obrestmi.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

,

Kdo vse je takrat družini Janković pomagal pri poplačilu posojila, nikoli ni bilo znano. Toda zdaj so v
Pišljarjevih rokah končala zemljišča, ki so jih pred desetletji povezovali prav z Juretom Jankovićem,
nekoč Pišljarjevim dolžnikom.
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Zemljišča obsegajo približno 150 tisoč kvadratnih metrov.

esplanada.si
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Novi občinski prostorski načrt na zemljiščih dovoljuje gradnjo 39 enostanovanjskih vrstnih hiš
desetih stanovanj na okrog 21 tisoč kvadratnih metrov površine.

Kupil zemljišča

iz

odmevne afere

Leta 2009, ko si je Jure Janković od Pišljarja izposodil dva
milijona evrov, so se namreč začeli tudi posli z zemljišči v
Podutiku. Od več fizičnih oseb jih je odkupilo podjetje
VAZ Gradnje, ki ga je ustanovil ciprski holding Disonco
Investments. Gre za poštni nabiralnik, ki je kupoval
nepremičnine v prestolnici. V začetku leta 2011 je Pop TV
objavil dokument, ki naj bi dokazoval, da je končni lastnik
ciprskega podjetja Jure Janković, ki je to ves čas zanikal.

Kdo je Marjanu Pišljarju leta 2013
poplačal dolg Jureta Jankovića
Tristo tisoč evrov je bila vredna hiša
Jureta Jankovića v Grosupljem, ki
mu jo je predal Zoran Janković.
Približno 44.000 evrov je Pišljar iztržil
s prodajo zarubljenih predmetov,
nekaj manj kot pol milijona evrov je
prejel od neimenovane osebe, še 1,2
milijona evrov pa je Pišljarju
nakazalo podjetje s sedežem v
Hongkongu.

Izbruhnila je afera. Kmalu po nakupu zemljišč v Podutiku
je namreč Mestna občina Ljubljana začela postopke za
spremembo prostorskega načrta (OPPN), ki je na teh
zemljiščih predvidel gradnjo stanovanj. Njihova vrednost
bi se s tem nekajkrat povečala. Zaradi suma, da občina
spreminja namembnost zemljišča, ki je v lasti Jureta
Jankovića, so se ti posli znašli tudi pod lupo parlamentarne preiskovalne komisije,
Jeraj (SDS).
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

in

ki jo je

vodila Alenka

Zgodba je utonila v pozabo po parlamentarnih volitvah leta 2011, po katerih Zoranu Jankoviću ni
uspelo sestaviti vlade. Čeprav je nov prostorski načrt na manjšem delu zemljišč v Podutiku dovoljeval
stanovanjsko gradnjo, tam v poznejših letih nihče ni zasadil lopate.
Zemljišča so ostala v rokah podjetja VAZ Gradnje,

ki je v

tem času zamenjalo več lastnikov.

Nekaj časa ga je obvladoval srbski poslovnež Ranko Mimović ki je bil pozneje na prvi stopnji zaradi
goljufije in pranja denarja pri poslih s Cestnim podjetjem Ljubljana (CPL) obsojen na 12 let zapora, a
višje sodišče sodbo razveljavilo. Leta 2018 je Mimović Zorana Jankovića naznanil policiji zaradi
izsiljevanja plačil deset odstotkov vrednosti od vsakega posla z Mestno občino Ljubljana. Nekaj
mesecev pred tem je podjetje VAZ Gradnje končalo v stečaju.
,

je
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Šlo bo za nadstandardno gradnjo.

esplanada.si
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Tako naj

Je

bil

bi

bilo videti naselje na zahodu Ljubljane.

nekdanji župan Šentruperta

le

začasni lastnik?

Toda zemljišča v Podutiku niso končala v stečajni masi. Na javni dražbi, ki jo je še pred stečajem
podjetja VAZ Gradnje izvedlo sodišče, jih je za 1,53 milijona evrov kupil edini ponudnik Rupert Gole.
Gre za nekdanjega župana občine Šentrupert, ki se je v njegovem času komaj izognila bankrotu. Takrat
so jo pomagala reševati prav podjetja iz Ljubljane, ki so tesno povezana s posli družine Janković. Na
dan, ko je Gole na dražbi kupil zemljišča v Podutiku, si je občina Šentrupert izposodila 70.000 evrov od
podjetja Polfin. Njegov solastnik je Bojan Papič nekdanji prvi mož Lesnine, ki je v zadnjih letih
ogromne zneske vlagal v naložbe, povezane s posli družine Janković ali podjetji iz njihovega kroga.
Odkupoval je terjatve peščice izbranih podjetij do ljubljanske občine.
,

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

Gole je s Polfinom podpisal še več posojilnih pogodb po zelo visokih obrestnih merah, od osem do 12
odstotkov. Podjetje bi bilo tako celo ekskluzivni financer 3,8 milijona evrov vrednega projekta izgradnje
dodatnih kapacitet za Dom starejših občanov Trebnje. Ko je Polfin odstopil od tega posla in zahteval
vračilo 950.000 evrov varščine, tega denarja občina ni več imela. Medtem ko so občinski svetniki Goletu
očitali, da je šlo za »prikrito financiranje« občine, je morala občina letos zaradi vračila dolgov prodati
javno podjetje Energetika Šentrupert.
Nikoli sicer ni bilo jasno, kako je sploh financiral nakup zemljišč v Podutiku. Iz letnih poročil njegovega
arhitekturnega biroja Esplanada je razvidno le, da si je denar v celoti izposodil od neimenovane banke.
A ta v več kot treh letih na nepremičninah ni vpisala nobene hipoteke. Koliko mu je za zemljišča plačal
Pišljar, ni znano. Poudaril je, da pri projektu ne sodeluje »nihče od članov družine Janković«.
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Delničarji Petrola o novih nadzornikih in
tožbah
Lastniki se bodo na skupščini Petrola seznanili
poslov nekdanje uprave.

s

posebno revizijo

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

Odpri galerijo
Nadzor nad vodilnim trgovcem

z

gorivi

v

državi

je

pomemben za vsako politiko. FOTO: Jure Eržen/Delo

28.12.2020 ob 05:17
28.12.2020 ob 05:20

Ljubljana – Delničarji Petrola se bodo na današnji izredni skupščini seznanili z
ugotovitvami posebne revizije, ki jo je po lanskem sklepu lastnikov opravila družba
BDO. Ker so revizorji ugotovili določene nepravilnosti, naj bi odločali tudi o
imenovanju posebnega pooblaščenca za vložitev Maja
odškodninskih
tožb.
Grgič
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NPU zanima revizija poslov Berločnikove uprave

Na dnevnem redu je tudi imenovanje novih nadzornikov Petrola, kjer dviga prah
predvsem predlagano ime vodje kabineta ministra Andreja Vizjaka . Neuradno je bilo
mogoče izvedeti, da je na skupščini pričakovati nasprotne predloge.
Revizija BDO je oktobra končala posebno revizijo 30 poslov nekdanje uprave pod
vodstvom Tomaža Berločnika . Revizorji so pri pregledu ugotovili kar nekaj
nepravilnosti, ki bi lahko bile, kot so zapisali, ne le podlaga za odškodninsko, ampak
celo za kazensko odgovornost. Nekdanji upravi med drugim očitajo kršitev statuta
družbe glede obveznega soglasja nadzornikov in prenizko stopnjo skrbnosti pri
vlaganjih v naložbe in ocenjevanju njihovega donosa.

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

Sporni posli
Ugotovili so domnevno oškodovanje družbe zaradi preplačila pri Petrolovem nakupu
in dokapitalizaciji podjetja mBills. Možnost preplačila kupnine so revizorji izpostavili
tudi pri nakupu poslovnega deleža v družbi Zagorski metalac, pri ustanovitvi Petrola
Beograd pa opozorili na precenjenost ekonomske upravičenosti projekta in napačne
odločitve. Nezadostno skrbnost revizija očita nekdanjemu vodstvu tudi v primeru
vetrne elektrarne Glunča in pri projektu gradnje male hidroelektrarne Petrol
Hidroenergija v Bosni in Hercegovini. Za navedene posle in nakup deleža v Atetu,
Abcitu, BS Malta in BS Vjenac naj bi delničarji odločali o imenovanju posebnega
pooblaščenca za vložitev odškodninskih tožb. To nalogo naj bi zaupali odvetniški
pisarni Matej Erjavec in partnerji. Nekdanja uprava, v kateri sta sedela še Igor
Stebernak in Rok Vodnik, na skupščino ni vabljena, lahko pa se je udeležijo kot
delničarji.
Poročilo BDO je zahteval tudi nacionalni preiskovalni urad (NPU). Na policiji so
potrdili, da NPU v tem primeru preverja, ali so podani razlogi za sum kaznivega
dejanja, katerega storilec se preganja po uradni dolžnosti.
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Tožbe večinoma neuspešne

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

Podjetja z odškodninskimi tožbami doslej niso bila uspešna in so imela z njimi
predvsem stroške. Telekom Slovenije se je letos po več letih pravdanja z nekdanjo
upravo pod vodstvom Bojana Dremlja z njo letos zunajsodno poravnal. Od
zavarovalnice je namesto zahtevanih 48 milijonov evrov prejel le 2,8 milijona evrov.
Tudi Luka Koper je po sklepu skupščine vložila več odškodninskih tožb proti
nekdanji upravi pod vodstvom Roberta Časarja in eno proti nekdanjim nadzornikom
družbe. Prve še potekajo, drugo je družba izgubila. Tožbe zoper člane nekdanjih
uprav sta izgubila tudi Nova KBM in Dars.

Andrej Fatur FOTO: Voranc Vogel/Delo

Odvetnik Andrej Fatur je pojasnil, da so odškodninske tožbe v gospodarskih zadevah
že po naravi lahko zelo kompleksne. Po njegovih besedah je že protipravnost
velikokrat težko dokazati, nato je treba dokazati še vzročnost med tem in povzročeno
škodo. »Pri tem je dokazno breme na tožniku, ki mora biti sposoben to dokazati na
sodišču,« je pojasnil in dodal, da je zato dobro najprej pretehtati, ali je odškodninsko
tožbo zoper člane organov vodenja smiselno vložiti, zlasti ker jo pri visokih zneskih
spremljajo tudi visoki stroški. »Če obstajajo jasni znaki nepravilnosti in oškodovanja,
je uprava dolžna vložiti oziroma predlagati odškodninsko tožbo, saj se lahko v
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nasprotnem primeru njej očita neustrezno skrbnost,« je dejal Fatur. Sklenil
pri odločanju o teh postopkih treba vzeti v zakup tudi tveganje neuspeha.

je,

da

je

V Petrol vodja Vizjakovega kabineta
Delničarji Petrola bodo danes odločali
tudi o novih nadzornikih družbe,
čeprav bo sedanjim potekel mandat šele
aprila. Kot kaže, si želijo predvsem v
največji koalicijski stranki še pred
morebitnim padcem vlade ali predčas
nimi volitvami zagotoviti vpliv v tej
družbi. Med predlaganimi kandidati je
Aleksander Zupančič FOTO: Goran Rovan
tudi Aleksander Zupančič vodja
kabineta ministra za okolje in prostor
Andreja Vizjaka, ki je zaradi letošnjega domnevno spornega nakupa delnic Petrola na
podlagi notranjih informacij pod drobnogledom agencije za trg vrednostnih papirjev.
Tako komisija za preprečevanje korupcije kot stroka opozarjata, da bi se lahko
Zupančič zaradi svoje sedanje in nadzorniške funkcije znašel v konfliktu interesov.
Med kandidati sta še predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga Janez Žlak
ki sodi v krog SDS, in prvi nadzornik Sašo Berger . Blizu SDS oziroma tretjemu
največjemu delničarju Petrola in Vizjakovemu prijatelju Dariju Južni naj bi bili tudi
drugi predlagani kandidati za nadzorni svet, Borut Vrviščar Igo Gruden in Mladen
Kaliterna ; zadnja dva sta že zdaj nadzornika.
,

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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Končanih 22 od 24 dostopnih cest za drugi
Zaključena večina dostopnih cest za projekt drugi

tir

tir.

Odpri galerijo

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

FOTO: Jure Eržen/Delo

28.12.2020 ob 10:23
28.12.2020 ob 10:32

»Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt, ki gradi dostopne ceste za projekt drugi tir,
je navkljub povečanemu obsegu del, bistveno slabšim geološkim in geomehanskim
razmeram ter situaciji s COVID-19, ki je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in
Tomažič
s tem zamaknila izvajanje gradbenih del, v skladu z Janez
najvišjimi
standardi gradbene stroke do
danes zaključil že 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih se bo v času gradnje drugega
tira prevažal gradbeni material. Tudi preostalih 0,5 kilometra dostopnih cest bo konzorcij
podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt dokončal do dogovorjenega roka, to je 28. februarja
2021,« so sporočili iz Kolektor CPG.
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Koper pripeljal leta 2026

V konzorciju podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt so zaključili že 22 od skupno 24 dostopnih
cest za projekt drugi tir gradbena dela na dostopnih cestah pa potekajo hitro, učinkovito in v
skladu z najvišjimi standardi gradbene stroke. Kakovost del, kamor sodi tudi debelina asfalta,
ves čas gradnje nadzorujeta kar dva akreditirana laboratorija, meritve debelin asfalta pa
potekajo z odvzemom vrtin, ki velja za edini veljaven način merjenja debeline asfalta.
,

Ključne ceste zgrajene predčasno
Do danes je bilo tako na projektu dostopnih cest za drugi tir odvzetih 38 vrtin asfaltnih
plasti, ugotovljenih pa ni bilo nobenih odstopanj. To potrjujejo tudi strokovna poročila s
strani zunanjih izvajalcev kontrole, Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) in Gradbenega
inštituta ZRMK. Kristjan Mugerli direktor podjetja Kolektor CPG: »Kolektor CPG pri vseh
projektih, tako doma kot v tujini, prisega na kakovost. V primeru izgradnje dostopnih cest za
projekt drugi tir bomo kot izvajalec predali garancijo skladno z zahtevami naročnika, za
kakovost pa jamčimo tudi z bančno garancijo in vsem premoženjem«.

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

,

»Kolektor CPG vsa dela izvaja na najvišji kakovostni ravni in v roku, ki smo ga določili skupaj
z naročnikom. Potrdimo lahko, da nobena dela ne stojijo oziroma ne zamujajo zaradi nas,
ravno obratno, ključne ceste za vse vrste del so zgrajene celo predčasno«, zaključuje Mugerli.
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Zagreb stresel močan potres (dopolnjeno)
Zagreb je danes okoli 6.30 prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki center
(ESMC). Potresni sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6,28.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane.
Nadžarišče potresa je bilo 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

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

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v
Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici.

33

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

28.12.2020
Monday, 07:45
Ponedeljek,
07:45

Kazalo

https://www.sta.si/2843729/z-zagonom-superracunaln...

1/2

Z zagonom superračunalnika do napredka v
raziskavah na različnih področjih (tema)
V Mariboru bodo predvidoma marca prihodnje leto zagnali superračunalnik, ki bo eden najzmogljivejših na svetu. Njegov
prototip, ki so ga dali v uporabo novembra lani, že dela s polno paro in tako nudi pomembno tehnološko podporo
raziskavam na različnih področjih. Z novo pridobitvijo bodo imeli slovenski raziskovalci še hitrejšo in močnejšo pomoč.
Superračunalnik, ki so ga poimenovali Vega, vzpostavljajo v prostorih Inštituta informacijskih znanosti (Izum) v Mariboru.
Pogodbo v vrednosti 17,2 milijona evrov za njegovo postavitev so na podlagi javnega razpisa na ravni EU sklenili s
podjetjem Atos s sedežem v Franciji.
"To je velika evropska korporacija, ki gradi superračunalnike, in zdaj že potekajo dobave opreme. Po načrtih bo sistem
dan v končno uporabo nekje marca prihodnje leto," je za STA povedal prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost
Univerze v Mariboru Zoran Ren.
Po njegovih besedah bo v sistem vgrajena najnovejša tehnologija. "Najnovejši procesorji, najnovejše grafične kartice,
najnovejša omrežna stikala in celo najnovejša tehnologija hlajenja. Tale superračunalnik bo namreč hlajen s toplo vodo, s
čimer bomo dosegli višjo energetsko učinkovitost in posledično prihranili precej električne energije, ki bo potrebna za
delovanje takšnega sistema," je pojasnil.

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

Sistem bo imel zmogljivost 6,8 petaflopov na sekundo oziroma 6,8 milijona milijard izračunov na sekundo, omogočen pa
naj bi bil tudi izredno hiter prenos podatkov do drugih superračunalniških centrov (500 Gbit/s) in njihovo trajno hrambo
(24 PB). "Razvoj na tem področju je zelo hiter, a če bi ga danes dali v uporabo, bi bil po svoji zmogljivosti na 35. mestu
na svetu," je povedal Ren.
Zagotovo bo daleč najzmogljivejši javni superračunalnik v Sloveniji, saj bo po načelu odprte javne raziskovalne
infrastrukture na voljo brezplačno vsem javnim raziskovalnim organizacijam v državi. Stroške njegovega obratovanja
(samo stroški elektrike bodo znašali okoli 600.000 evrov letno) bo krila država, izgradnja sistema pa se večinsko financira
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Superračunalniki so potrebni za obdelavo čedalje večjih količin podatkov ter prinašajo koristi družbi na številnih področjih.
"Sposobni so istočasno izvajati veliko število opravil ali pa izvajati izjemno zahtevna opravila, ki bistveno presegajo
zmožnost osebnih računalnikov, ki smo jih vajeni. Že prototip Maister dela tako kot okoli 5000 zelo zmogljivih osebnih
računalnikov skupaj, Vega pa bo še vsaj 30-krat zmogljivejša od njega," je ponazoril Ren.
Doslej so bili slovenski raziskovalci prisiljeni opravljati zahtevnejše obdelave podatkov na sistemih v tujini, zdaj pa bodo
imeli to možnost doma. Superračunalnik nastaja v okviru projekta Nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (HPC
RIVR) in bo eden od osmih, ki se trenutno gradijo v Evropi. S tem se želi Evropska unija približati ZDA, Japonski in
Kitajski, ki trenutno prednjačijo na tem področju.
Od jeseni lani deluje v Mariboru že prototipni superračunalnik, ki nosi ime Maister in stoji na dvorišču tehniških fakultet. V
prvi vrsti je namenjen razvoju ter testiranju sistemskih in programskih rešitev za gradnjo primarnega superračunalniškega
sistema na Izumu, do zagona Vege pa služi tudi kot produkcijski računalnik, torej je na voljo raziskovalcem za njihove
izračune in simulacije. Po besedah Rena je ves čas zapolnjen, kar kaže velik interes in potrebo po takšni opremi v
Sloveniji.
S pomočjo superračunalnika pričakuje razvoj številnih inovacij na področjih, kot so umetna inteligenca, napredna
podatkovna analitika, personalizirana medicina, bioinženiring, boj proti podnebnim spremembam ter razvoj zdravil in
novih materialov. Med drugim raziskovalci z mariborske univerze s pomočjo Maistra opravljajo raziskave v okviru
mednarodnega projekta iskanja zdravila za covid-19.
Na mariborski univerzi poudarjajo, da je superračunalnik pomembna pridobitev ne le za razvoj vzhodne kohezijske regije
temveč za vso državo. "Postavlja ne le univerze in raziskovalne institucije pač pa tudi gospodarstvo v povsem novo
vlogo, kjer bo lahko z lastnim znanjem konkuriralo v evropskem in globalnem prostoru," je ob zagonu Maistra povedal
rektor Zdravko Kačič.
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Ren je povedal, da na mariborski univerzi že snujejo nove študijske programe za področje superračunalništva.
Posledično verjame v nastanek velikega števila visoko tehnoloških podjetij, ki bodo razvijala nove rešitve, vezane na
"tehnologijo, ki šele prihaja".

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

Vzporedno razvija mariborska univerza tudi raziskovalno opremo na svojih fakultetah. Z ministrstvom za izobraževanje,
znanost in šport je letos podpisala pogodbo o sofinanciranju nadgradnje raziskovalnih infrastruktur (RIUM) v vrednosti 29
milijonov evrov. V okviru projekta INNOVUM pa med drugim snuje mrežo raziskovalnih centrov s povezovanjem
raziskovalne sfere in lokalnega gospodarstva, s čimer želi prav tako spodbuditi raziskovalni in inovacijski razvoj vzhodne
polovice Slovenije.
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Zagreb stresel močan potres
Zagreb, 28. decembra - Zagreb je danes prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki
center. Potresni sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6.28.
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so zabeležili močan potres 112 km jugovzhodno od Ljubljane.
Nadžarišče potresa je bilo 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.

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

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci celotne Slovenije. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da učinki potresa v
Sloveniji niso presegli V. stopnje po evropski potresni lestvici.
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Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba
Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov
jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice, o večji gmotni škodi pa zaenkrat ne poročajo.
Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v
stanovanjih, saj so na tla popadale stvari, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice. Po mestu pa je bilo slišati alarme vozil.
Tudi iz kraja Petrinja, ki je najbližje žarišču, zaenkrat ne poročajo o večji škodi.
Potres, ki so ga čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, je območje stresel danes ob 6.28. Po podatkih Evropskegasredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,2 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.
Hrvaški seizmologi so posvarili pred morebitnimi popotresnimi sunki.

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

Zagreb je že marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov.
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Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba
Zagreb, 28. decembra - Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče
12 kilometrov jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice, o večji gmotni škodi pa zaenkrat ne
poročajo.
Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v
stanovanjih, saj so na tla popadale stvari.
Tudi iz kraja Petrinja, ki je najbližje žarišču, zaenkrat ne poročajo o večji škodi.
Po podatkih Evropskega-sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 5,2 in žarišče 50 kilometrov
jugovzhodno od Zagreba. Hrvaški seizmologi so posvarili pred morebitnimi popotresnimi sunki.

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

Zagreb je že marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov.
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Žarišče potresa jugovzhodno od Zagreba
(dopolnjeno)
Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov
jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice, o večji gmotni škodi pa zaenkrat ne poročajo.
Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Glede na prva poročanja prebivalcev je nekaj škode povzročil v
stanovanjih, saj so na tla popadale stvari, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Številni prebivalci Siska so v strahu zbežali na ulice. Po mestu pa je bilo slišati alarme vozil.
Tudi iz kraja Petrinja, ki je najbližje žarišču, zaenkrat ne poročajo o večji škodi.
Potres, ki so ga čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, je območje stresel danes ob 6.28. Po podatkih Evropskegasredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,2 in žarišče 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba.
Območje je medtem streslo več popotresnih sunkov, najmočnejši je bil ob 7.50. Po podatkih ESMC je imel magnitudo 4,9
in žarišče 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 11 kilometrov jugozahodno od Siska. Med prvim in drugim
močnejšim potresom so na območju Siska in Petrinje zabeležili še popotresni sunek z magnitudo 1,8.
Po drugem močnejšem sunku hrvaški mediji poročajo tudi o večji gmotni škodi, predvsem v Sisku. Na zgradbah v Sisku
je videti popokane zidove in fasade, porušene dimnike in podobno. Prebivalci se bojijo morebitnih novih potresnih
sunkov, poroča Hina.
Pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščite Damir Trut je za hrvaški radio povedal, da v Zagrebu
občani ne poročajo o gmotni škodi. Z zagrebškega letališča, ki stoji jugovzhodno od mesta v smeri žarišča današnjega
potresa, so sporočili, da potres ni povzročil škode in da letalski promet poteka nemoteno.

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

Zagreb je že marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov.
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Pregled - svet do 12. ure
Pregled dogodkov v svetu do 12. ure.
ZAGREB/SISAK - Širše območje Zagreba je zjutraj prizadel močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče 12
kilometrov jugozahodno od Siska. Hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović sta obiskala
Sisak in Petrinjo, ki ju je potres najhuje prizadel. V sisaško-moslavški županiji ocenjujejo, da je gmotna škoda velika, vse
pa kaže, da v potresu ni bilo poškodovanih.
RIM - Italija se bo po koncu novoletnih praznikov vrnila na uporabo t. i. semaforskega sistema za določanje ukrepov za
zajezitev širjenja koronavirusa. Dežele bodo znova razvrščali na tri območja tveganja - na zeleno, rumeno in rdečo.
Sistem bodo začeli uporabljati 7. januarja, je napovedal minister za zdravje Roberto Speranza.
ZAGREB - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 2642 testih potrdili 316 okužb z novim koronavirusom.
Umrlo je 68 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Število testov in na novo okuženih v
zadnjih 24 urah je nekoliko nižje kot prejšnji ponedeljek, ko so ob opravljenih 4614 testih potrdili 766 okužb.
JOHANNESBURG - Južna Afrika je postala prva država v Afriki, ki je od začetka pandemije covida-19 potrdila več kot
milijon okužb z novim koronavirusom. Doslej so po podatkih ministrstva za zdravje potrdili 1.004.413 okužb.
ŠANGHAJ - Sodišče v kitajskem Šanghaju je danes na štiri leta zapora obsodilo ljubiteljsko novinarko Zhang Zhan, ker
je s svojim poročanjem o izbruhu novega koronavirusa v Wuhanu spodbujala jezo in spore. Zhangova je spomladi
objavljala videoposnetke o razmerah v Wuhanu. Poleg nje so takrat aretirali tudi številne druge "državljanske novinarje".
PEKING - Kitajski regulatorji so se odločili omejiti poslovanje finančne skupine Ant, ki sodi pod okrilje internetnega
giganta Alibaba. Kitajska centralna banka je minuli konec tedna vodilne v Ant Group namreč pozvala na pogovor in jim
naložila popravke politik posojilnih in zavarovalnih storitev ter storitev upravljanja premoženja.

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

RIM - Italijanska poslanska zbornica je potrdila dolgo pričakovani proračun za leto 2021, s tem pa prižgala tudi zeleno luč
za milijardno pomoč po koronski krizi v prihodnjem letu. Senat bo o njem predvidoma odločal v sredo.
ARHANGELSK - Na skrajnem severu v Barentsovem morju se je danes prevrnila ruska ribiška ladja. Le dva mornarja
sta se rešila, 17 pa jih pogrešajo in so najverjetneje mrtvi.
PARIZ/LONDON - Močan vihar je v nedeljo iz Velike Britanije dosegel Francijo ter povzročil številne težave. V osrednji in
vzhodni Franciji je brez elektrike ostalo okoli 34.000 gospodinjstev.
NASHVILLE - Ameriški policisti so na podlagi analize DNK ostankov trupla, ki so jih odkrili po petkovi eksploziji avtodoma
v Nashvillu, kot bombnega napadalca identificirali 63-letnega Anthonyja Quinna Warnerja iz mesta Antioch v
Tennesseeju. Warner je umrl v eksploziji, drugih osumljencev pa ni.
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Hrvaški državni vrh po današnjem potresu
obiskal Sisak in Petrinjo (dopolnjeno)
Hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović sta danes obiskala Sisak in Petrinjo, ki ju je
zjutraj prizadel močnejši potres. Najmočnejši sunek je imel magnitudo 5,2. V sisaško-moslavški županiji ocenjujejo, da je
gmotna škoda velika, vse pa kaže, da v potresu ni bilo poškodovanih.
Po prvem potresu, ki je ob 6.28 stresel območje Siska in Petrinje jugovzhodno od Zagreba, je sledila vrsta popotresnih
sunkov, med katerimi sta imela najmočnejša magnitudo 4,7 in 4,1, je sporočil hrvaški seizmografski zavod.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Twitterju zapisala, da je komisija po današnjem močnem
potresu na Hrvaškem v stiku s hrvaškim premierjem Plenkovićem in hrvaškimi oblastmi. "Podrobno spremljamo stanje in
smo pripravljeni pomagati," je zapisala von der Leynova. "Ostani močna, Hrvaška!" je dodala.
Kmalu po potresu sta Sisak in Petrinjo obiskala Plenković in Milanović, ki ju je prvi mož sisaško-moslavške županije Ivo
Žinić v Sisku pred novinarji seznanil s škodo. Povedal je, da je gmotna škoda velika, vendar niti približno tako visoka kot
po marčevskem potresu v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je bilo marca poškodovanih 26.000 zgradb, škoda je ocenjena
na 86 milijard kun (11,5 milijarde evrov).
Največ poškodovanih zgradb v današnjem potresu je v središču Siska, je dodal Žinić. Ocenil je, da sta na območju
Petrinje več škode kot prvi potres povzročila popotresna sunka. Kot je dejal, se zdi, da so na vseh hišah v vaseh na
območju Petrinje poškodovani dimniki in strehe. Povedal je, da na industrijskih poslopjih, kot je rafinerija naftne družbe
Ina, ni škode.

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

Županja Siska Kristina Ikić Baniček je obvestila premierja, da so gasilci zaradi potresa posredovali več kot 100-krat in da
so našli namestitev za eno družino, ki ji je potres uničil stanovanje.
Hrvaški premier Plenković je izrazil zadovoljstvo, da v potresu ni bilo poškodovanih in da gmotna škoda vendarle ni tako
velika. Povedal je, da bodo zagotovili vse pristojne službe, ki bodo lahko pomagale pri sanaciji škode, vključno s hrvaško
vojsko.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je zahteval izdajo dovolilnic za vse prebivalce, ki želijo v strahu pred novimi potresnimi
sunki zapustiti sisaško-moslavško županijo. Na Hrvaškem so zaradi epidemije covida-19 prepovedali potovanja
prebivalcev med županijami do 8. januarja.
Dumbović pričakuje, da bodo tudi območje sisaško-moslavške županije uvrstili v zakon o popotresni obnovi Zagreba in
okolice. Spomnil je tudi, da Petrinja ni bila v celoti obnovljena niti po vojni na Hrvaškem, ki se je končala leta 1995.
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Hrvaški državni vrh po današnjem potresu
obiskal Sisak in Petrinjo
Hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović sta danes obiskala Sisak in Petrinjo, ki ju je
zjutraj prizadel močnejši potres. Najmočnejši sunek je imel magnitudo 5,2. V sisaško-moslavški županiji ocenjujejo, da je
gmotna škoda velika, vse pa kaže, da v potresu ni bilo poškodovanih.
Po prvem potresu, ki je ob 6.28 stresel območje Siska in Petrinje jugovzhodno od Zagreba, je sledila vrsta popotresnih
sunkov, med katerimi sta imela najmočnejša magnitudo 4,7 in 4,1, je sporočil hrvaški seizmografski zavod.
Kmalu po potresu sta Sisak in Petrinjo obiskala Plenković in Milanović, ki ju je prvi mož sisaško-moslavške županije Ivo
Žinić v Sisku pred novinarji seznanil s škodo. Povedal je, da je gmotna škoda velika, vendar niti približno tako visoka kot
po marčevskem potresu v Zagrebu. V hrvaški prestolnici je bilo marca poškodovanih 26.000 zgradb, škoda je ocenjena
na 86 milijard kun (11,5 milijarde evrov).
Največ poškodovanih zgradb v današnjem potresu je v središču Siska, je dodal Žinić. Ocenil je, da sta na območju
Petrinje več škode kot prvi potres povzročila popotresna sunka. Kot je dejal, se zdi, da so na vseh hišah v vaseh na
območju Petrinje poškodovani dimniki in strehe. Povedal je, da na industrijskih poslopjih, kot je rafinerija naftne družbe
Ina, ni škode.
Županja Siska Kristina Ikić Baniček je obvestila premierja, da so gasilci zaradi potresa posredovali več kot 100-krat in da
so našli namestitev za eno družino, ki ji je potres uničil stanovanje.

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

Hrvaški premier Plenković je izrazil zadovoljstvo, da v potresu ni bilo poškodovanih in da gmotna škoda vendarle ni tako
velika. Povedal je, da bodo zagotovili vse pristojne službe, ki bodo lahko pomagale pri sanaciji škode, vključno s hrvaško
vojsko.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je zahteval izdajo dovolilnic za vse prebivalce, ki želijo v strahu pred novimi potresnimi
sunki zapustiti sisaško-moslavško županijo. Na Hrvaškem so zaradi epidemije covida-19 prepovedali potovanja
prebivalcev med županijami do 8. januarja.
Dumbović pričakuje, da bodo tudi območje sisaško-moslavške županije uvrstili v zakon o popotresni obnovi Zagreba in
okolice. Spomnil je tudi, da Petrinja ni bila v celoti obnovljena niti po vojni na Hrvaškem, ki se je končala leta 1995.
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Zagreb stresel potres

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

Zagreb je danes prizadel potres z magnitudo 5,2, je sporočil Evropsko-sredozemski seizmološki center (ESMC). Potresni
sunek je hrvaško prestolnico stresel ob 6,28.
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Potres jugovzhodno od Zagreba ni vplival na
delovanje Neka (dopolnjeno)
Močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče jugovzhodno od Zagreba in so ga čutili tudi po Sloveniji, ni vplival na
delovanje Nuklearne elektrarne Krško, so za STA povedali v nuklearki. Elektrarna deluje s polno močjo, prebivalci
Krškega in okolice pa so čutili tresenje tal, so dodali.
Dežurni seizmolog na Agenciji RS za okolje Andrej Gosar je za STA povedal, da so potres čutili po vsej Sloveniji. Ob tem
je ocenil, da njegova intenziteta v Sloveniji ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
Na vprašanje, kaj pomeni ta magnituda in dva močna potresa na Hrvaškem v zelo kratkem obdobju, je Gosar odgovoril,
da za to ni nobene razlage, saj potresi niso enakomerno razporejeni skozi čas in prostor in se ne ve, zakaj se včasih
pojavljajo bolj pogosto, drugič pa bolj poredko.
Današnji potres ni bil na istem območju kot marca letos. Tokratni je bil bolj južno od Zagreba, marčni pa je bil severno od
hrvaške prestolnice, tako da ne gre za isto območje, je še pojasnil Gosar.
Močan potres z magnitudo 5,2 je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska oz. okoli 50 kilometrov jugovzhodno
od Zagreba.
Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Najbolj so tresenje tal čutili prebivalci Petrinje, ki je najbližje žarišču,
pa tudi bližnjega Siska, od koder poročajo o poškodbah na zgradbah. Tla so se spet močno stresla tudi v Zagrebu, a za
zdaj kaže, da jo bo hrvaška prestolnica za razliko od letošnjega marca odnesla brez hujših posledic.
Zagreb je namreč marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov,
skupna škoda pa je po nekaterih ocenah dosegla celo skoraj šest milijard evrov.

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

Današnji potres so čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, tla pa so se stresla ob 6.28.
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Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo
žage na Gomilskem
Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem, je danes za STA potrdil predstavnik škotskih
investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do
žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi.
Mazi je ob tem navedel, da imajo v naboru par drugih lokacij po Sloveniji, vendar zadeve ne more komentirati, dokler ne
bodo sklenjeni ustrezni dogovori.
Braslovški župan Tomaž Žohar je za STA povedal, da so od podjetja BSW Timber najprej prejeli pisno obvestilo, da
odstopajo od izdelave prostorskega akta za umestitev žage na Gomilskem, potem pa so podpisali še sporazum o
prekinitvi vseh medsebojnih obveznosti glede lesnopredelovalnega centra.
"Zdaj za to lokacijo pripravljamo podrobnem prostorski načrt za namen izgradnje doma starejših občanov ter oskrbovanih
stanovanj," je še dejal Žohar.
Gradnja velike žage na Gomilskem je bila prvotno načrtovana za leto 2018. Žaga škotskih investitorjev je bila del
načrtovanega visokotehnološkega lesnopredelovalnega centra na Gomilskem, katerega vrednost je bila ob napovedi
naložbe ocenjena na 40 milijonov evrov. Žaga z zmogljivostjo razreza 300.000 kubičnih metrov lesa letno bi bila največja
v Sloveniji.

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

Celotna naložba, ki bi po napovedih skupaj prinesla 170 novih delovnih mest, bi obsegala proizvodne komplekse na treh
lokacijah. Poleg centra na Gomilskem so načrtovali še peletarno in kogeneracijo na lesno biomaso v Šoštanju ter
proizvodnjo palet in lesene embalaže v Letušu.
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Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo
žage na Gomilskem
Braslovče, 28. decembra - Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem, je danes potrdil predstavnik
škotskih investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne
ceste do žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi.
Mazi je ob tem navedel, da imajo v naboru par drugih lokacij po Sloveniji, vendar zadeve ne more komentirati, dokler ne
bodo sklenjeni ustrezni dogovori.
Braslovški župan Tomaž Žohar je povedal, da so od podjetja BSW Timber prejeli pisno obvestilo, da odstopajo od
izdelave prostorskega akta za umestitev žage na Gomilskem.

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

Zdaj za to lokacijo pripravljajo podroben prostorski načrt za namen izgradnje doma starejših občanov ter oskrbovanih
stanovanj.
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Potres jugovzhodno od Zagreba ni vplival na
delovanje Neka
Močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče jugovzhodno od Zagreba in so ga čutili tudi po Sloveniji, ni vplival na
delovanje Nuklearne elektrarne Krško, so za STA povedali v nuklearki. Elektrarna deluje s polno močjo, prebivalci
Krškega in okolice pa so čutili tresenje tal, so dodali.
Močan potres z magnitudo 5,2 je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska oz. okoli 50 kilometrov jugovzhodno
od Zagreba.
Za zdaj ni znano, kolikšno škodo je povzročil potres. Najbolj so tresenje tal čutili prebivalci Petrinje, ki je najbližje žarišču,
pa tudi bližnjega Siska, od koder poročajo o poškodbah na zgradbah. Tla so se spet močno stresla tudi v Zagrebu, a za
zdaj kaže, da jo bo hrvaška prestolnica za razliko od letošnjega marca odnesla brez hujših posledic.
Zagreb je namreč marca prizadel močan potres z magnitudo 5,5. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov,
skupna škoda pa je po nekaterih ocenah dosegla celo skoraj šest milijard evrov.

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

Današnji potres so čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, tla pa so se stresla ob 6.28.
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Zaključena večina dostopnih cest za projekt
drugi tir
Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt je do danes zaključil 22 od skupno 24 dostopnih cest, po katerih bodo v
času gradnje drugega tira prevažali gradbeni material. Preostalo polovico kilometra dostopnih cest bo konzorcij dokončal
do roka, ki se izteče 28. februarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Kolektorja.
V družbi so zatrdili, da gradbena dela na dostopnih cestah potekajo hitro, učinkovito in v skladu z najvišjimi standardi
gradbene stroke. Izpostavili so zahtevne okoliščine, kot so povečan obseg del, slabe geološke in geomehanske razmere
ter situacija s covidom-19, ki je spomladi za več tednov zaustavila arheološka dela in s tem zamaknila izvajanje
gradbenih del.
Ravno zaradi omenjenih zamud pri arheoloških delih ter dodatnih gradenj zaradi zaznanih geoloških sprememb konzorcij
ni mogel pravočasno začeti z deli na preostalih delih cest. A bo omenjenega manjkajočega pol kilometra zgrajenega v
dogovorjenem roku, so zatrdili.
V Kolektorju CPG izpostavljajo dejstvo, da kot izvajalec striktno in z vso odgovornostjo upoštevajo projektno
dokumentacijo, ki jo prejmejo s strani naročnika. Tako je bilo v primeru izdelave geotehničnih sider, katerih cena je bila
določena z osnovno ponudbo, in v primeru poseka dreves, katerega cena je bila podana glede na obseg poseka, ki ga je
v projektni dokumentaciji določil projektant.
"Kolektor CPG vsa dela izvaja na najvišji kakovostni ravni in v roku, ki smo ga določili skupaj z naročnikom. Potrdimo
lahko, da nobena dela ne stojijo oziroma ne zamujajo zaradi nas, ravno obratno, ključne ceste za vse vrste del so
zgrajene celo predčasno," je v sporočilu za javnost podčrtal direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli.

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

Medtem ko se gradnja dostopnih cest bliža koncu, pa družba 2TDK še ni izbrala izvajalca za glavna gradbena dela na
drugem tiru. Gradbinci, ki jim je 2TDK v prvi fazi razpisa priznal usposobljenost za gradnjo, imajo do 1. februarja 2021
čas za oddajo ponudb.
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V drugi fazi naročil za gradnjo prvega odseka
drugega tira bodo lahko sodelovali trije
ponudniki
Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge
za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim podjetjem Ed Züblin in
turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turškemu gradbincu Cengiz.
Kot so sporočili iz družbe 2TDK, ki je zadolžena za vodenje projekta gradnje drugega železniškega tira med Koprom in
Divačo, je uprava odločitev sprejela ob seznanitvi nadzornega sveta. Vsi kandidati, ki jim je priznana sposobnost, morajo
finančne ponudbe za drugo fazo postopka oddati do 1. februarja prihodnje leto.
Odločitev bo, če ne bo pritožb, pravnomočna v osmih delovnih dneh. Odločitev o priznanju sposobnosti za drugi odsek, tj.
med Črnim Kalom in Koprom, pa bodo sprejeli v najkrajšem možnem času, so še napovedali.

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

Medtem je gradnja večine dostopnih cest, po katerih bodo v času gradnje drugega tira prevažali gradbeni material,
zaključena. Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt jih je do danes zaključil 22 od skupno 24. Preostalo polovico
kilometra dostopnih cest bo dokončal do roka, ki se izteče 28. februarja prihodnje leto, so danes sporočili iz Kolektorja.
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Gradnja montažnega objekta v UKC Maribor do
sredine januarja
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se trenutno še ukvarjajo z administrativnimi postopki, ki jih je treba
opraviti pred začetkom načrtovane gradnje montažnega objekta za bolnike s covidom-19. Direktor Vojko Flis računa, da
bodo lahko prva gradbena dela na parkirišču ob stavbi oddelka za onkologijo stekla do sredine januarja.
S postavitvijo objekta, s katerim bi pridobili okoli 30 dodatnih postelj za bolnike s covidom-19, se mudi, saj v januarju
pričakujejo dodaten priliv bolnikov v klinični center.
"Zelo hitri smo sicer, ampak nekaj pa je administrativnih korakov, ki jih moramo opraviti, da lahko začnemo delati," je v
nedeljo ob obisku predsednika vlade Janeza Janše v UKC Maribor povedal Flis.
Poudaril je, da je kljub nujnosti izvedbe tega projekta treba zagotoviti njegovo zakonitost. "Paziti moramo, da nam ne
očitajo, da delamo nezakonito. In to nam dela nekaj težav pri hitrosti," je dodal.
Ko bodo gradbena dela enkrat stekla, naj bi bil objekt postavljen v treh mesecih. Projekt, ocenjen na 4,5 milijona evrov, je
vlada sredi decembra uvrstila v načrt razvojnih programov 2020-2023, sredstva pa naj bi zagotovili iz državnega
proračuna za leto 2021.
Predvidena je postavitev montažnega objekta velikosti 1360 kvadratnih metrov z vsemi potrebnimi inštalacijami in
opremo. Tam bi lahko zdravili od 20 do 24 akutnih bolnikov s covidom-19 in pet do šest bolnikov z najtežjo obliko te
bolezni, ki potrebujejo mehansko predihavanje, torej bi bila tu tudi enota intenzivne terapije.

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

Kot izhaja iz vladnega sklepa, bi objekt v prvi fazi uporabili za zdravljenje bolnikov s covidom-19, v naslednjih letih pa za
delovanje oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki bi ga tja začasno naselili za čas predvidene gradnje nove
stavbe oddelka v letih 2023-2025.
Sedanji infekcijski oddelek UKC Maribor je namreč dotrajan in že dolgo časa čaka na nujno obnovo. Gre za najstarejšo
stavbo znotraj tega kliničnega centra in pojav covida-19 je dodatno pokazal, da je več kot nujna gradnja nove klinike. Za
novo stavbo je bilo v preteklih desetletjih že več načrtov, a nikoli ni bilo denarja.
Zdaj naj bi se vendarle premaknilo. Premier Janša je med nedeljskim obiskom, s katerim je obeležil začetek cepljenja
proti covidu-19 v Sloveniji, povedal, da je ta naložba ena od prioritet v nacionalnem programu za okrevanje in odpornost.
Slednji je podlaga za črpanje 5,2 milijarde evrov, predvidenih za Slovenijo v skladu za okrevanje EU po koronski krizi.
"Naredili bomo vse, da bo v naslednjih nekaj letih ta program izpolnjen. Ne samo v Mariboru ampak širom po Sloveniji,
kjer bodo dodatne zdravstvene kapacitete zgrajene praktično v vseh slovenskih regijah," je dejal Janša.

50

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

28.12.2020
Monday, 19:05
Ponedeljek,
19:05

Kazalo

https://www.sta.si/2849312/hrvasko-stresel-drugi-m...

1/1

Hrvaško stresel drugi močan potres letos;
zahteval samo gmotno škodo (zbirno)
Hrvaško je danes stresel drugi močan potres letos. Potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče okoli 50 kilometrov
jugovzhodno od Zagreba, ni zahteval žrtev, povzročil pa je gmotno škodo na območju Siska in Petrinje. Potres je bilo
čutiti po vsej Sloveniji, ni pa vplival na delovanje Nuklearne elektrarne Krško. EU je obljubila pomoč.
Dežurni seizmolog na Agenciji RS za okolje Andrej Gosar, ki je za STA povedal, da so potres čutili po vsej Sloveniji, je
ocenil, da njegova intenziteta v Sloveniji ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
To je bil že drugi močnejši potres na Hrvaškem letos. Tokratni je bil bolj južno od Zagreba, marčni z magnitudo 5,5 pa je
bil severno od hrvaške prestolnice. Takrat je potres poškodoval več kot 26.000 objektov, skupna škoda pa je dosegla
11,5 milijarde evrov.
Žarišče današnjega potresa, ki se je zgodil ob 6.28., je bilo 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Sledilo je več šibkejših
popotresnih sunkov, med katerimi sta bila dva z magnitudo 4,7 in 4, je sporočil hrvaški seizmografski zavod.
Županijski štab civilne zaščite je sporočil, da je bilo v današnjem potresu poškodovanih več kot sto objektov v Sisku,
Petrinji in drugih naseljih. Strokovnjaki so nekaj ur po potresu začeli pregledovati poškodovane objekte in ocenjevati
škodo.
Vodja županijskega štaba civilne zaščite Roman Rosavec je potrdil, da potres ni zahteval človeških žrtev. Poudaril je, da
so večinoma poškodovane fasade hiš, strehe in dimniki ter da so popokale številne stene v notranjosti gospodarskih in
stanovanjskih objektov. Kot je dodal, gasilci popravljajo poškodovane dimnike, da ne bi ogrožali pešcev ali cestnega
prometa. Hrvaški mediji poročajo, da so prebivalci tudi sami začeli popravljati škodo na svojih hišah.

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

Na industrijskih poslopjih, kot sta rafinerija nafte v Sisku in mesna industrija Gavrilović v Petrinji, zaradi potresov ni bilo
škode, ki bi lahko povzročila onesnaženje okolja.
Območje sta obiskala predsednik države Zoran Milanović in premier Andrej Plenković. Ta je izrazil zadovoljstvo, da v
potresu ni bilo poškodovanih in da gmotna škoda vendarle ni tako velika. Napovedal je, da bo vlada pomagala pri
popotresni obnovi. Zagotovili bodo vse pristojne službe, ki bodo lahko pomagale pri sanaciji škode, vključno s hrvaško
vojsko, je dodal.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je zahteval izdajo dovolilnic za vse prebivalce, ki želijo v strahu pred novimi potresnimi
sunki zapustiti sisaško-moslavško županijo. Na Hrvaškem so zaradi epidemije covida-19 namreč prepovedana potovanja
med županijami do 8. januarja.
Dumbović pričakuje, da bodo tudi območje sisaško-moslavške županije uvrstili v zakon o popotresni obnovi Zagreba in
okolice. Spomnil je tudi, da Petrinja ni bila v celoti obnovljena niti po zadnji vojni na Hrvaškem, ki se je končala leta 1995.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Twitterju sporočila, da je komisija po potresu v stiku s
hrvaškim premierjem Plenkovićem in hrvaškimi oblastmi. "Podrobno spremljamo stanje in smo pripravljeni pomagati," je
zapisala von der Leynova. "Ostani močna, Hrvaška!" je dodala.
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Pregled - Slovenija, 28. 12. (ponedeljek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 28. decembra.
LJUBLJANA - V šole se bodo po načrtu vlade najprej vrnili učenci in gojenci zavodov za otroke s posebnimi potrebami.
Testiranje zaposlenih v teh zavodih na koronavirus bo 4. januarja, dan pozneje se bo začel pouk, je dejala šolska
ministrica Simona Kustec. Nato bodo v šole odšli učenci prvega triletja osnovne šole, večina pa naj bi bila v šoli do konca
januarja, je napovedala v izjavi za medije pred sejo odbora DZ. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija
Magajne je zagotovila, da se o testiranju učencev na okužbo z novim koronavirusom kot pogoju za vstop v šolo ni nikoli
razmišljalo.
LJUBLJANA - Spet so lahko začele delovati tržnice in trafike, vrata so lahko znova odprli tudi frizerski saloni, ki so bili
zaprti od četrtka. V skladu z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bodo z delom
lahko nadaljevali do 4. januarja. Še vedno pa so v veljavi omejitve na področju kulture in verskih obredov.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance obravnava predlog že sedmega interventnega zakona, ki jih vlada pripravlja v odzivu
na epidemijo covida-19. Z njim se zagotavlja večjo socialno varnost in omilitev posledic na področju gospodarstva, je
povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vrednost ukrepov je ocenil na 550 do 600 milijonov evrov. Odbor bo v predlog
predvidoma vključil določbo, da do pomoči za blažitev posledic epidemije niso upravičena podjetja, ki kršijo vladne
odloke. Poslanci opozicijskih poslanskih skupin so v obravnavi predloga kritični do ukrepov s področja sociale, predvsem
izplačil enkratnih solidarnostnih dodatkov določenim skupinam prebivalstva.

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

LJUBLJANA - V Sloveniji so v nedeljo opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada.
Delež pozitivnih testov tako znaša 26,2 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov s covidom-19, 207 na intenzivni
negi. V domačo oskrbo so odpustili 37 oseb, 30 jih je umrlo. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v nedeljo opravili 1664
PCR testov in z njimi potrdili 493 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 29,6 odstotka. Opravili so tudi 312
hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 27 oziroma 7,7 odstotka. Množično testiranje s hitrimi testi se
sicer tudi v teh dneh nadaljuje v več krajih po Sloveniji.
LJUBLJANA - Prvak DeSUS Karl Erjavec, ki naj bi bil kandidat za mandatarja morebitne nove vlade, je po sestanku s
strankami KUL danes dejal, da je "povsem razumljivo, da če želimo novo vlado, potrebujemo tudi podporo stranke SMC".
Zato so se dogovorili, da predstavnike SMC povabijo na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije. Odzval se je
predsednik DZ iz vrst SMC Igor Zorčič. Preden se bi se v SMC odločili, da bi se odzvali vabilu KUL in možnega kandidata
za mandatarja Karla Erjavca na pogovore, pričakujejo pogovore ter začetek povezovanja in združevanja med
opozicijskimi strankami, zlasti LMŠ, DeSUS in SAB, je povedal.
LJUBLJANA - V Zdravniški zbornici Slovenije opozarjajo, da bi kakršenkoli odliv zdravnikov in zobozdravnikov v
upokojitev ob izpolnjevanju pogojev za starostno upokojitev, kar je eden od predlogov sedmega protikoronskega zakona,
dodatno ogrozil dostopnost zdravstva. Do konca leta 2022 bi pogoje namreč izpolnilo 951 zdravnikov in zobozdravnikov.
Podobno izpostavljajo tudi v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Na ministrstvu za delo zagotavljajo,
da z ukrepom ne bodo sprožili prisilnega upokojevanja.
LJUBLJANA - Vodstvo STA je v pismu vladi pozvalo predsednika vlade Janeza Janšo ter vse ministre, da podprejo
zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih
mesecih tega leta. Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, sicer bo resno ogrožen obstoj STA, navaja
vodstvo. Premier Janez Janša je na Twitterju navedel, da bodo pogodbene obveznosti do STA izpolnjene takoj, ko bo
Ukom prejel in preveril zahtevano dokumentacijo. Poziv direktorja STA Bojana Veselinoviča k vnovični vzpostavitvi
rednega financiranja STA pa je označil za posmeh vladavini prava. Veselinovič pa je v odzivu na ta zapis navedel, da je
posmeh vladavini prava ravnanje Ukoma, ki vlado sili v kršitve zakona o STA. Obenem je zavrnil očitek, da bi koga
pozival k nezakonitemu ravnanju.
LJUBLJANA - Odbor za izobraževanje na seji razpravlja o ravnanju šolske politike ob zapiranju šol. Med pobudniki za
razpravo, poslanci LMŠ, SD in Levice, je mogoče slišati kritične ocene, da za zapiranje in odpiranje šol ni potrebnih
načrtov ter da se ukrepe izvaja stihijsko. Predstavniki ministrstva nasprotno izpostavljajo, da gre za posebne razmere.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji podaljšala ukrepe iz šestega protikoronskega zakona, ki davčnim zavezancem
omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Namesto do konca leta 2020 bodo veljali še do konca marca 2021.
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LJUBLJANA - Skupščina Petrola se je seznanila z rezultati posebne revizije poslov nekdanje uprave, ki jo je vodil
Tomaž Berločnik. Revizija je pri osmih poslih ugotovila oškodovanje družbe. Uprava je predlagala vložitev odškodninske
tožbe proti nekdanji upravi, vendar je skupščina podprla nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, da uprava
"izvede nadaljnje aktivnosti v povezavi z ugotovitvami poročila". Skupščina je prevetrila tudi nadzorni svet Petrola; vanj
prihajajo Aleksander Zupančič, Borut Vrviščar, Branko Bračko, Alenka Urnaut Ropoša in Mario Selecky. Dosedanji
nadzornik Mladen Kaliterna je dobil ponovni mandat.
BRASLOVČE - Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem, je za STA potrdil predstavnik škotskih
investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do
žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo so medtem za STA zapisali, da pogovori in pogajanja z BSW Timber še potekajo, zato
podrobnejših podatkov na to temo ne morejo posredovati.
LJUBLJANA - Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira
železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim
podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter
turškemu gradbincu Cengiz.
LJUBLJANA - Padavine so čez dan zajele večji del države, območje Gorenjske je zajelo močno sneženje, drugod po
nižinah je sneg sredi dneva prešel v dež. Marsikje je čez dan zapadlo več deset centimetrov snega. Vreme je oviralo tudi
promet na več slovenskih cestah, med drugim je bila zaradi zdrsa tovornega vozila krajši čas zaprta primorska avtocesta.
Na obali je voda poplavila nižje ležeče dele.
PTUJ - Osumljenega za božični trojni umor v Gerečji vasi v občini Hajdina, ki so ga po dejanju odpeljali v bolnišnico,
doslej še niso prepeljali pred dežurnega preiskovalnega sodnika, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor, kjer za
zdaj več podrobnosti o tragičnem dogodku še niso sporočili. O tem bodo predvidoma spregovorili v torek.

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

KRANJ - Nagrada julija za najboljšo igralsko stvaritev domačega ansambla Prešernovega gledališča Kranj v sezoni 2019
/2020 je pripadla igralki Vesni Jevnikar. Nagrado je žirija igralki podelila za vlogo Helene Alving v predstavi Strahovi
Henrika Ibsena in v režiji Igorja Vuka Torbice.
LJUBLJANA - V Bežigrajski galeriji 2 so tudi letos pripravili Videofestival Narave, le da v spletni različici na strani
galerije. Festival predstavlja video dela, ki temeljijo na podobah narave in vključujejo posamezne sekvence iz narave,
človekovega bivanja in prebivanja, razmerja med preteklimi in današnjimi dogodki ter njihovemu komentiranju. Festival
bo potekal do nedelje.
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Pregled - Slovenija, 28. 12. (ponedeljek)
(dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 28. decembra.
LJUBLJANA - V šole se bodo po načrtu vlade najprej vrnili učenci in gojenci zavodov za otroke s posebnimi potrebami.
Testiranje zaposlenih v teh zavodih na koronavirus bo 4. januarja, dan pozneje se bo začel pouk, je dejala šolska
ministrica Simona Kustec. Nato bodo v šole odšli učenci prvega triletja osnovne šole, večina pa naj bi bila v šoli do konca
januarja, je napovedala v izjavi za medije pred sejo odbora DZ. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija
Magajne je zagotovila, da se o testiranju učencev na okužbo z novim koronavirusom kot pogoju za vstop v šolo ni nikoli
razmišljalo.
LJUBLJANA - Spet so lahko začele delovati tržnice in trafike, vrata so lahko znova odprli tudi frizerski saloni, ki so bili
zaprti od četrtka. V skladu z vladnim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev bodo z delom
lahko nadaljevali do 4. januarja. Še vedno pa so v veljavi omejitve na področju kulture in verskih obredov.

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

LJUBLJANA - Odbor DZ za finance je obravnaval predlog že sedmega interventnega zakona, ki jih vlada pripravlja v
odzivu na epidemijo covida-19. Z njim se zagotavlja večjo socialno varnost in omilitev posledic na področju gospodarstva,
je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vrednost ukrepov je ocenil na 550 do 600 milijonov evrov. Na seji odbora so
sicer iz predloga črtali določbo, s katero bi lahko zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, brez razloga
odpovedali delovno razmerje. Hkrati so v predlog vključil določbo, da do pomoči za blažitev posledic epidemije niso
upravičena podjetja, ki kršijo vladne odloke.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v nedeljo opravili 1976 testov in potrdili 517 okužb z novim koronavirusom, je objavila vlada.
Delež pozitivnih testov tako znaša 26,2 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 1221 bolnikov s covidom-19, 207 na intenzivni
negi. V domačo oskrbo so odpustili 37 oseb, 30 jih je umrlo. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so v nedeljo opravili 1664
PCR testov in z njimi potrdili 493 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 29,6 odstotka. Opravili so tudi 312
hitrih antigenskih testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 27 oziroma 7,7 odstotka. Množično testiranje s hitrimi testi se
sicer tudi v teh dneh nadaljuje v več krajih po Sloveniji.
LJUBLJANA - Prvak DeSUS Karl Erjavec, ki naj bi bil kandidat za mandatarja morebitne nove vlade, je po sestanku s
strankami KUL danes dejal, da je "povsem razumljivo, da če želimo novo vlado, potrebujemo tudi podporo stranke SMC".
Zato so se dogovorili, da predstavnike SMC povabijo na pogovore o tem, kako vidijo prihodnost Slovenije. Odzval se je
predsednik DZ iz vrst SMC Igor Zorčič. Preden se bi se v SMC odločili, da bi se odzvali vabilu KUL in možnega kandidata
za mandatarja Karla Erjavca na pogovore, pričakujejo pogovore ter začetek povezovanja in združevanja med
opozicijskimi strankami, zlasti LMŠ, DeSUS in SAB, je povedal.
LJUBLJANA - Odbor za izobraževanje je na seji razpravljal o ravnanju šolske politike ob zapiranju šol. Med pobudniki za
razpravo, poslanci LMŠ, SD in Levice, je mogoče slišati kritične ocene, da za zapiranje in odpiranje šol ni potrebnih
načrtov ter da se ukrepe izvaja stihijsko. Predstavniki ministrstva nasprotno izpostavljajo, da gre za posebne razmere.
Odbor je na predlog opozicije vlado pozval, naj pri sproščanju ukrepov med prvimi sprosti ukrepe na področju vzgoje in
izobraževanja ter naj prioritetno zagotovi nemoteno izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami ter omogoči
odprtje šol zanje.
LJUBLJANA - Vodstvo STA je v pismu vladi pozvalo predsednika vlade Janeza Janšo ter vse ministre, da podprejo
zahtevo kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih
mesecih tega leta. Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, sicer bo resno ogrožen obstoj STA, navaja
vodstvo. Premier Janez Janša je na Twitterju navedel, da bodo pogodbene obveznosti do STA izpolnjene takoj, ko bo
Ukom prejel in preveril zahtevano dokumentacijo. Poziv direktorja STA Bojana Veselinoviča k vnovični vzpostavitvi
rednega financiranja STA pa je označil za posmeh vladavini prava. Veselinovič pa je v odzivu na ta zapis navedel, da je
posmeh vladavini prava ravnanje Ukoma, ki vlado sili v kršitve zakona o STA. Obenem je zavrnil očitek, da bi koga
pozival k nezakonitemu ravnanju.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji podaljšala ukrepe iz šestega protikoronskega zakona, ki davčnim zavezancem
omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Namesto do konca leta 2020 bodo veljali še do konca marca 2021.
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LJUBLJANA - Skupščina Petrola se je seznanila z rezultati posebne revizije poslov nekdanje uprave, ki jo je vodil
Tomaž Berločnik. Revizija je pri osmih poslih ugotovila oškodovanje družbe. Uprava je predlagala vložitev odškodninske
tožbe proti nekdanji upravi, vendar je skupščina podprla nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, da uprava
"izvede nadaljnje aktivnosti v povezavi z ugotovitvami poročila". Skupščina je prevetrila tudi nadzorni svet Petrola; vanj
prihajajo Aleksander Zupančič, Borut Vrviščar, Branko Bračko, Alenka Urnaut Ropoša in Mario Selecky. Dosedanji
nadzornik Mladen Kaliterna je dobil ponovni mandat.
BRASLOVČE - Škotsko podjetje BSW Timber ne bo gradilo žage na Gomilskem, je za STA potrdil predstavnik škotskih
investitorjev v Sloveniji Janez Mazej. Vzrok po Mazejevi oceni tiči v predolgi časovnici za gradnjo navezovalne ceste do
žage, gradnjo žage pa bi zavlekla tudi ustanovljena civilna iniciativa, ki nasprotuje njeni postavitvi. Na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo so medtem za STA zapisali, da pogovori in pogajanja z BSW Timber še potekajo, zato
podrobnejših podatkov na to temo ne morejo posredovati.
LJUBLJANA - Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira
železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim
podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter
turškemu gradbincu Cengiz.
LJUBLJANA - Padavine so čez dan zajele večji del države, območje Gorenjske je zajelo močno sneženje, drugod po
nižinah je sneg sredi dneva prešel v dež. Marsikje je čez dan zapadlo več deset centimetrov snega. Vreme je oviralo tudi
promet na več slovenskih cestah, med drugim je bila zaradi zdrsa tovornega vozila krajši čas zaprta primorska avtocesta.
Na obali je voda poplavila nižje ležeče dele.
PTUJ - Osumljenega za božični trojni umor v Gerečji vasi v občini Hajdina, ki so ga po dejanju odpeljali v bolnišnico,
doslej še niso prepeljali pred dežurnega preiskovalnega sodnika, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor, kjer za
zdaj več podrobnosti o tragičnem dogodku še niso sporočili. O tem bodo predvidoma spregovorili v torek.

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

KRANJ - Nagrada julija za najboljšo igralsko stvaritev domačega ansambla Prešernovega gledališča Kranj v sezoni 2019
/2020 je pripadla igralki Vesni Jevnikar. Nagrado je žirija igralki podelila za vlogo Helene Alving v predstavi Strahovi
Henrika Ibsena in v režiji Igorja Vuka Torbice.
LJUBLJANA - V Bežigrajski galeriji 2 so tudi letos pripravili Videofestival Narave, le da v spletni različici na strani
galerije. Festival predstavlja video dela, ki temeljijo na podobah narave in vključujejo posamezne sekvence iz narave,
človekovega bivanja in prebivanja, razmerja med preteklimi in današnjimi dogodki ter njihovemu komentiranju. Festival
bo potekal do nedelje.
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(POGLED) Kako sem doživel in videl
Maribor
akademije
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Odpri galerijo
Sašo Bizjak

28.12.2020, 21.00

Maribor, drugo največje slovensko mesto, ima burno zgodovino. Kako je ne bi imel, saj leži blizu avstrijske
meje, meje v srednji Evropi pa so spremenljive in se nam premikajo pod nogami, mesta in ljudje pa
potujejo iz države v državo, ne da bi se premaknili. Na začetku 20. stoletja je bilo mesto del avstro-ogrske
monarhije, imenovalo se je Marburg an der Drau, avstrijsko-nemška večina pa je predstavljala 82
odstotkov. Leta 1941 je mesto z obiskom "počastil" A. Hitler. Slovence so začeli potiskati na Hrvaško in v
Srbijo ali v nemška koncentracijska taborišča. Cilj je bila popolna germanizacija Spodnje Štajerske. Med
vojno so zavezniki mesto približno 30-krat bombardirali in polovico uničili. Nobeno drugo mesto, ne
samo v Sloveniji, ampak v celotni Jugoslaviji, ni tako trpelo. Po vojni so se razmere spremenile, nemško
govoreče prebivalstvo je bilo izgnano in Maribor si je kot del Jugoslavije začel celiti rane.

Štefan Luby
Osebni arhiv

Alma Mater Europaea (AMEU) - Evropski center Maribor je univerza, ki je
pred dvema letoma obeležila deseto obletnico ustanovitve. Zasluga gre
red. prof. dr. Ludviku Toplaku, slovenskemu pravniku in danes
predsedniku šole. Deluje pod okriljem Evropske akademije znanosti in
umetnosti (EASA) v Salzburgu. Pogajajo se za sodelovanje z Univerzo
Komenskega v Bratislavi. Tukaj sem srečal prof. Maria Plenkovića z Reke,
založnika revije Informatologia, kot dekana enega od oddelkov. Tudi Erik
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Hodl, nekdanji podpredsednik Akademije, je obiskal Alma Mater. V

tržnem sistemu se posluje tudi na tem področju in ameriške zasebne
univerze so najprestižnejše na svetu. V naših okoliščinah, saj je Harvard daleč, pa bi bila Alma Mater v
Mariboru lahko zgled nekaterim našim zasebnim šolam. Za človeka gre: prihodnost zdaj! se je imenovala
konferenca, ki jo je organizirala Alma Mater. Na naslovnici gradiva s konference se nahaja sestavljanka.
Dogodek je opazil tudi slovenski varuh človekovih pravic, ki je morda mislil, da se mu tukaj ne bo treba
vmešavati. Že na prvem forumu, kjer sem bil član, so se pojavili najtežji problemi, ki jih je treba rešiti, če
želimo prihodnost uglasiti vsaj v durovi lestvici, če ne že v molovi. Zraven mene je sedela
okoljevarstvenica prof. Lučka Kajfež Bogataj, članica medvladnega foruma o podnebnih spremembah,
sodelavka nekdanjega ameriškega podpredsednika Ala Gora. Konec stoletja lahko pričakujemo povišanje
temperature s treh stopinj Celzija na osem. Na vprašanje, ali so podnebne spremembe že nepopravljive, si
ni upala pritrditi, čeprav iz konteksta izhaja, da tako misli. Pripravljamo se na življenje v tropih, prijatelji.
Norvežan Sven Mollekleiv, nekdanji predsednik norveškega Rdečega križa, je predvajal podobe revščine,
lakote in bolezni v tretjem svetu in sebe, kako koraka na čelu nekakšne manifestacije s transparentom v
rokah. Prof. Nandu Goswami iz Avstrije se ukvarja s staranjem prebivalstva in poškodbami zaradi padcev
starejših. Glede tega je mogoče še kaj storiti. Glavna govornica uvodnega plenarnega dela je bila prof.
Claudia Loebbecke z Univerze v Kölnu. Predlaga, da je umetna inteligenca lahko nekakšen božanski
navdih, ker naj bi bil nekaj takega tudi indukcijski motor Nikole Tesle. Odločilno bo, v čigavih rokah je
industrija in kje končajo dividende od te proizvodnje. Ena od tem konference je bila projektifikacija gibanje, ki prodira v gradbeništvo in skuša na projektni osnovi organizirati čim več dejavnosti na
področju proizvodnje in izobraževanja.
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Kljub dobro znanim lekcijam o kritičnih masah tukaj velja šala nas
mikroelektronikov - "Small is beautiful"
Sedim v predsedniški pisarni, luksuzno opremljeni, tako kot je opremljen celoten rektorski trakt. Ludvik
ima zveze, v politiko je vstopil po letu 1991 in bil dve leti podpredsednik slovenskega parlamenta. Potem
je bil deset let rektor Univerze v Mariboru in od tam je bil imenovan za veleposlanika države pri Svetem
sedežu. Po vrnitvi je bil zaslužen za ustanovitev Alma Mater Europaea - ECM in je od takrat njen
predsednik. V šoli vlada evropski duh, ki tava po mariborskem obzidju kot duh Hamletovega očeta po
obzidju Elsinorja. Povabilo na konferenco sem dobil po tem, ko sem jeseni 2018 predaval na konferenci
Podonavskih akademij znanosti v Stuttgartu, kjer sem dokumentiral, da sta med novimi državami
članicami EU v njenem glavnem znanstvenem programu Horizont 2020 najboljši Slovenija in Estonija.
Evropska komisija ju je uvrstila v prvo kategorijo uspeha novih držav, vključno z malima otoškima
državama Ciprom in Malto. Kljub dobro znanim lekcijam o kritičnih masah tukaj velja šala nas
mikroelektronikov - "Small is beautiful". Moja domovina je v zadnji, tretji kategoriji, in ker je vrstni red po
abecedi, zaključuje celotno ekipo. Razlogov za to stanje je več in zdi se mi, da je blaginja Slovenije, ne
samo na tem področju, povezana z dejstvom, da notranje politične razmere niso tako polarizirane in
polne sovraštva kot pri nas. Če ne za naš, nazdravljamo vsaj za slovenski uspeh z vinom, ki ga Ludvik
prideluje v svojih vinogradih. Prvi sprehod me je pripeljal do reke Drave, ki obdaja mesto. Energetsko se
uporablja v zgornjem avstrijskem toku, zato je njena gladina v Mariboru zdaj višja kot nekoč, zaradi česar
so žrtvovali "mariborske Benetke". Ostal je le pravokotni bastijon - Sodni stolp. Središče mesta je Glavni trg
z mestno hišo in stolpom, kjer se nahaja tudi hotel, v katerem sem bil nastanjen. Trg je živahen tudi
ponoči in ne morem dovolj prehvaliti modernih in zvočno izoliranih oken, kar se mi v moji starosti zdi
ena najpomembnejših inovacij 20. stoletja. Z Glavnega trga gremo na katedralni trg skozi ozek prehod, ki
je poln barov, kar me spominja na kotičke v Dublinu. Tukaj imajo tudi pivovarno svetega Patrika. Čeprav je
šele marec, študentje sedijo na ulicah pred kavarnami in ustvarjajo živahen utrip univerzitetnega mesta.
Katedrala in mestni grad, ki ga domačini imenujejo grad, dopolnjujeta profil klasičnega in že elegantno
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obnovljenega srednjeevropskega mesta z vsemi gradbenimi slogi. Ohranjena je tudi skromna sinagoga.
Vendar sem presenečen, kako zelo se moram potruditi, da bi z lokalnimi razglednicami razširil svojo
zbirko. Na koncu sem eno celo našel in kupil še oba kosa, ki sta ostala. Veliko pa je modernejših turističnih
predmetov, vključno z magnetnimi spominki. Končni banket je bil primer slovenskega kulinaričnega
mojstrstva, bodisi v mesni ali ribji obliki. Vsem ne uspe pojesti vsega z menija, obstajajo pa tudi takšni
nesrečniki, ki vstanejo od mize po juhi in hitijo, da ujamejo vlak ali letalo. Jaz odhajam šele naslednji dan
in se lahko pogovarjam z Alojzom Kovšco, predsednikom državnega sveta Slovenije, zraven katerega sem
sedel. Poskušam ugotoviti, v čem sta relativni uspeh in blaginja Slovenije v današnji Evropi. Nisem izvedel
veliko. Morja imajo malo in ribe so ravno tako ulovljene, zaradi zaslužka pa Slovenci ne odhajajo več v
tujino v tolikšni meri, kot je bilo to v času Tita. Predsednik se celo pritožuje nad prodajo premoženja v
tujini, pri čemer omenja proizvodnjo bele tehnike svetovno znane blagovne znamke Gorenje, ki so jo
kupili Kitajci. Zmanjšali so kakovost, povečali proizvodnjo in dali prednost lastni delovni sili. Na koncu
pridem do zaključka, da je možna razlaga že omenjeno ugodnejše družbeno ozračje.

iz

knjige Štefana Lubyja in Vojtecha Rušina: Svet nie
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Spomini na (predkoronski) Maribor. Editiran in skrajšan zapis
je malý, ale je čoraz menší. Bratislava: VEDA
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Stavbna biologija
28. december 2020 08:40
28. december 2020
8:40
Predviden čas branja: 4
min

Stavbna biologija: plesni
prostorih

bivalnih

Tako sodobna bivalna okolja kot starejši objekti lahko skrivajo določene izvore,
lahko nevarni za naše zdravje, in ena takih nevarnosti je plesen, o kateri bomo
govorili tokrat. V naravi je sicer prisotna praktično povsod okoli nas.
Fotografije 1/2
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Plesni se razmnožujejo z izločanjem spor.

Zelo nevarne pa so določene vrste, še posebej, kadar so v večjih koncentracijah prisotne v
zaprtih prostorih. Nahajajo se tako v starejših objektih kot tudi v novogradnjah. Plesen
povzroča alergije, hude oblike astme, sesutje imunskega sistema in druge zdravstvene težave.

Plesen

v

bivalnih prostorih

je

nevarna

Plesni se razmnožujejo z izločanjem spor, ki se z lahkoto prenašajo po zraku našega celotnega
bivalnega prostora in iščejo nova gnezdišča. Velika napaka je domnevati, da če imamo plesen
v

enem prostoru, je v drugem ni. V procesu metabolizma izločajo prebavne encime in za

človeka še posebej nevarne mikotoksine. Ti mikroskopsko majhni produkti prodirajo v človeško
telo, kjer lahko povzročajo najrazličnejše zdravstvene težave. Obremenjujejo in slabijo imunski
sistem in mu v končni fazi lahko povzročijo trajne posledice. Osnovni pogoji za nastanek in
razmnoževanje plesni so povišana relativna vlaga (> 60 %, zelo kritično, če je > 80 %),
primerna temperatura in razpoložljive hranljive snovi (organski materiali). Sicer se lahko razvije
praktično na vseh materialih.
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Najbolj pogosti razlogi za nastanek
Razlogi so lahko zelo različni, v zelo veliko primerih pa je glavni razlog voda in z njo povezana
vlaga. V starejših objektih je lahko to slaba hidroizolacija, kapilarna vlaga, počene vodovodne
cevi, slaba gradnja, meteorne vode, zamakanje, bližina vode (lokacija objekta) … V novejših
objektih je pogosto razlog nezadostno prezračevanje. Sodobni objekti so v imenu energijskega
varčevanja tesno zaprti in močno izolirani. V bivalnih prostorih se zadržuje vse več vlage, kar
lahko pospešuje tudi nastanek plesni. V novogradnjah večinoma ročno zračenje (odpiranje
oken) ni več zadostno za vzpostavljanje zdravega bivalnega okolja. Velikokrat je razlog tudi
slabo projektirano prezračevanje ali celo njegova napačna uporaba. Kot razlog se vse večkrat
pojavlja tudi prehitra gradnja, kar vodi do tega, da gradbeni materiali pri vselitvi niso dovolj
suhi. Razlog so lahko tudi napake pri gradnji (toplotni mostovi). Na nastanek plesni lahko vpliva
tudi naš življenjski slog (sušenje perila v bivalnem okolju, preveč rastlin). Vse večkrat se
srečujemo s kombinacijami različnih razlogov.

Ugotavljanje prisotnost plesni

v

bivalnih prostorih

Veliko ljudi sprašuje, kakšne so možnosti meritev prisotnost plesni v zraku bivalnega prostora.
Pri tem poudarjam: strokovne meritve so potrebne takrat, ko plesni ne vidimo s prostim
očesom in hkrati obstaja sum na njeno prisotnost. Kot sum so lahko določeni zdravstveni
problemi, za katere vzrok nastanka ni odkrit (astma, alergije, utrujenost, glavoboli …).
Velikokrat se na nas obračajo tudi stranke, ki so jim z določenimi terapijami dokazali
obremenjenost organizma s plesnimi. Za analizo zraka na prisotnost plesni smo pooblaščeni
od mednarodnega laboratorija PRISM Analytical Technologies, kamor na laboratorijske
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preiskave pošiljamo vzorce zraka. Vzorčenje poteka dve uri, testne ampule pa nato
zapečatene pošljemo v laboratorij na testiranje.

Kako postopamo pri pojavu plesni?
V stavbni biologiji imamo izdelan natančen protokol, ko je prisotnost plesni potrjena:
-

Temeljno vodilo pri sanaciji plesni je njena trajna odstranitev.

-

Za zagotovitev slednjega je ključno odkriti in odpraviti vzrok za njen pojav.

-

V lastni režiji pristopamo k reševanju le k začetnim in lokalno omejenim pojavom. Strokovno

svetovanje, meritve in sanacijo pa zaupajmo strokovno usposobljenemu in ozaveščenemu
osebju.
-

Opomba: Odstranjevanje plesni je lahko zelo nevarno in se ga ne lotevajmo sami. Ne

nasedajmo raznim reklamam in nestrokovnim navodilom. V bivalnih okoljih, kjer se nahajajo
nosečnice, dojenčki, starejši in druge slabotne osebe, plesen ne sme biti nikakor prisotna v
koncentracijah, ki lahko vodijo k hudim zdravstvenim problemom.
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Velikokrat smo priča primerom, ko stranke plesen dobesedno samo prebarvajo. Vizualno se je
ne vidi, še vedno pa je prisotna. Še večkrat se odstranjevanja lotijo z agresivnimi kemikalijami,
katerih hlapne organske spojine družina vdihava še več mesecev ali celo let. Veliko teh je
enako nevarna kot sama plesen. Pri odstranitvi plesni ne razmišljajmo, da bomo prostor samo
vizualno izboljšali, temveč da bomo na prvem mestu poskrbeli za varnost in zdravje naše
družine.
Igor Šajn, direktor in ustanovitelj Stavbne biologije Slovenija
stavbna biologija

kakovost bivanja. plesen

zdravje

tiskane izdaje

KOMENTAR
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Mestni proračun: Razširjena Barjanska, obnova
Ižanske
osnutkih proračunov mesta Ljubljana za leti 2022 in 2023 je cestnemu prometu in infrastrukturi
namenjenih skoraj 200 milijonov evrov ali skoraj četrtina vseh odhodkov. Veliko bo novogradenj in
prenov, saj je za to v letu 2022 namenjenih 87, v letu 2023, ki sodi že v prihodnji mandat, pa 70
milijonov evrov.
V

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

Fotografije 1/3

Previous
Next

V naslednjih dveh letih je predvidena dobrih 900.000 evrov vredna prenova Čevljarskega mostu. (Foto: Matjaž Rušt)

Eden bolj zanimivih projektov v proračunih za leti 2022 in 2023 je širitev Barjanske ceste v
štiripasovnico vse do obvoznice, pri čemer je upati, da bo en pas na celotni trasi te ceste namenjen
javnemu potniškemu prometu, ki bi tako imel rezerviran prostor od parkirišča P+R Barje vse do
Bavarskega dvora. Pričakovati je tudi, da bo občina na razširjeni Barjanski cesti uredila tudi
spodobne peš in kolesarske površine. Projekt je v osnutkih proračunov ocenjen na skoraj tri milijone
evrov, ob tej cesti pa je v južnem delu v prihodnosti predvidena tudi bolj obsežna pozidava.
V letu 2023 je predviden začetek prenove Linhartove ceste, ki jo občina napoveduje že nekaj časa.
Poleg ceste naj bi v okviru približno milijon evrov vrednega projekta prenovili tudi kolesarske steze
in pločnike z vso komunalno infrastrukturo. Podobno na občini napovedujejo za Dolenjsko cesto, le
da se bo projekt zavlekel v leto 2024 in bo precej dražji, saj je naložba ocenjena na skoraj 5,8
milijona evrov. Projekt naj bi bil podoben tistima na Dunajski in Tržaški cesti, ki se ju je občina lotila
predvsem zato, da bi uredila kolesarske in peš površine, ki jih je povečala na račun ožjih voznih
pasov.
Največji projekt v teh dveh letih bo predvidoma ureditev črnovaške in Ižanske ceste, ki naj bi stala
dobrih 41 milijonov evrov. Prenova črnovaške ceste se bo predvidoma začela že prihodnje leto, saj
poteka razpis za izvajalca del, za leto 2022 pa občina načrtuje slabih 16 milijonov evrov, ki naj bi jim
dodali še slabih 10 milijonov evropskih in državnih sredstev za nadaljevanje del.
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Leta 2023 je v proračunu za projekt obnove črnovaške in Ižanske ceste, ki naj bi ga tudi zaključili,
namenjenih še 16,5 milijona evrov. Projekt predvideva, da bi prenovljeni cesti na obeh straneh
dodali 2,25 metra širok pločnik s kolesarsko stezo in površinami za pešce, pod njim bodo
vakuumska kanalizacija, nov vodovod, električno in optično omrežje, plinovod, uredili bodo tudi
javno razsvetljavo. Prenovljena bodo tudi vsa avtobusna postajališča in dostopi do parcel ob cesti z
mostički ter mostovi čez potoke Volar, Farjevec, Zidarjev graben in Capuder.
Novi pločniki in kolesarske steze so predvideni tudi pri prenovi Peruzzijeve ceste v okviru dogovora
med Darsom in občino ter v Mencingerjevi ulici na Viču, ki je z dobrimi tremi milijoni evrov ena
večjih cestnih investicij v proračunih za leti 2022 in 2023. Velik projekt je tudi predvidena
rekonstrukcija Tomačevske ceste mimo Žal.
Dobra novica za kolesarje in pešce je tudi napovedana prenova ulice Ob Ljubljanici, ki teče od
Cukrarne (ki bo do takrat prenovljena) do Kodeljevega, ter Kajuhove ceste. Projekt je vreden skoraj
2,5 milijona evrov in je vezan na pridobitev sredstev iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb,
namenjenih uresničevanju trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Kot so nam pred časom
pojasnili na občini, bo to območje ob Ljubljanici v prihodnosti celovito prenovljeno, vključno z
nabrežji in novim drevoredom.
V osnutkih proračunov sta tudi dva mostova: povsem nov most za kolesarje in pešce med
Štepanjskim naseljem in Fužinami oziroma parkom Muste ter prenova mostu na Grablovičevi cesti
pri Pletenini. V okviru tega projekta je predvidena odstranitev obstoječega mostu in gradnja novega
z ustreznimi širinami peš in kolesarskih površin ter voznih pasov na novem objektu. Predvidena je
rekonstrukcija priključnih križišč na Zaloški in Grablovičevi cesti. Projekt naj bi končali v letu 2024.
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Prenavljali bodo Čevljarski most
Tudi v letih 2022 in 2023 bo mestno središče deležno več prenov. Predvidena je dobrih 900.000
evrov vredna prenova Čevljarskega mostu, za okoli pol milijona naj bi dokončno uredili površine
Trga republike med Cankarjevim domom, stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3,
dokončali prenovo Trga mladinskih delovnih brigad in Gerberjevega stopnišča s Hribarjevim
nabrežjem pri lokalu Makalonca ter poskrbeli za zunanjo ureditev Novega, Jurčičevega in Dvornega
trga ter Hribarjevega nabrežja.

V

prestolnici Beograjska

in

Švedska ulica

Ljubljanski mestni svetniki bodo na januarski seji pretresali predloge komisije za poimenovanja
ulic in naselij o novih imenih za devet ulic, dva parka in en trg. Če bodo svetniki najprej osnutek,
potem pa še končni predlog novih poimenovanj potrdili, se bosta na novo poimenovali kar dve
ulici v BTC: ena naj bi nosila ime Beograjska ulica, druga, ki bo hkrati glavna dostopna cesta do
trgovine Ikea, pa naj bi se po predlogu švedske družbe imenovala Švedska ulica. vbr
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Poimenovanja ulic:
Švedska ulica

V

prestolnici Beograjska

in

Na januarski seji mestnega sveta bodo ljubljanski svetniki odločali tudi o novih imenih za ulice
oziroma trge in parke. Na mizi imajo med drugim predloge o Švedski, Sarajevski in Beograjski ulici.
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Mestni svetniki bodo na januarski seji obravnavali paket novih poimenovanj za ljubljanske ulice, trge in parke. Med drugim jim
komisija za poimenovanja predlaga, da se ena od ulic v nakupovalnem središču BTC imenuje Beograjska ulica.

Komisija za poimenovanja naselij in ulic v Ljubljani je za januarsko sejo mestnega sveta pripravila
osnutek paketa novih imen za nekatere ljubljanske ulice, trge in parke. In sicer komisija predlaga
novo poimenovanje devetih ulic, enega parka, enega športnega parka ter enega trga. Po javni
razgrnitvi bodo svetniki v prihodnjem letu morali potrditi še končni predlog imen.
Eden od predlogov je poimenovanje ulice v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC Beograjska
ulica. Gre za trenutno slepo cesto, ki se v prvem krožišču na Letališki cesti (v smeri od Kajuhove
ulice proti obvoznici) odcepi proti severozahodu in se po 235 metrih slepo konča pred ograjo.

V

BTC Beograjska in Švedska ulica

Pobudo, naj ena od ljubljanskih ulic nosi ime po srbski prestolnici, je avgusta letos dal namestnik
beograjskega župana Goran Vesić . Pojasnil je namreč, da je v Beogradu že dolgo Ljubljanska ulica
in da bi poimenovanje ulic moralo potekati po načelu vzajemnosti, mesti pa bi si s tem tudi izkazali
medsebojno spoštovanje. Ljubljanski župan Zoran Janković je že takrat podprl to idejo in pobudo
predal komisiji za poimenovanja. Ljubljana je sicer v preteklosti že imela Beograjsko oziroma
Beogradsko ulico, »vendar jo je italijanska oblast ob okupaciji Ljubljane preimenovala, saj je tudi s
spremembo imen ulic želela prekiniti vsakršno povezavo z nekdanjo jugoslovansko državo,« je
komisija pojasnila v obrazložitvi predloga. Ime po Beogradu je nekoč nosila današnja Vojkova
cesta.
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Še ena cesta v BTC naj bi prihodnje leto dobila novo ime. Družba Ikea je predlagala, naj mesto
glavno dostopno cesto do Ikine prve trgovine v Sloveniji poimenuje Švedska ulica po državi, iz
katere prihaja pohištveni velikan. Gre za ulico, ki se v križišču Ameriške, Argentinske in Italijanske
ulice odcepi proti zahodu in teče južno od Ikeine trgovine, ki bo vrata odprla v začetku prihodnjega
leta. Ulica se za zdaj slepo konča, ko bo Mestna občina Ljubljana pridobila vsa potrebna zemljišča
na območju kompleksa nekdanje družbe Protect GL, pa bo predvideno Švedsko ulico povezala s
Kajuhovo ulico.
Za Bežigradom pa komisija na pobudo Bošnjaške kulturne zveze Slovenije in Društva Lilijan
predlaga poimenovanje ulice, ki se od Džamijske ulice odcepi proti severu k Železniškemu muzeju.
Tudi Sarajevsko ulico je Ljubljana že imela pred drugo svetovno vojno, a so jo Italijani (iz istih
razlogov kot Beogradsko ulico) preimenovali. Danes je to šišenska Videmska ulica.

Imena po dveh slavnih Slovenkah
V paketu predlaganih imen sta tudi poimenovanji po dveh zaslužnih Slovenkah, in sicer po pevki
Marjani Deržaj in akademski slikarki Metki Krašovec. Komisija predlaga, da po njiju nosita ime ulici
v nastajajoči soseski Vile Bokalce, ki jo razvija družba Bokalce. Ob omenjenih ulicah je predvidena
gradnja 31 vil.
Svetniki bodo januarja odločili tudi, ali naj cestno povezavo med Pilonovo ulico in Kamnogoriško
cesto imenujejo po pomembnemu matematiku Ivanu Vidavu ter ali naj ulica med Jurčkovo cesto
Potjo spominov in tovarištva ohranja spomin na borca in poveljnika Ljubljanske brigade, ki je 9.
maja 1945 osvobodila Ljubljano Alojza Kajina.

in
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Na Rakovi jelši spomin na koliščarsko božanstvo
Komisija je mestnemu svetu v premislek dala tudi predlog, da se ulica med parcelo za gradnjo NUK
II, Trgom francoske revolucije, Križankami in Zoisovo cesto imenuje Hieronimova ulica. Gre za
poimenovanje po vsestranskemu izobražencu, ki je živel približno med letoma 347 in 400 in je avtor
latinskega prevoda Biblije. Hieronim je večkrat obiskal Ljubljano oziroma njeno predhodnico Emono
in si dopisoval z Emonci, zato se je komisiji zdelo primerno, da po njem ime nosi ulica na območju,
kjer je bila nekoč Emona.
Na Rakovi jelši, kjer nasproti križišča med Potjo na Rakovo jelšo in Srebrničevo ulico raste nova
stanovanjska soseska, bo dostopna cesta k soseski predvidoma nosila ime Ulica Ekvorna po
starodavnem koliščarskem božanstvu iz predrimskih časov. Komisija za poimenovanja je pojasnila,
da je to božanstvo značilno samo za Ljubljano in Ljubljansko barje. »Njen kult se je ne samo ohranil
tudi v času Rimljanov, temveč je postal eden najmočnejših kultov Emone,« je dodala komisija.

Trg Device Marije

v

Polju

Župnija Ljubljana Polje je komisiji predlagala, da po širitvi dela Zaloške ceste lepo urejen trg med
cerkvijo, župniščem in kaplanijo pri križišču Zaloške in Zadobrovške ceste v bodoče nosi ime Trg
Device Marije. Župnija je pojasnila, da bi s tem poimenovanjem ohranjali spomin na prvotno ime
tega kraja, in sicer Devica Marija v Polju ali po nemško Mariafeld, ki se je uporabljalo približno 500
let. Četrtna skupnost Polje je s tem predlogom soglašala.
Četrtna skupnost Posavje pa si želi, da bi svetniki podprli dva njihova predloga. Četrtna skupnost
želi namreč park med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke Klopčič in Mucherjevo
ulico poimenovati Centralni park soseske Ruski car, saj da gre za »srce in pljuča našega naselja«.
Park s športnimi površinami med stanovanjskimi bloki na Bratovševi ploščadi, pešpotjo ob enoti
Ajda Vrtca Ciciban, Ulico prvoborcev ter Slovenčevo ulico pa bi imenovali radi Športni park
Bratovševa ploščad.
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Gradnja domov za upokojence
TV SLOVENIJA 1, 28.12.2020, DNEVNIK, 19:38
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
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Občini Rogatec in Kozje, sta dobili gradbeno dovoljenje, za gradnjo dislociranih enot Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah. Dom v Rogatcu bo sprejel 35 starostnikov, v Kozjem pa bo prostora za 49 oskrbovancev. Skupaj sta naložbi
ocenjeni na slabih 6 milijonov evrom, večino sredstev za gradnjo, ki bo predvidoma končana leta 2023, občini pričakujeta,
od države.
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Leto boja gradbincev za
Slovenija

tir

28. 12. 2020, 06.05

Katja Gleščič
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Leto se je za drugi tir začelo obetavno: 15 gradbincev je oddalo ponudbe za
glavna gradbena dela na drugem tiru. A takratna napoved, da bo pogodba z
izbranim gradbincem podpisana še letos, se ne bo uresničila. Na situ so v tem
trenutku ostali še trije gradbinci.

Razgled na avtocestni viadukt, pod katerim bo tekel drugi

tir.

Foto: Zdravko Primožič/FPA

Januar
•2TDK je na dveh razpisih za glavna dela na drugem tiru, skupaj ocenjena na
700 milijonov evrov, na odseku od Divače do Črnega Kala prejela 15 ponudb, od
Črnega Kala do Kopra pa 14.
•Vlada sprejme sklep, da se bo lotila sprememb državnega lokacijskega načrta
za drugi tir med Divačo in Koprom, tako da bo proga dvotirna.
•2TDK in Kolektor CPG, ki gradi dostopne ceste, skleneta aneks za 551.000
evrov za obvozne poti v vasi Beka. Nova začasna cesta je po njihovih pojasnilih
potrebna zaradi varnosti in kakovosti življenja prebivalcev vasi Ocizla.
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Februar
•Janševa koalicija v koalicijski pogodbi predvidi proučitev možnosti prenosa
družbe 2TDK in gradnje drugega tira na Slovenske železnice.

Marec
•2TDK s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpiše 8,5
milijona evrov vredno pogodbo za gradnjo objektov za prečkanje doline
Glinščice. Dela naj bi končana konec novembra 2021, so povedali.

Maj
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•2TDK je od 15 gradbenih podjetjih in konzorcijev, ki so se prijavila na dva
razpisa za glavna dela, sposobnost za gradnjo priznala desetim, s katerimi se
bo pogajala še o ceni. To so: konzorcij Kolektorja CPG s turškima partnerjema,
Gorenjska gradbena družba s češkim Metrostavom in novomeškim CGP,
avstrijski Strabag z nemškim in turškim partnerjem, turški Cengiz, kitajski
China Communications Construction Company (CCCC), kitajski China State
Construction Engineering Corporation, kitajski China Gezhouba Group z
novogoriškim Ginexom, kitajski China Railway Group, turški konzorcij YDA ter
turški IC Ictas s sarajevskim Euroasfaltom. Za pet je ocenila, da so neustrezne.
•2TDK

je

na to odločitev prijela

tri

pritožbe.

•Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
poroštvenega zakona za drugi tir in del tretje razvojne osi, ki so jo vložili Vili
Kovačič Sergij Andrejaš Domen Marovt in Jožef Horvat
,

,

.

•Predstavniki družbe 2TDK in NLB so podpisali 112,5 milijona evrov vredno
pogodbo za financiranje drugega tira.

Junij
•Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec od družbe 2TDK pričakuje spoštovanje
smernic EU na področju javnega naročanja, ko gre za izvajalce iz tretjih držav in
kjer obstaja nevarnost socialnega dumpinga.
•Ministrstvo sporoči, da še ni sprejelo odločitve o morebitnem prenosu družbe
2TDK na SŽ. Študija, ki so jo naročili, je sicer pokazala, da to ni smotrno za
projekt.
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•Družba 2TDK je sporočila, da je našla še za 40 milijonov evrov prihrankov pri
projektu gradnje drugega železniškega tira Divača-Koper, in sicer pri odlaganju
materiala, izkopanega pri gradnji predorov. V celoti so objavili za 111,2 milijona
evrov prihrankov, so izpostavili. Prihranke je zahtevala tudi Evropska
investicijska banka.

Dolina Glinščice je presenetila
cest. (foto: Katja Gleščič)

s

plazovitim terenom, kar

je

prineslo še en aneks

pri

gradnji dostopnih

Julij
•Vlada je odpoklicala štiri člane nadzornega sveta 2TDK
Predsednik nadzornega sveta je postal Robert Rožič

in

imenovala nove.

.

•2TDK in Kolektor CPG, ki gradi dostopne ceste, skleneta aneks za 603.000
evrov za dodatna geološke utrditve v dolini Glinščice.
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•Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

z

delegacijo obišče Madžarsko.

September
•Državna revizijska komisija je po pritožbah Kolektorja CGP in Gorenjske
gradbene družbe razveljavila odločitev projektnega podjetja 2TDK o priznanju
sposobnosti za gradnjo drugega tira za šest ponudnikov. Razveljavili so
odločitev za tri kitajske gradbince, dveh turških turškega, pa tudi za konzorcij
Gorenjske gradbene družbe, novomeškega CGP in češkega Metrostava.
•Na seznamu gradbincev, ki jim je nesporno priznana usposobljenost za
gradnjo, ostanejo štirje: Kolektor CPG s turškima partnerjema, avstrijski
Strabag z nemškim in turškim partnerjem, turški Cengiz in kitajski CCCC.

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

•2TDK pa po napotkih Državne revizijske komisije pozove še tri gradbena
podjetja k dopolnitvi predloženih dokazil. Šlo naj bi za dve kitajski družbi in
Gorenjsko gradbeno družbo v sodelovanju z Metrostavom in CGP Novo mesto.
•Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba
dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila
neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo slovenski gradbinci,
ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor
Masten
.

•Slovenska podjetja so sposobna sama izvesti gradbena dela na drugem tiru,
zatrjujejo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) v pismu ministru Jerneju
Vrtovcu.
•Evropska komisija je odobrila 80 milijonov evrov iz kohezijskega sklada za
gradnjo predora in dveh viaduktov na projektu drugi tir Divača-Koper.

Oktober
•2TDK dobi novo vodstvo. Generalni direktor je Pavle Hevka in direktor Iztok
Černoša Prejšnja uprava na čelu z Dušanom Zorkom se je sporazumno
predčasno poslovila.
.

•2TDK sporoči, da so v izboru za glavna dela štirje glavni ponudniki. To so
Kolektor CPG v sodelovanju s turškima partnerjema Yapi Merkezi in Özaltin,
avstrijski Strabag v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim
Gülermak Agirom, samostojno turški Cengiz, znova pa se na seznam vrne
Gorenjska gradbena družba v sodelovanju s češkim Metrostavom in CGP. S
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seznama usposobljenih za gradnjo pa tokrat umaknejo kitajski CCCC.
•2TDK na to odločitev prejme sedem pritožb.

November
•Vlada na odbor DZ za zunanjo politiko naslovi pobudo za sklenitev sporazuma
med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri izgradnji in gospodarjenju z
drugim tirom. Vsebina je tajnost.
•2TDK je štiri gradbince, ki jim je priznala usposobljenost, pozvala k oddaji
ponudb s ceno, po kateri bi gradili odseka Divača Črni Kal in Črni Kal Koper.
Rok za oddajo je določil 4. januar 2021.
-

-

•Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB od vlade zahtevajo, naj umakne
pobudo za sklenitev sporazuma z Madžarsko.

December

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

•Odbor DZ za zunanjo politiko, v katerem ima koalicija večino, je ministrstvu za
infrastrukturo dal zeleno luč za pogajanja z Madžarsko o sodelovanju pri
projektu drugi tir.
•Državna revizijska komisija je razveljavila odločitev 2TDK o priznanju
sposobnosti konzorcija Gorenjske gradbene družbe, CGP in češkega
Metrostava za gradnjo drugega tira. Sporna je Metrostavova referenca.
•Usposobljeni izvajalci za gradnjo drugega
partnerjema, avstrijski Strabag z nemškimi
samostojno turški Cengiz.
•2TDK podaljša rok za oddajo ponudb
februarja.

s

tira
in

so Kolektor CPG s turškima
turškim partnerjem ter

ceno za gradnjo drugega

tira

do

1.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Jutri

v

PN

28. 12. 2020, 19.50

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

“Žalostno je videti mlado družino, da mora od doma z otroki in niti ne ve, kam. Težko je nam,
kako hudo pa more biti njim ...” se sprašuje Dina Rihter iz Dola pri Hrastovljah, ki je avgusta
pomagala nosečnici iz Iraka. Letos so v vaseh nad in pod Kraškim robom pomagali že vsaj
petim nosečim migrantkam, nazadnje na božič.

Dina Rihter

iz

Dola kaže zid, ob katerem

je

poleti pomagala visoko noseči Iračanki.

Sredi januarja cepivo za ranljive,

ki

živijo doma

Ministrstvo za zdravje je pozvalo zdravnike po Sloveniji, naj začnejo z zbiranjem prijav za
cepljenje proti covidu-19. Najbolj ogroženi starostniki, ki živijo doma, in kronični bolniki naj
namreč na vrsto za cepljenje prišli že sredi januarja.

“Vsi otroci, rojeni

v

2020, so

bili

bi

prikrajšani”
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Vlada je s predlogom PKP7 sprva predlagala, da bi bili do 500 evrov izredne pomoči ob rojstvu
otroka upravičeni le starši otrok, rojenih od 1. oktobra letos do eno leto po koncu epidemije.
Nato je nameravala upravičenost razširiti na rojene od 12. marca dalje. A po pozivu mamic, da
bi morala enakovredno obravnavati prav vse v letu 2020 rojene otroke, bodo do dodatka
upravičeni vsi otroci, rojeni od 1. januarja 2020 do eno leto po koncu epidemije.

Od 15 ponudb zdaj

le

še trije za

tir

V tekmi za odsek drugega tira Divača-Črni Kal so od danes trije ponudniki: turški Cengiz,
avstrijski Strabag z nemškim in turškim partnerjem ter Kolektor CPG s turškima partnerjema.
A ta odločitev še ni pravnomočna; gre za nov sklep uprave 2TDK o priznanju usposobljenosti
za gradnjo in nanj se v osmih dneh vnovič lahko pritoži vseh 15 gradbincev, ki so se prijavili na
razpis.

Več povprašujejo po vitaminu D
sistema

in

drugih krepilcih imunskega

Ljudje po vitaminu D v zadnjem času povprašujejo več kot pred epidemijo covida-19, pravi
direktorica Javnega zavoda Kraških lekarn Ana Kobal Večje povpraševanje beležijo tudi po
drugih izdelkih za krepitev imunskega sistema. V lekarnah z zagotavljanjem zdravil in
prehranskih dopolnil nimajo težav, prav tako tudi ne s pomanjkanjem ostalih zdravil in
farmacevtskih izdelkov.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

.

Postojnčanu leto

in

pol zapora zaradi surovega izsiljevanja

Leto in pol zapora si je s surovim izživljanjem nad Koprčanom prislužil 31-letni Postojnčan. S
pajdašema so Koprčana na silo odpeljali v Piran, kjer se je moral sleči in hoditi nag po ulicah.
Od njega so terjali denar, k temu pa jih je napeljal moški, doma iz Dekanov. Tožilstvo vsem
očita poskus izsiljevanja. Ker trojica krivde ni priznala, jih čaka sojenje.

V Šalari krivce za poplave iščejo
nepremišljenih naložbah

v

napačnih odločitvah

in

Stanovalci dela Vanganelske ulice v Šalari so danes zopet trepetali in upali, da jim bo
kombinacija dežja, močnega juga in visokega vodostaja v bližnji Badaševici tokrat vendarle
prizanesla. Spomin na nedavne poplave je še kako živ, saj so nekateri v svojih domovih utrpeli
veliko škodo. Prst usmerjajo v koprsko občino in podjetje VGP Drava ter napačne odločitve in
nepremišljene naložbe, ki so po njihovem prepričanju krive za težave na tem območju.

Povišanje cen komunalnih storitev

v Idriji

skozi šivankino uho
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Več kot dvesto strani gradiva o poslovnem načrtu Komunale in obrazložitvah podražitev cen
storitev, je bil za predpraznično sejo sveta občine ogromen zalogaj. Svetniki so si bili enotni,
da ima javno podjetje še poslovne rezerve. Podražitev cen vseh komunalnih storitev pa so
potrdili z le enim glasom razlike.

Spomladi na ožjem Goriškem nove cene smetarine
Svetniki v petih goriških občinah bodo do pomladi dobili na mize predlog novih cen ravnanja
odpadki. Več o tem, ali bodo razpleti v zadnjih mesecih povzročili dvig cen, naj bi direktor
Komunale povedal na jutrišnji novinarski konferenci.

Tržna dejavnost Kosovelovega doma se
70 do 80 odstotkov

je

letos zmanjšala za

Kosovelov dom Sežana bo kljub letošnjemu letu, ko je zaprt 150 dni novo leto začel z
optimizmom, tega pa želi razširiti tudi med kulturne ustvarjalce. Denarno donacijo, ki jo
dobil v dar, bodo namenili promociji njihovih dogodkov.
-

Dobro, da

je

z

-

je

konec leta

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

Slab začetek, še slabši konec. Tako bi lahko na kratko povzeli jesenski del sezone
nogometašev Gorice, ki bodo prezimili na zadnjem mestu prvoligaške lestvice.

Ali bo sezona izgubljena?
Medtem ko na smučiščih italijanske Furlanije registrirani tekmovalci v otroških kategorijah že
od sredine decembra trenirajo, v Sloveniji vadba za vse, ki so mlajši od 15. leta starosti, ni
dovoljena. Prva smučišča so medtem tudi pri nas žal le za nekaj dni odprla vrata.
Smučarska zveza Slovenije se skuša z vlado dogovoriti za začetek vadbe za registrirane
tekmovalce.
-

-

Oskarju Kogoju je Društvo oblikovalcev Slovenije podelilo
priznanje za življenjsko delo
Številnim priznanjem, ki jih je v bogatem življenju prejel industrijski oblikovalec Oskar Kogoj
se je pridružilo še eno žlahtno, za življenjsko delo. Za vizionarstvo in prispevek v svetovno
zakladnico dosežkov na področju oblikovanja mu ga je v začetku decembra podelilo Društvo
oblikovalcev Slovenije.

,

74

28.12.2020

Primorske.si

Ponedeljek, 19:01

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.primorske.si/slovenija/od-15-ponudb-zd...

Od

15

Slovenija

ponudb zdaj

le

še trije za

tir

28. 12. 2020, 19.00

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

V tekmi za odsek drugega tira Divača-Črni Kal so od danes trije ponudniki: turški Cengiz,
avstrijski Strabag z nemškim in turškim partnerjem ter Kolektor CPG s turškima
partnerjema. A ta odločitev še ni pravnomočna; gre za nov sklep uprave 2TDK o priznanju
usposobljenosti za gradnjo in nanj se v osmih dneh vnovič lahko pritoži vseh 15 gradbincev,
ki so se prijavili na razpis.

V Kolektorju CPG zagotavljajo, da
Zdravko Primožič/FPA

je

debelina asfalta na dostopnih cestah takšna, kot

je

zahtevana

v

pogodbi. Foto:

LJUBLJANA > Uprava 2TDK, ki jo vodi Pavle Hevka je nov sklep sprejela, potem ko je Državna
revizijska komisija po uspešni pritožbi Strabaga razveljavila odločitev 2TDK o priznanju
usposobljenosti za gradnjo konzorciju Gorenjske gradbene družbe. Razlog za razveljavitev je
neustrezna referenca njenega češkega partnerja Metrostav.
,

“Za odsek Črni Kal-Koper pa bomo odločitev o usposobljenosti za gradnjo sporočili
najkrajšem možnem času,” so danes sporočili iz projektnega podjetja 2TDK.

v
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Usposobljeni za gradnjo odseka Divača-Črni Kal:
avstrijski Strabag (podružnica Ljubljana)
turškim Gülermakom,
•

•

Kolektor CPG

•

turški Cengiz.

s

z

nemškim podjetjem Ed Züblin AG

turškima partnerjema Yapı Merkezi

in

in

Özaltiın ter

Družbi 2TDK tako v letu dni od objave dveh javnih naročil za glavna gradbena dela na drugem
tiru še ni uspelo izbrati izvajalca.
Trojica gradbincev, ki jim je 2TDK v prvi fazi razpisa priznal usposobljenost za gradnjo odseka
Divača-Črni Kal, ima sicer po podaljšanem roku do 1. februarja 2021 čas za oddajo finančnih
ponudb s ceno, po kateri so pripravljeni zgraditi drugi tir. A ta rok se utegne še nekoliko
zamakniti, saj so na nov sklep možni novi zahtevki za revizijo.
-

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

Kolektor CPG: debelina asfalta

je

ustrezna

Prav tako je 2TDK do konca marca podaljšal rok konzorciju Kolektorja CPG in Euroasfalta za
dokončanje vseh pogodbenih obveznosti pri gradnji dostopnih cest do trase drugega tira
(dokončanje gradbenih del pa do 28. februarja). V novogoriškem podjetju so danes povedali,
da so 22 od skupno 24 dostopnih cest že dokončali. Tudi manjkajočega pol kilometra cest jim
bo uspelo do 28. februarja, zagotavljajo. Zamuda je po njihovih pojasnilih nastala, ker je
epidemija covida-19 za več tednov zaustavila arheološka izkopavanja, in zaradi dodatnih
gradenj, ki so jih morali opraviti, potem ko so v dolini Glinščice naleteli na geološke
spremembe. “Potrdimo lahko, da nobena dela ne stojijo oziroma ne zamujajo zaradi nas,
ravno obratno, ključne ceste za vse vrste del so zgrajene celo predčasno,” je poudaril direktor
podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli
.

Zagotavlja tudi, da Kolektor CPG vsa dela izvaja na najvišji kakovostni ravni, kar ves čas
gradnje nadzorujeta dva akreditirana laboratorija, tudi debelino asfalta. “Meritve debelin
asfalta potekajo z odvzemom vrtin, ki velja za edini veljaven način merjenja debeline asfalta.
Doslej pri 38 vrtinah asfaltnih plasti ni bilo ugotovljenih nobenih odstopanj,” zatrjujejo v
podjetju. Tako so se odzvali na informacije, da je uprava 2TDK naročila dodatno preverjanje
debeline asfalta na dostopnih cestah z georadarjem, ki je zaznal odstopanja od predpisane
debeline.
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Ciprska zemljišča

Marjana Pišljarja
Čas branja:

3

v

Podutiku

v

roke

min

Shrani

0

28.12.2020 09:02 Dopolnjeno: 28.12.2020 09:23

Nekdanji župan Šentruperta je prodal projektno podjetje za gradnjo stanovanj
v Podutiku
Aleš Perčič Uroš Božin

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

,

Foto: Aleš Beno

Več

iz

teme

:

nepremičnine >
Slaven Vuković >

stanovanja >
Marjan Pišljar >

Class >

Rupert Gole >

Jure Janković >

Metalka Commerce >

Zoran Janković >
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Okoli 160 tisoč kvadratnih metrov zemljišče
nasproti kamnoloma v Podutiku, ki jih je pred
dobrimi tremi leti na dražbi kupilo podjetje
Esplanada Ruperta Goleta , nekdanjega
župana občine Šentrupert, so dobila novega
lastnika. To je po poročanju portala
necenzurirano.si postala družba Metalka
Commerce . Ta je uradno v lasti Slavena
Vukovića , neuradno pa se družbo povezuje s
poslovnežem Marjanom Pišljarjem , kar ta
ves čas zanika.

Preberite tudi
Od Cipra do Šentruperta: Razvpito
zemljišče v Podutiku kupil župan
Rupert Gole
Nova stanovanjska soseska v
Podutiku. Kdo bo gradil 50 hiš in
stanovanj?
Jure Janković lastnik ciprskega
nabiralnika Disonco?

Spomnimo, Pišljar je poznan tudi po tem, da je pred leti posodil dva milijona evrov Juretu
Jankoviću , mlajšemu sinu župana Zorana Jankovića . Ker denarja ni dobil povrnjenega, je
sprožil celo izvršbo stanovanjske hiše Jureta Jankovića v Grosupljem.

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

Kako so zemljišča menjala lastnike
Zemljišče v Podkutiku je bilo pred dobrim
desetletjem v lasti družbe Vaz Gradnje, nekoč
imenovane Tabia . To je leta 2009 ustanovil
ciprski holding Disonco , ki so ga povezovali z
družino ljubljanskega župana Zorana
Jankovića. V začetku leta 2011 je 24ur objavil
dokument iz ciprskega registra, ki naj bi
razkrival, da je lastnik ciprske družbe Jure
Janković. Ta je lastništvo ves čas zanikal.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

VAZ Gradnje so sredi leta 2017 končale v
stečaju, ki se je končal brez razdelitve upnikom,
saj premoženja ni bilo. Edino premoženje so
bila zemljišča, ki so bila prodana v izvršilnem
postopku. Takrat je na dražbo prišel le
Rupert Gole, ki je zemljišča odkupil za
1,5 milijona evrov . Prav letos so ljubljanski
mestni svetniki potrdili občinski podrobni
prostorski načrt za omenjeno območje in
prižgali zeleno luč za gradnjo okoli 49
stanovanjskih enot (vrstnih hiš in stanovanj).

Foto: Esplanada

Foto: Esplanada
Gole je za necenzurirano.si potrdil, da so Metalki Commerce prodali projektno podjetje Podutik
skupaj z zemljišči in "s tem pridobili finančni vir za nadaljnji razvoj projekta". "Za sam projekt
to ne pomeni nobenih sprememb. Naloga mojega biroja Esplanada je, da poskrbi za celoten
paket projektne dokumentacije do zaključka gradnje," je pojasnil.
Junija letos pa je Gole za Finance povedal, da računa, da bi gradbeno dovoljenje lahko dobili do
spomladi prihodnjega leta, prve hiše in stanovanja pa bi bili lahko vseljivi leta 2022.

O Esplanadi in Metalki Commerce
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Esplanada, ki je v lasti Goleta, se ukvarja z načrtovanjem nepremičninskih projektov. Leta 2019
je imela okoli 805 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje in devet tisoč evrov čistega dobička.
Družba je glede na podatke Erar poslovala z različnimi občinami in proračunskimi porabniki,
med drugim je bila njena idejna rešitev izbrana za prenovo hotela na Brdu in tudi vile
Podrožnik.

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

Družba Metalka Comerce pa je lastnica številnih nepremičnin, pogosto jih kupuje iz stečajev.
Glede na podatke v poslovno-informacijski bazi Bisnode Gvin ima skupno v lasti 592 tisoč
kvadratnih metrov površin, ki so glede na Gurs vredne 32 milijonov evrov. Poleg tega je tudi
lastnica številnih podjetij, lani je na dražbi kupila poslovno celoto mariborskega Vinaga , jeseni
letos pa družbo Javor Trgovina. Lani je Metalka Commerce ustvarila 9,3 milijona evrov
prihodkov in 1,2 milijona evrov čistega dobička.
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2TDK prejel še tretji zahtevek za plačilo
dodatnih del pri gradnji dostopnih cest
Čas branja: 3 min
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Izvajalec zahteval za tri milijone evrov dodatnih plačil, neuradno
pa 2TDK priznava 1,3 milijona evrov, pri čemer naj bi ta znesek s
pogajanji še znižali

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

Vasilij Krivec
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dodaj

Euro-Asfalt

dodaj

Odgovora, ali so dodatna dela pri gradnji dostopnih cest do gradbišč za drugi tir res nastala
zaradi preslabo pripravljenega projekta, kot to trdi trdi konzorcij Kolektor CPG in Euro-Asfalt,
ni mogoče dati, še manj lahko odgovorimo, za koliko bodo navedena dodatna dela podražila
gradnjo, katere začetna cena je bila slabih 12 milijonov evrov in je z dvema aneksoma že
zrasla za 1,1 milijona.
Foto: 2TDK
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investitorjem gradnje drugega

železniškega tira dogovarja za aneks pri gradnji dostopnih cest.
Izvajalec se sklicuje na dodatna dela, ki so jih po njegovih zagotovilih morali
izvesti zaradi pomanjkljivega projekta. Investitor izgradnje drugega tira in
dostopnih cest 2TDK je potrdil, da so od izvajalcev del prejeli zahtevek za
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plačilo dodatnih del. Zahtevki so vredni tri milijone evrov, neuradno naj bi v
2TDK priznali 1,3 milijona evrov in naj bi ta znesek

z

dodatnimi pogovori in

pogajanji še znižali.
Koliko bi bila lahko končna vrednost aneksa, je zdaj še prezgodaj napovedovati.
Znano je, da se bo gradnja dostopnih cest

s

prvotnih slabih 12 milijonov

podražila za 1,15 milijona evrov, kolikor sta bila vredna že februarja (551 tisoč
evrov za dodatna dela pri vasi Ocizla) in avgusta (600 tisoč evrov zaradi
nepričakovane geološke spremembe) potrjena aneksa, in da bo tretji aneks
gradnjo dostopnih cest še dodatno podražil. Prav tako ne moremo komentirati,
ali je dodatno zvišanje posledica površnega projektiranja ali gre za nespodobno
igro in neupravičene zahtevke izvajalca, od katerega smo dobili nekaj
eksluzivnih pojasnil.

Kolektor CPG: Dejanska geologija drugačna od predvidene
Kot nam je povedal direktor podjetja Kolektor CPG, ki skupaj

s

podjetjem Euro-

Asfalt gradi 24 dostopnih cest, zahtevajo plačilo dodatnih del, pri čemer znesek
ocenjujejo na 1,5 do dva milijona evrov. Dodatna dela, za katera zahtevajo
plačilo, so po besedah Kristjana Mugerlija nastala zaradi slabega
projektiranja in slabše geologije: »Odgovornost je na strani projektanta, ki je za
izgradnjo dostopnih cest izdelal pomanjkljiv projekt. Če je projekt površen,
pride do nepredvidenih situacij, ki večinoma zahtevajo dodatna dela.« V CPG še
dodajajo, da je nadzorni inženir na gradbišču dodatna gradbena dela evidentiral
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in jih tudi potrdil.
Na prvo mesto v Kolektorju CPG postavljajo drugačno geologijo, kot je bila
predvidena v projektu, zaradi česar so morali zgraditi precej bolj zahtevne
podporne zidove, kot jih je predvidel projekt. »Če je podporni zid, po domače
povedano škarpa, zgrajen iz kamenja, je cena bistveno nižja, kot če moramo
zgraditi tudi sidrirano pilotno steno, kar smo pri gradnji dostopnih cest morali
narediti,« nam je povedal Kristjan Mugerli.

Koliko stane sidro in več posekanih dreves
Na vprašanje, kako komentira poročilo POP tv , da je vrednost sider, ki so
vgrajena v pilotne stene podpornih zidov, v zahtevku za dodatna plačila dvakrat
višja, kot so jih plačali dobavitelju, nam je Mugerli odgovoril, da v ceni sidra
niso zaračunali le sider, ampak tudi njihovo montažo oziroma vgradnjo, ki stane
približno toliko kot sidro.
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Druga glavna postavka so posekana
drevesa na in ob trasi. Izvajalec je moral
posekati več dreves, kot je bilo
predvideno v projektu, dodaten posek
pa je izvajalec zaračunal 600 tisoč
evrov. Tudi pri drevesih izvajalec
opozarja, da so prvotno ceno postavili
na število predvidenih dreves, posekati
pa so jih morali nekajkrat več.

Debelina asfaltne plasti ni
predmet aneksa

Foto: Jure Makovec
Kristjan Mugerli, Kolektor CPG:
»Dodatna dela, ki so nastala zaradi
slabo pripravljenega projekta, je
nadzorni inženir evidentiral in jih
potrdil.«

POP tv je objavil tudi, da je asfaltna podlaga na dostopnih cestah debela le 12,
po projektu pa bi morala biti 14 centimetrov, kar so ugotovili

z

georadarjem.

Debelina podlage ni predmet pogajanj o omenjenem aneksu, o katerem smo
govorili na začetku članka. Kristjana Mugerlija smo prosili za njegovo pojasnilo
tudi o debelini asfalta.
Mugerli odgovarja, da projekt izgradnje dostopnih cest določa različne debeline
asfaltnih plasti. Na najmanj obremenjenih odsekih predvideva sedem-, na
najbolj obremenjenih delih pa 16-centimetrsko plast. »Za preverbo debelin
asfaltnih plasti je bilo izvrtanih 38 jedrnih vrtin, debeline asfaltnih plasti so
izmerili na Gradbenem inštitutu ZRMK in Zavodu za gradbeništvo , kjer
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niso ugotovili nobenih nepravilnosti,« nam je povedal Kristjan Mugerli. Pri tem
dodaja, da so edina merodajna in zakonsko določena metoda za preverjanje
debeline asfaltnih plasti jedrne vrtine, plasti pa se zmerijo

z

metrom. Metoda

z

georadarjem po Mugerlijevih besedah ni opredeljena nikjer: »Gre za novo,
mogoče nekaj več kot leto dni staro tehnologijo, ki ni preverjena, cetrificirana
niti je ne predpisuje noben gradbeni predpis.«

Še en aneks, ki pa cene ne bo spremenil
Nadzorni svet 2TDK je dal tudi soglasje k časovnemu aneksu, ki pa ne bo imel
nobenih finančnih posledic. V skladu

s

tem aneksom bo moral izvajalec vsa

gradbena dela na dostopnih cestah dokončati do 28. februarja. Izpolnitev vseh
pogodbenih obveznosti je določena za 31. marec 2021. Iz 2TDK so nam
sporočili, da so v ta rok vključeni tehnični pregled in izvedba vseh popravkov, ki
bi jih določili ob tehničnem pregledu.
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Ker doma nočemo graditi elektrarn na
obnovljive vire, jih bomo morali v tujini
Čas branja:
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Preverili smo možnosti, ki jih ima Slovenija, če ne bo dosegla 25
odstotkov obnovljive energije. Vse različice pomenijo, da bomo s
proračunskim denarjem financirali gradnjo naprav na obnovljive
vire - v tujini.
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Borut Hočevar
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:

evropska komisija

dodaj

energetika

dodaj

Evropska komisija
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Foto: Xavier Lejeune/EU
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Slovenija mora v letu 2020 doseči 25-odstotni delež obnovljivih virov v bruto
končni rabi energije. Zaradi epidemije in drugih dejavnikov še ni mogoče
oceniti, ali smo cilj dosegli, ugotavljajo na infrastrukturnem ministrstvu, vendar
dodajajo: »Kaže, da bo potrebno dokupiti manjkajoči delež obnovljivih virov
energije.«
Evropska komisija za takšne nakupe uvaja tako imenovane mehanizme
sodelovanja. Država, ki s svojo proizvodnjo ne bo dosegla predpisanega deleža
obnovljivih virov, bo lahko manjkajoči delež kupila v tujini. »Tega se že
poslužuje na primer Luksemburg, ki deleže kupuje od Litve in Estonije,«
pojasnjujejo na ministrstvu.
Več možnosti za nakup deleža obnovljivih virov
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Mehanizem omogoča več načinov pridobivanja manjkajočega deleža obnovljivih
virov energije.
● Statistični prenosi pomenijo, da se količina obnovljive energije eni državi
odšteje, drugi pa prišteje. Takšen prenos je opravljen samo evidenčno, brez
pretoka energije med državama. Koliko bo takšen prenos stal, sicer ni znano,
leta 2019 smo poročali, da je Luksemburg plačal 15 evrov za kilovatno
uro statističnega prenosa
.

● Skupni projekti so primeri, ko dve državi sofinancirata projekte za uporabo
obnovljivih virov pri proizvodnji elektrike, toplote ali hladu. Sodeluje lahko tudi
več držav, ki si obnovljivo energijo evidenčno razdelijo. Takšne projekte lahko
spremlja čezmejni pretok energije, ni pa nujno.
Države članice lahko sodelujejo v takšnih projektih tudi z nečlanicami EU,
vendar mora tako proizvedena električna energija priteči v EU.
● Skupne podporne sheme Več držav članic lahko organizira in financira
skupno shemo za podporo obnovljivi energiji. Shema lahko velja v eni ali več
državah. Uporabljajo lahko različne vrste spodbud.
.

● Shema pri evropski komisiji Države članice bodo lahko vplačale
prostovoljne prispevke v posebno shemo, ki bo sodelovala pri vlaganjih v
obnovljive vire v katerikoli državi članici, kjer bodo omogočili takšne projekte.
Vlaganja se bodo prištela k deležu obnovljivih virov v državi investitorki. Država
se bo lahko odločila za vstop v shemo tudi v primeru, če bodo naložbe drugod po
EU bolj učinkovite kot doma.
.
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Sodelovanje bo urejal zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov
Ministrstvu za infrastrukturo smo zastavili več vprašanj. Med drugi nas
zanimalo, kako ocenjujejo možnost oziroma nujnost uporabe takšnega
mehanizma. So že opravili morebitne priprave na sodelovanje z drugimi
državami?

je

»Za ustrezno izhodišče pogovorov in analiz o možnostih uporabe navedenih
mehanizmov moramo najprej imeti podatke o rabi energije v letu 2020,« so
odgovorili.
Nadaljevali so: »Skladno z direktivo o spodbujanju rabe obnovljivih virov lahko
Slovenija sodeluje z eno ali več držav članic pri vseh vrstah skupnih projektov v
zvezi s proizvodnjo električne energije ter energije za ogrevanje ali hlajenje iz
obnovljivih virov oziroma izvede finančno vplačilo v mehanizem EU za
financiranje energije iz obnovljivih virov.«
Dodajmo, da sodelovanje Slovenije z drugimi državami pri zagotavljanju deleža
obnovljivih virov ureja četrto poglavje predloga Zakona o spodbujanju
rabe energije obnovljivih virov energije
.
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Logistika in transport v letu 2021: na obzorju
novi udarci biča v oskrbovalnih verigah
Čas branja: 9 min
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Rast stroškov zaradi brexita, omejevanje prehodov mej, nervoza
ob zapiranju gospodarstev in zastoji v oskrbi nas bodo spremljali
tudi del prihodnjega leta; cene ladijskih voznin se ne bodo umirile
vsaj do kitajskega novega leta, cene letalskih prevozov tovora pa
bodo visoke, dokler se ne okrepi letalski potniški promet
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Nataša Koražija
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Zaradi rekordnega pomanjkanja praznih zabojnikov v Aziji logisti ne morejo poslati tovora
proti Evropi, zamude v dostavi se kopičijo. Neravnovesja v ponudbi in povpraševanju se
bodo nadaljevala tudi v letu 2021.
Foto: Shutterstock
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Koronakriza je razkrila ranljivosti globalnih oskrbovalnih verig in še zlasti
sistema proizvodnje just-in-time. Dobava iz Kitajske je lani na začetku leta
postala nezanesljiva, dostavni časi so se močno podaljšali.
Na začetku krize smo imeli na eni strani polna skladišča izdelkov, ki jih nihče ni
nujno potreboval, denimo novih avtov, na drugi strani pa smo imeli popolno
pomanjkanje mask, zaščitne opreme in ventilatorjev. Takšna neravnovesja v
ponudbi in povpraševanju in hkrati povsem nepredvidljivo povpraševanje se
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bodo nadaljevali tudi v letu 2021. Te dni v logistiki najbolj primanjkuje
praznih zabojnikov v Aziji , zato od tam ne morejo odposlati tovora proti
zahodu, zamude v dostavah se kopičijo. Neravnovesja v ponudbi in
povpraševanju in biči v oskrbovalnih verigah, ko je povpraševanje popolnoma
nepredvidljivo in dobava negotova, bodo zaznamovali tudi leto 2021.
Logistika in transport dihata skupaj z
industrijsko proizvodnjo, trgovino in
porabo. Odboj v letu 2021 bo zato
Kitajski proizvajalci so
odvisen od umirjanja epidemije, učinka
zasuti z naročili, ladijske
protikoronskih paketov, zaupanja
voznine letijo v nebo, zamiki
porabnikov, inovativnih rešitev in
v dobavi. Kaj se dogaja?
prilagodljivosti gospodarstva. Pri
Banki Slovenije za leto 2021 napovedujejo 3,1-odstotno rast BDP – ob tem
naj bi bil letošnji upad BDP 7,6-odstoten. Okrevanje naj bi poganjala predvsem
domača poraba. Pri OECD so malenkost manj pesimistični, napovedujejo nam
7,5-odstotni upad v letu 2020 in 3,4-odstotno rast v letu 2021.

Preberite tudi

Odboj mednarodne trgovine 2021: 7,2 odstotka?
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Naši logisti so močno odvisni od mednarodnih tokov tovora: po ocenah
Svetovne trgovinske organizacije ( STO ) je leta 2020 obseg blaga v
mednarodni trgovini upadel za devet odstotkov, leta 2021 naj bi zrasel za 7,2
odstotka. Napoved so pri STO sicer objavili še pred novimi valovi epidemije.
Koronakriza sicer ni udarila vseh dejavnosti enakomerno: najbolj je sestrelila
panogo prevoza potnikov – od letalstva do avtobusnih, železniških in kombi
prevozov potnikov. Pri prevozih tovora je upad precej manjši, glavna težava je
nepredvidljivo povpraševanje, ki ustvarja neravnovesja in zastoje v dobavi.
Težave imajo predvsem cestni prevozniki, še zlasti tisti, ki so vezani na
avtoindustrijo.

Letalstvo: rekordni upadi, odboja še ne bo
Letalska panoga se je letos znašla v vrtincu bankrotov, odpuščanj in krčenja
stroškov. Nacionalne prevoznike z reševalnimi paketi ohranjajo pri življenju
države, povsem negotovo pa je, koliko časa še lahko zdržijo nizkocenovni
prevozniki. Na Brniku je bil upad števila potnikov v prvih devetih mesecih več
kot 81,5-odstoten, do konca leta naj bi bilo vseh potnikov približno 300 tisoč,
kar je zgolj 20 odstotkov lanske številke. V povprečju je število letalskih
potnikov v Evropi v letu 2020 po podatkih mednarodne organizacije
Eurocontrol upadlo za več kot 60 odstotkov. Okrevanja še ni na obzorju, tik
pred koncem leta so evropske države prepovedale letalske povezave z Veliko
Britanijo zaradi širitve zelo kužnega novega seva koronavirusa. Letalstvo naj bi
se na ravni pred epidemijo vrnilo leta 2024.
Kaj za leto 2021 napovedujejo na
Brniku? Upravljavec ljubljanskega
letališča Fraport naj bi se z eno izmed
letalskih družb pogovarjal, da bi tu
ustvarila svojo bazo. Če bo epidemija pod

Brnik: število potnikov je leta 2020
upadlo na 300 tisoč, leta 2021 bi
lahko prišli na 700 do 800 tisoč. Leta
2019 so našteli 1,7 milijona potnikov.
nadzorom, bi prihodnje leto lahko
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število potnikov zraslo na 700 ali 800 tisoč, kar
leta 2019, ko so našteli 1,7 milijona potnikov.

je

še vedno občutno manj kot

Avtobusni prevozniki: turistični prevozi na ničli
Tudi avtobusni prevozniki bodo letošnje leto hoteli čim prej pozabiti. Najbolj
kritično je pri manjših prevoznikih, ki so bili usmerjeni v turistične prevoze, saj
so od marca bolj ali manj brez posla. V avtobusni panogi leta 2021 okrevanja še
ni na obzorju. Skupaj z odpiranjem šol bodo sicer zaživeli šolski prevozi, delno
je vzpostavljen tudi potniški promet, obeti za turistične prevoze pa so negotovi.
Prodaja novih avtobusov se je ob začetku koronakrize povsem ustavila in udarila
tudi v to panogo. Avtobusni prevozniki so zdaj upravičeni do pomoči iz
protikoronskih paketov, višina nadomestil je odvisna od segmenta dejavnosti.
Vsi ne bodo preživeli, lahko pričakujemo novi krog konsolidacije v panogi. Karte
so se premešale tudi pri velikih, Slovenske železnice so kupile Nomago , ki
zaseda približno tretjino trga avtobusnih prevozov. To bi lahko pomenilo novo
priložnost za bolj okretne igralce, ker bo Nomago z novim lastnikom gotovo
izgubil nekaj prožnosti.

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

Rast cen medcelinskih prevozov
Pri medcelinskem prevozu tovora je povpraševanje zastalo zgolj med zaprtjem
industrije, maja in junija se je že začelo pobirati. Spomladi so bili logisti polno
zaposleni z dobavo mask in zaščitne opreme. Poleti se je začelo stopnjevati
neravnotežje. Ob koncu poletja je povpraševanje po ladijskih prevozih
zabojnikov dobilo velik pospešek, cene prevozov zabojnikov iz Azije v Evropo in
iz Azije v Severno Ameriko so začele hitro naraščati. Zrasle so tudi cene
železniških prevozov zabojnikov iz Azije v Evropo, cene letalskega prevoza
tovora pa so zaradi nedelujočega potniškega prometa že od začetka epidemije na
občutno višjih ravneh kot lani.

Neravnovesja v mednarodni trgovini
Kaj je glavni razlog za hitro rast cen prevoza zabojnikov? Prvič, v azijskih
pristaniščih že od konca avgusta akutno primanjkuje praznih zabojnikov,
pomanjkanje se je razširilo tudi na druga pristanišča po svetu. Razlog za
največje pomanjkanje zabojnikov v zgodovini sodobne mednarodne trgovine naj
bi bila rast povpraševanja po materialnih izdelkih. Epidemija je po vsem svetu
ustavila potovanja, povpraševanje se je zato preusmerilo v izdelke. Vzrok za
pomanjkanje zabojnikov so tudi zastoji pri praznjenju polnih zabojnikov, ki jih
naročniki prevzemajo z zamudo. Dodatno zmedo povzroča brexit, denimo
britanskega pristanišča Felixtowe se nekateri ladjarji izogibajo zaradi zamaškov.
Rast cen ladijskih prevozov zaostruje odnose med špediterji in ladjarji, ki so
sicer v poslu odvisni drug od drugega. Ladjarji poskušajo z različnimi prijemi
zmanjšati moč špediterjev v globalni trgovini. Leto 2021 bo zaznamovano z
dodatnimi zaostritvami v odnosih med špediterji in ladjarji, ladjarji bodo
poskušali pokazati premoč v odnosih, cene prevozov pa bi lahko še naprej
naraščale, vse do kitajskega novega leta oziroma do umirjanja epidemije.
Kitajsko novo leto bo nastopilo 12. februarja in bo v znamenju bivola.
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Udarci biča v oskrbovalnih verigah
Ob začetku krize je zaradi zaprte proizvodnje in zaprtih območij na Kitajskem
zastajal tovor v Aziji in azijskih pristaniščih, zastoji so se nato preselili v
evropska pristanišča, pretočni časi so se podaljšali. Zaradi udarcev biča v
oskrbovalnih verigah – gre za pojavi, ko nepredvidljive spremembe v
povpraševanju povzročajo zamaške v oskrbi, se logisti pripravljajo na še bolj
turbulentno leto, kot je bilo letošnje. V prihodnjem letu tako pričakujejo
nadaljnjo rast cen ladijskih voznin med Azijo in Evropo. Proti koncu decembra
pri portalu The Loadstar poročajo, da so cene prevozov zabojnikov med Azijo in
Evropo zdivjale na 14 tisoč dolarjev po velikem zabojniku, običajna cena je sicer
okoli 1.500 do dva tisoč dolarjev. Tudi cene letalskih prevozov tovora bodo
prihodnje leto še vedno visoke, ker je malo delujočih potniških linij, potniška
letala namreč običajnih časih prepeljejo del tovornih pošiljk.

Okrevanje v predelovalni dejavnosti

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

Oskrbovalne verige v industriji se postopoma preoblikujejo. Korona je nekoliko
pospešila proces deglobalizacije, ki pa se ne bo zgodil čez noč. Že na začetku
epidemije smo pisali, da bo koronakriza sprožila postopen zasuk k regionalnim
dobaviteljem, ki bodo delno nadomestili zdajšnje kvote kitajskih dobaviteljev.
Nemška industrija in evropski proizvajalci so v prvi vrsti zainteresirani za
stabilnost svoje proizvodnje, zato bodo v dveh do treh letih zmanjšali
dobavo iz Kitajske in povečali oskrbo v jugovzhodni Evropi , pravi Aleš
Groznik z ljubljanske ekonomske fakultete. V nekaterih naših podjetjih že
poročajo o novi strategiji nabave Kitajska + 1 .
Marina Lindič , ki vodi nabavo v proizvajalcu izolacijskega materiala Ursa ,
pravi, da so v Ursi že vsa leta uporabljali strategijo »LLC + 1«, nizkocenovne
države plus še ena država. Takšna strategija se jim je dobro obrestovala, ko je
postala dobava z najcenejših trgov čez noč popolnoma nezanesljiva, roki za
dobavo pa so se podvojili ali potrojili. Proizvodnja Urse v Novem mestu je ves
čas potekala nemoteno 24 ur na dan sedem dni v tednu.

Anketa: Dostava pošiljk se bo večkratno povečala, okrevanje mednarodne
trgovine
Matjaž Sirk DHL Ekspres Slovenija: Letos je rast obsega mednarodnih ekspresnih
pošiljk približno 50-odstotna. V prihodnjih letih pričakujemo izjemno rast na
področju mednarodne dostave hitrih pošiljk, ki se bo večkratno povečala. Povečuje
se tudi število pošiljk iz Slovenije v tujino, tu je še zlasti velika rast pri pošiljkah
startupov, ki pošiljajo končnim kupcem v tujino.
,

Pri nas smo se že septembra pripravili na
decembrsko sezono in povečali
zmogljivosti, da lahko obdelamo bistveno
večje količine. Letos smo v carinskem
oddelku dodali od 15 do 20 ljudi, ker
pričakujemo veliko rast carinskih
postopkov zaradi brexita. Ker bo pošiljke
iz Velike Britanije po novem letu treba
cariniti, bodo storitve nekoliko dražje. Pri
nas bodo cene z novim letom sicer zrasle
za 4,9 odstotka.
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Viktor Kastelic cargo-partner: Leto 2020 bo za cargo-partner daleč najuspešnejše
tako lokalno v Sloveniji kot tudi za celotno skupino.
,

V Sloveniji bomo leto predvidoma končali
s približno 56 milijoni evrov prihodkov,
kar je skoraj 30 odstotkov več kot lani.
Zato smo tudi glede leta 2021
optimistični. Naš največji projekt bo
načrtovanje in začetek gradnje druge faze
iLogističnega centra. Zgradili bomo večji
prizidek k obstoječemu centru, s katerim
bomo povečali zmogljivosti za približno
10 tisoč kvadratnih metrov (ob sedanjih
25 tisoč). Veliko virov in energije
Foto: Ziga Intihar
usmerjamo tudi v pospešeno
digitalizacijo. To božično-novoletno
sezono je poraba prebivalstva ne glede na razmere še vedno velika, cene prevozov
naraščajo. Še posebej naraščajo cene ladijskih voznin na uvozu, primanjkuje tudi
ladijskih zabojnikov, kar ustvarja dodaten pritisk na cene. Pri cestnih prevozih so
zrasle cene prevozov za Veliko Britanijo zaradi brexita. Predvidevamo, da se cene
ladijskih tovornih ne bodo umirile vsaj do kitajskega novega leta, pri letalih pa bodo
ostale visoke, dokler se ne okrepi potniški promet. Upamo, da bodo prihajajoča
cepiva pomenila zametek vrnitve v čase pred COVID-19.
Gregor Glušič Maersk Adria Letos je naraščal predvsem obseg izdelkov, ki so jih
ljudje potrebovali med bivanjem na domu. Letos smo zrasli za tri do štiri odstotke in
prihodnje leto pričakujemo podobno rast
pretovora prek Luke Koper Naše ladje
so vse od začetka epidemije vsak teden
redno priplule v Luko Koper z Daljnega
vzhoda in nismo imeli niti ene odpovedi
oziroma blank sailinga. Zadnje čase ladje
nekoliko zamujajo, ker so tako polne, da
so v posameznih pristaniščih privezane
dlje časa, zamude se seštevajo, urniki pa
podirajo. Dejstvo je, da je zabojnikov
premalo, to čutimo že od konca avgusta
in z različnimi prijemi poskušamo
Foto: Aleš Beno
razmere izboljšati. Obseg pretovora v
svetovni trgovini je letos res nekoliko
upadel, v prednovoletnem času pa je močno zrasel. Verjetno tudi zato, ker se
koronakriza od drugih kriz razlikuje po tem, da kupci trošijo z lažjim srcem, ker jim
države jamčijo nadomestilo izpada prihodka.
,

:
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.

Rok Svetek Adria Kombi Letos imamo
približno 20-odstotni izpada tovora,
prihodnje leto pa načrtujemo ponoviti
rezultate iz leta 2019.
,

:

Brankica Mavretič Milšped Prihodnje
leto bo še bolj turbulentno kot letos.
,

:

Pri Milspedu imamo razpršene produkte,
zato smo stabilni in tudi prihodnje leto
načrtujemo dvomestne številke rasti.
Foto: Jure Makovec
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Povečali bomo zmogljivosti na področju letalskih prevozov
povezavami in tudi na področju pomorskega transporta.

z

lastnimi čarterskimi

Letos bomo dosegli načrte, na področju splošnega tovora pa celo presegli, skupna
rast bo približno 20 odstotkov. Povpraševanje je raslo v prehrani, beli tehniki,
elektroindustriji, na cestnem prevozu ter v letalskem in pomorskem transportu. Na
področju avtomobilske logistike so bile razmere kompleksnejše, ker so bile tovarne
v prvem valu skoraj dva meseca zaprte, kar je vplivalo tudi na nas. Od sredine maja
se razmere stabilizirajo in od junija delamo z maksimalnimi zmogljivostmi. Vključili
smo dodatne zmogljivosti prek partnerjev in naša aktivnost na področju
avtologistike je največja doslej.
Marko Cegnar , Intereuropa Letos dosegamo rekordne rezultate na področju
letalskega prometa, rast prodaje je 55-odstotna, pri distribuciji pa je rast več kot 30odstotna. Na področju logističnih rešitev
smo dosegli zmerno, šestodstotno rast, s
tem nam je uspelo zapolniti naše
skladiščne zmogljivosti. Kumulativno je
sicer prodaja upadla (načrtujejo
sedemodstotni upad), na kar je najbolj
vplivalo krčenje prometa na cestnih
transportih, ki so najbolj odvisni od
avtomobilske industrije in pri nas
pomenijo največji delež skupne prodaje.
Za leto 2021 smo optimistični,
načrtujemo rast na vseh segmentih,
predvsem na podlagi naložb v kadre, IT in infrastrukturo. V ospredju bo e-trgovina
ter krepitev lastne in partnerske mreže, ki nam bo omogočala še nadaljnji razvoj
zbirniških linij ter medcelinskih transportov. Za leto 2021 za skupino načrtujemo
158,5 milijona evrov prodajnih prihodkov, EBITDA pa bo 12,9 milijona evrov, kar je
zgolj rahlo slabše kot leta 2019.
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:

91

29.12.2020

Delo

Torek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 8

1/1

Površina: 230 cm2

Trije sposobni graditi drugi tir
Drugi tir Projekt se preveša v ključno fazo,
dostopne ceste skoraj pripravljene

-

Ljubljana
ben

Februar bo

mesec za

»Konzorcij

pomem-

projekt drugega

ki

tira. V

začetku meseca poteče

ste

rok za

oddajo

povečanemu

ponudb

na dela,

do konca

rajo

končane

biti

za glav-

meseca pa modostopne

je včeraj sposobnost
odseka

Divača-Črni

trem gradbincem.
Kal-Koper bo

je

2TDK

zaustavila

arheološka

zamaknila

izvajanje

bene

sprejeta

od

priznal

gradnjo

za

družbi

slovenski

Kal

Strabag

družbi

s

Kolek-

in turški družbi Cendrugi odsek bodo odločitev

tor s partnerji

giz. Za
sprejeli
ročili

v najkrajšem roku,

zgrajene

cesta

preostalih

vorjenega

do trase

drugega tira v

inštituta
direktor
povedal:

in s tem

del,

končal

že

cest,

asfaltnih

projektih,

V

stopnih cest

za projekt drugega tira

kakovost.

bomo

kot

kot izvajalec

kakovost

plasti,

vseh

v tujini, prisega na
primeru gradnje
do-

po

dostopnih

pri

CPG

doma

skladno

drugega

pa ni bilo nobenih

»Kolektor
tako

22

projektu dostopnih cest za drugi tir

To potrjujejo

Gradbenega

je

dostopnih

vrtin

in

CPG,

2021,« so sporočili iz Kolektorja CPG,
kjer dodajajo, da je bilo do včeraj »na
38

(ZAG)

Kolektor

roka, to je do 28. februarja

ugotovljenih

je

podjetja

dela

kilometra

gradbeništvo Sloveni-

geomehan-

gradbeni material. Tudi

0,5

za

Mugerli,

cest bo konzorcij dokončal do dogo-

stopanj.

predčasno

Dostopna

so spo-

24

kontro-

Zavoda

Kristjan

gradbenih

do včeraj

zunanjih izvajalcev

le,

ZRMK.«

se bo med gradnjo

tira prevažal

odvzetih

iz 2TDK.

Ključne ceste

skupno

katerih

avstrijski

partnerji,

stroke

poročila

bistveno

v skladu z najvišjimi standardi grad-

Črni

Divača-Črni

ce-

tira, je kljub
del,

in

priznal

odločitev

odseka

geološkim

gradnjo

Za odsek

sposobnost

drugega

za

Tomažič

prvega

slabšim

CPG in

dostopne

obsegu

Kal

naknadno.
Janez

projekt

za

Kolektor

gradi

skim razmeram ter situaciji s covidom-19, kije spomladi za več tednov

ceste

na gradbišče. Naročnik 2TDK pa
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podjetij

Euro-Asfalt,

predali

Kolektor

jamčimo tudi z bančno

pa

garancijo

in

vsem

premoženjem.

najvišji

vsa dela
kakovostni ravni

ki

ga

smo

garancijo

naročnika, za

z zahtevami

CPG

izvaja
in v

na
roku,

določili skupaj z naročlahko, da nobena

nikom. Potrdimo
dela ne
zaradi

stojijo oziroma

nas,

ravno

ne

obratno,

zamujajo

ključne

ceste za vse vrste del so zgrajene celo
predčasno,« je sklenil Mugerli.

od-

tudi strokovna

dolini Glinščice
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Podjetju
Labeks grozi
vračanje

evropskega
denarja
Tožilstvo usmerja

goljufije

Sum

postopke kriminalistov pri odkrivanju
suma kaznivega dejanja goljufije na
škodo Evropske unije - Ministrstvo zdaj

ni navdušeno nad kogeneracijo

-

Litija

Projekt

kogeneracije

gradbenega

dovoljenja

njem obratu

Presad

je

morda

v Gabrovki
pred

Labeks

ma letoma izplačala 4,13

peletov

nasprotnem bomo

bi morala

gradbeno

biti

Bojan

vaših informacij o

»Glede

kriminalistov

za podatke

vas

obisku

prosimo,

obrnete

da

se

na policijo,«

je

skopo odgovoril Franci Props,

na-

enote.

Nič

čelnik

bolj

litijske

upravne

zgovorni

na ljubljanupravi, ki že dobro

niso

ski policijski
leto

preiskuje

vilnosti

pri

bili

domnevne

nepra-

izplačilu

nezakonitem

evropskega

denarja.

dimo zgolj,

da predkazenski

storitve kaznivega
škodo

kazenski

tožilstvo,

»Lahko

posto-

dejanja goljufije

Evropske

unije.

postopek, ki
ni

še

potr-

in sicer zaradi suma

pek še poteka,

na

Pred-

zato

končan,

po-

ljubljanske

policijske

ljubljanskega

so

okrožnega

sporočili,

da

sklepni

je, bodisi kazensko
poročilo,

Z

uprave.

ali zgolj

ovadbo

pričakujejo

do

konca

leta. Projekt kogeneracije pozorno

spremljajo tudi v regijski nevladni
okoljevarstveni

organizaciji

Rovo.

kogeneracije

izvodnja

v

je

investi-

evropski

denar.

v omrežje niso oddali niti

ene kilovatne ure
nobenega

in

projekta.

Aprila

pojasnili:

so bili na

ministrstvu

navdušeni

nedavnega

Delo

s toploto niso

objekta,

infrastrukturnem

tatom

ministrstvo

nad
lani

»Izgradnja

do

rezul-

so

za

projek-

ta je bila končana decembra lani
[december 2018], doseženi so bili

zastavljeni

vsi

cilji. Povečala

se je

proizvodnja energije iz obnovljivih
virov in s tem delež obnovljivih vi-

rov v bilanci končne rabe energije.
Dosežene so bile tudi izhodiščne
ocene

o

socialno-ekonomskih

ter

operacije.«

finančnih vidikih

Zdaj so očitno obrnili ploščo, kar
naj bi bila
tudi zasluga
nistra

je

informacijah

infrastrukturnega mi-

Jerneja Vrtovca.

operacija

»DO

ministrstvu

na
še

naših

po

v postopku

OVE

Pravijo,

da

Gabrovka«

za infrastrukturo
preverjanja in ugo-

tavljanja upravičenosti porabe dodeljenih sofinanciranih evropskih
sredstev.

Zdaj

so namreč

ugotovili,

da meritve zaradi nedelovanja

niso

cije pri polni moči.
kogeneracijo

elektrike

investicijo

(pro-

toplote)

in

vaja podjetje Labeks
Gabrovki,

izplačalo

do-

dovolj

niso bili

bile izvedene, saj je pogoj za izvedbo meritev obratovanje kogenera-

Država čaka na zagon
Investicijo

to

ki

ogreli

re-

upravnih

brez

Vendar

za

torju

za

objektov

zgrajene objekte, ki

novo

infrastrukturo,

za

tožilstva

akt polici-

dovoljenje

utemeljeni razlogi

ga usmerja

drobnosti ne moremo posredovati,« je pojasnil Tomaž Tomaževic
z

voljenj.

bi

moralo

obstoječih

postavljeni

so

Čeprav

Rajšek

izdano bi

objektov,

in tri na

investitor

spremembo namemb-

konstrukcijo

goljufije na

presoja

izdelana

okolje,

na

škodo
evropske komisije, domnevne nečedne posle preiskujejo kriminalisti, ki jih vodi okrožno državno
tožilstvo v Ljubljani. Pred kratkim so kriminalisti obiskali litijsko upravno enoto.
gre za sum

biti

s

sedežem

v

iz-

v

proizvo-

»Glede na

jena
začela

in

to, da je oprema vgra-

obstaja
obratovati,

možnost,
čakamo,

da
da

bo

se

uspešno

Labeks

sredstev,«
pozor!

Toda

V

dovoljenja

izdajo gradbenega

Za

je

infrastrukturo.

za

pogoj

sprejetje

činskega podrobnega

načrta

pojasnili

so za Delo

ministrstvu

na

pod-

končajo.

nadaljevali poizterjave dodeljenih evrop-

stopek
skih

strani

na

saj

nosti

mili-

nekateri postopki
jetja

potreboval

dve-

ljubljansko pod-

pa

jetje G.W.S. Projekt se jim je sfižil,

jona evrov evropskega denarja.
Ker
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dnjo

vplivov

Drža-

pred razpletom.

va je podjetju

brez

v nekda-

(OPPN),

ob-

prostorskega

postopek

je na

pa

litijski občini še v začetni fazi.

Ministrstvo kot zaščitnik
črne gradnje
Skladno

inšpekcijsko

z

investitorji

bi

odstraniti

objekte

odločbo

nelegalne

morali
do

konca

lan-

skega leta. Ker tega niso naredili, je
gradbena

rok

Inšpektorica

ostale

je

podjetju

sklepe

o dovoli-

špektorata za

bodo

odločbe

na papirju.

črke

mrtve

leta.

zdaj

do

Kot kaže,

tvi izvršbe.

tega

do konca

izdala štiri

G.W.S.

Labeks

inšpekcija družbi

podaljšala

Z in-

okolje in prostor

namreč sporočili,

so

daje o predlogih

za

obnovo postopkov

za

okolje in prostor odpravilo odprvostopenjskega

ločbe

jih vrnilo v ponovni

štirih

gradnjo v
za

ministrstvo

organa

in

postopek

za

ladjah,

osnovnih

podporni zid. Za-

nadstrešek in

tega

so brezpredmetni izdani
sklepi o dovolitvi izvršbe, razen za

radi

odstranjen objekt in novogradnjo,
za

katerega

iztekel

se bo

konec

rok

leta.

V

izvršitev

za
tem

sklepu

je določeno, so zapisali na inšpektoratu, da mora investitor objekt
Tudi odločba,

odstraniti.

izdana podjetju

transformatorske
po

vložitvi

postopka

z

ki

postaje,

predloga

je bila

za gradnjo

Labeks

za

odločitvijo

je

bila

obnovo

okoljskega

ministrstva odpravljena in vrnjena
v ponovni postopek. Ker je bil odpravljen

izvršilni naslov,

dovolitvi izvršbe

je sklep

o

brezpredmeten.
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Kriminalisti so v zadevi
Labeks obiskali litijsko
upravno enoto.
Pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja je
sprejetje prostorskega

akta.
Inšpekcija črnih gradenj
nekdanjega Presada ne
namerava porušiti.

4,13
milijona evrov je prejelo
podjetje Labeks
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jj

Območje

nekdanjega

Presada

v Gabrovki, kjer

mrgoli črnih

gradenj.

Foto

Bojan

Rajšek
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Podtalni prijemi starega operativca: Drago Kos
je bil tisti, ki je prvi v Dnevniku namočil Tomaža
Vesela z afero v Nemčiji! Ciljal tudi na
Čeferinovo funkcijo!
29. 12. 2020, 0:07
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Facebook

0
Twitter

Foto: STA

Dnevnik je že pred leti razkril, da je bil predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel v preteklosti
obsojen v Nemčiji zaradi goljufij in nato tudi izgnan. Toda, da je informacija prišla v Dnevnik, je po naših
informacijah poskrbel kar Drago Kos, ki je želel diskreditirati predsednika računskega sodišča. Danes
Kos in Vesel spadata med operativce rušenja vlade Janeza Janše. Poleg tega smo izvedeli, da si je Kos
močno želel tudi predsedniške funkcije, ki jo trenutno zaseda Aleksander Čeferin – vodstva Združenja
evropskih nogometnih zvez UEFA. Za skupen cilj očitno tudi nasprotniki zakopljejo bojne sekire.
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Tomaž Vesel sicer že od aprila revidira nakupe zaščitnih mask
dogodkov povezanih

z

(ne)padcem vlade moral

nekaterih medijev naj

bi bil

namreč glavni

cilj

ki

so

bili

,

kar

ostale opreme, vendar pa bo zaradi poteka

svojim delom pohiteti, saj ga priganjajo. Po poročanju

omenjene revizije,

ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška
vlade,

s

in

bi

ki jo

opravlja računsko sodišče, strmoglavljenje

posledično lahko pripomoglo tudi pri poskusih rušenja

do sedaj, na žalost leve opozicije, precej neuspešni. V načrtu

konstruktivno nezaupnico proti aktualni vladi vložili še letos, vendar

je,

je

sicer še vedno, da

bi

brez razbitja stranke SMC, ta načrt

praktično misija nemogoče.

Preberite še: [Ekskluzivno] Ko
kradel delovne stroje – mu

O tem, da sta Drago Kos
Damijanove žene. Kosa
integriteta,

ki

Ekonomske

se

je

in
in

je

je

Tomaž Vesel kot študent delal na gradbiščih po Nemčiji,

Vesel pri tem pomagal?

Jože P. Damijan tesna prijatelja smo že poročali, Kos naj
Damijana pa druži tudi poslovna vez, skupaj naj

ob podpori Združenja nadzornikov Slovenije

fakultete,

njegov stric

je

Gospodarske

gospodarstvo. No, poleg prijateljske

in

zbornice

Slovenije

poslovne vezi

ju

in

in

bi

bi bil

celo poročna priča

bila pri projektu Korporativna

takratnega predsednika Boruta Jamnika ter

Združenja

manager

zagnal

v

paradržavno

očitno druži tudi skupni interes, predvsem to, da

politična opcija obdržala vse pomembne oziroma dobičkonosne položaje, kot so

bili

bi

leva

akterji te opcije dolga leta

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

tudi navajeni.

Druščina, ki ruši vlado Janeza Janše: Martin Odlazek, Zoran Janković, Stojan Petrič, Gregor Golobič, Tomaž Vesel, Drago Kos, Milan Kučan. (Montaža:
Matic Štojs Lomovšek)
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V skupini operativcev

je,

Kosom sicer nista bila

v

kot

znano, tudi vodja računskega sodišča Tomaž Vesel. Kot smo izvedeli

je

najboljših odnosih, prav Kos naj

bi bil

na čelo računskega sodišča objavil nekatere informacije,
preteklosti za deset
poročali. Kos naj

let

bi v

pojasnijo govorice

iz

izgnan

iz

tistih časih

Nemčije,
je

Dnevnik ob Veselovi izvolitvi

je

ga lahko diskreditirale. Vesel naj

je

Vesel skorumpiran. Kaj naj

bi bil

tudi

v

in

leti

je

kasneje postal Aleksander Čeferin

in

izpostavil, da

je

je bil

Njuno poznanstvo sega sicer še dlje
z

skladnost

v Fifi.

v

je

ta povezava znana

Vesel pred imenovanjem za predsednika neodvisne

skladnost pri Fifi, namestnik vodje mladinske komisije pri NZS,

informacijah pa sta skupaj

in

ki je

,

razpisali o domnevno spornih povezavah med predsednikom računskega

predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Čeferinom, tako da

mednarodnih krogih. Nemški Bild

komisije za revizijo

v

razlog za to Kosove poteze

po vsej verjetnosti Veselu pomagal priti na položaj predsednika neodvisne komisije za revizijo
sodišča Veselom

namreč

imel Kos ambicije postati predsednik Uefe – o vsem tem smo Kosa tudi

povprašali, a odgovorov še nismo prejeli. Skratka, predsednik Uefe
Nemški mediji so se že pred štirimi

bi bil

sicer zaradi goljufij – o čemer smo pred kratkim tudi bolj podrobno

tudi vest, da

širil

zakulisja, da

in

ki bi

namreč krivec, da

Dragom

z

preteklost, bila sta namreč sošolca še

njima šolske klopi žulila tudi Tomaž Ambrožič

in

ki jo je

gimnaziji, po nekaterih

v

Uroš Slak

takrat vodil Čeferin.

.

Čeferina izvolili južni bratje, višjegrajci in Gazprom
Uspeh Aleksandra Čeferina velja za enega največjih mednarodnih uspehov za Slovenijo. Osrednji mediji
večina slovenskih državljanov so njegov uspeh sprejeli
zaslužen sam, za zmago

je

odobravanjem. Vendar pa za svoj uspeh

z

in

ni bil

bilo namreč treba uporabiti precej politične aritmetike. Vodilni kadri slovenske

nogometne zveze so poskrbeli, da so Čeferina podprli predvsem predsedniki nogometnih zvez nekdanje

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

skupne države. Pred časom

je

poznavalec mednarodnega parketa Božidar Novak na Twiterju zapisal, da

so odločilno vlogo odigrale ravno politične veze madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana . Ob tem
so nam poznavalci takratnega dogajanja povedali, da
energetski gigant Gazprom. Prav Gazprom
produkta Uefe, Lige prvakov. Rusi so
poskrbela za dvig ugleda Uefe

v

v

je

je

imel pri Čeferinovi izvolitev velik vpliv ruski

postal novi glavni pokrovitelj najbolj dobičkonoskega

njem videli osebo,

ki bi s

svetovni javnosti. V zameno naj

svojim videzom očistila organizacijo
bi

Čeferin

s

in

Gazpromom podpisal več

dobičkonosnih pogodb za pravne storitve ruskega energetskega giganta. Tomaž Vesel naj

bi bil

takrat

v

ožji ekipi Čeferina, pri lobiranju za izvolitev predsednika UEFE.
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Vesel je kril finančne nepravilnosti Nogometne zveze Slovenije pri razsipnem projektu
Nacionalnega nogometnega centra Brdo
Čeferin se

svoji dolgoletni karieri velikokrat izkazal za pragmatika. Ne glede na to, da

je v

branil veliko razvpitih
Vendar pa naj

in

sumljivih oseb, kot

na primer Zoran Jankovič , se

je

je

Čeferina razgalil njegov predhodnik, Ivan Simič . Na Portalplus.si

katerem

je

natačno prikazal vse številke. Simič

imeli
bil

v

mislih, da

zastavljen

bi

zgradili poslovno stavbo

finančni okvir med

v

štiri in

je v

Tako so se stroški projekta
je

iz

tekstu zatrdil, da so

Ljubljani

v

in

in

njegova ekipa. Med njimi

bila celotna gradnja netransparentna, ker

je

(dolgoročne

in

obveznosti, kar
več kot

v

kratkoročne obveznosti). Ob tem
je

je

je

letu 2015. Simič pa

slovenskega nogometna

Južnoafriški republiki. Kot

v

ni

več uvrstila na nobeno večje tekmovanje več. Tako
z

naslova prejetih posojil 6.012.500 evrov

imel NZS še 2,2 milijona evrov posojil

iz

poslovnih

je

še opozoril, da so se

v

času vodenja zveze pod vodstvom Čeferina

vlogi predsednika Računskega sodišča,

v

je

dopuščal kritje, da

škandalozni projekt gradnje NNC Brdo pometel pod preprogo.

Kakorkoli, četudi Kos

in

Vesel morda ne gojita najtoplejših odnosov, se pri rušenju vlade na stare zamere vsaj

začasno lahko pozabi. Ker
respiratorjev,

ki bi

javnost še niso pricurljali podatki

v

je

maskah Veselov namestnik Jorg K. Petrovič
je

vedno

bi

”

je

,

dejal Petrovič

je

pojasnil, da se bo do vsebine poročila opredelil

ki je

škandal tedna

,

dežurni krivec za “zapoznel” osnutek poročila o

in

opozoril: “ Medijska neučakanost

bila tudi morebitna menjava pristojnega namestnika precedens.

Vesel Petroviča odstavil oziroma mu
je bil

ozadja začeli vse bolj pritiskati.

v

razumnem

svoji 16-letni karieri na računskem sodišču. “ Tu ne gre za politične, temveč za

v

zahtevne strokovne odločitve,

iz

in

tudi scenarij, da bo na pomoč priskočil Martin Odlazek

osebni prijatelj Tomaža Vesela. Torej, po poročanju medijev

fazi revizije

osnutka poročila o nabavljanju mask

bilo pričakovati, da se bodo podatki računskega sodišča znašli pod okriljem

bi

komercialne televizijske hiše POP TV, možen pa

času, tako kot se

iz

potencialno lahko obremenili Počivalška, so na Vesela strici

Glede na Kosove povezave

poročila

je

po Simičevih besedah znašalo 8,2 milijona evrov obveznosti oziroma za 374.319 evrov

dogajale neracionalne poteze. Prav Vesel
se

vodil zvezo, ko se

letu 2016, imeli

v

še dodaten

Slovenija, odvisne od uvrstitev svoje reprezentance na

velika tekmovanja. A od odhoda Simiča se Slovenija
zadnjem letu vodenju Čeferina na NZS,

je

prihodnjih 50 letih kar 4,4 milijona evrov, a

v

potekalo leta 2010

opozarja Simič, so predvsem manjše zveze, kot

tudi Tomaž Vesel.

NZS plačevala državi 88 tisoč evrov letnega

je

reprezentanca uvrstila drugič na svetovno prvenstvo,

ki je

je

posledično

in

je bil

predvidenih pet dvignili na deset milijonov evrov. Podal

je

v

napisal obsežen članek,

času njegovega predsedovanja

kljub temu tudi takrat ne bo lastnica zemljišča. Ivan Simič

so

večje škandale.

v

postavili nekaj igrišč na Brdu. Celoten projekt

nadomestila za stavbno pravico. Tako bo morala NZS plačati
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v

je

pet milijonov evrov. A po puču proti Simiču

njegovem odstopu, so prostore NZS zasedli Čeferin
argument, da

kot odvetnik

njegov temni madež predstavljala gradnja Nacionalnega nogometnega centra Brdo. V

bi

preteklosti
v

nikoli ujel

ni

je

in

je

odvzel pooblastila.

najbrž tudi tega leta, ”

hiter začetek revizije nabav zaščitnih sredstev

v

je

“

”

nesprejemljiv pritisk. V

tej

Za tem javnim pojasnilom

je

je

Veselov odvzem pristojnosti za podpis osnutka

zapisal Peter Jančič za Siol.net

in

opozoril, da

je bil

že

izjemnih časih hude stiske države posledica umazane

opozicijske kampanje.
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Tomaž vesel (Foto: Twitter)
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Temu
z

je

treba dodati še podatek oziroma spomniti na dejstvo, da se

“žvižgačem” Ivanom Galetom – sestanek

lahko pa ugibamo, da
zbiranej podatkov,

še pred izbruhom afere maske Vesel dobil

razkril Bojan Požar . O čem sta se pogovarjala še danes

je

Vesel Galetu dal določena navodila

je

je

in

prejmejo vsi revidiranci, med njimi pa
rezerve. Postopek revizije

je

je

zaenkrat še

tudi Gale,
v

ki je bil

znano,

usmeritve za nadaljno dejanje, morda tudi za

lahko diskreditirali Počivalška. Osnutek poročila, tudi ko

ki bi

ni

je

še

v

fazi zaupne narave,

eden izmed odgovornih na Zavodu za blagovne

zgodnji fazi, kljub temu pa

lahko

bi

s

predčasno medijsko objavo

odigral politično vlogo, na katero precej očitno računajo določeni aktterji oziroma rušilci aktualne vlade. Vendar
pa

je

treba poudariti, da

ob vsem tem pod velikim vprašajem kredibilnost revizije

je

sodišča. Če se bo odvil ta scenarij

in

se bo dokument dejansko znašel

v

celotnega Računskega

medijih, se Vesel ne bo mogel izogniti

odgovornosti za politično kontaminacijo Računskega sodišča. Vendar pa
bajnem zaslužku,

in

je

povsem možno, da

je

mu ga prinaša njegova popoldanska dejavnost na Fifi, za to popolnoma vseeno. Po

ki

navedbah novinarjev Süddeutsche Zeitung, Vesel na Fifi letno zasluži 250 tisoč evrov, medtem ko
prejme letno plačo med 50

in

60 tisočaki. Süddeutsche Zeitung

je

namreč

v

naj

bi

in

korupcije. V vse skupaj naj

Tomažu Veselu

računskega sodišča

v
v

bi

bila vpletena tudi Vesel

in

v

Sloveniji

začetku decemra pisal o preiskavi

švicarskega tožilca Steffana Kellerja zoper predsednika Fife Giannija Infantina
denarja, goljufije

Veselu, ob

,

in

sicer zaradi suma zlorabe

Čeferin. Po poročanju Požareporta,

zameno za njegovo žrtvovanje oziroma usluge obljubili tudi izvolitev za člana evropskega
Luksemburgu, kjer

trenutno sicer Samo Jereb

,

ki je tja

bi

prejemal

prišel predvsem

s

mesečno plačo okoli 20 tisoč evrov.

Na tem mestu

je

podporo stranke Mira Cerarja , SMC-ja.
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V drugo fazo

trije ponudniki
Družba

2TDK

lovanje

v drugi

gradnjo

je sposobnost za sode-

fazi javnega naročila

objektov drugega

tira železniške proge na odseku od Divače
do Črnega Kala priznala avstrijskemu
za

Strabagu, ki

lermak
tinom

Ziiblin

in

turškim

Agirom, Kolektorju

delovanju

giz.

z nemškim

se je povezal

Ed

podjetjem

z Yapi

ter

Merkezijem

in

Gu-

v

so-

Ozal-

turškemu

gradbincu Cen-

ki

jim je priznana

kandidati,

Vsi

CPG
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sposobnost, morajo finančne ponud-

be

oddati

leto.

do

februarja prihodnje

1.

Medtem je gradnja večine doscest,

topnih
gradnjo

beni

po

drugega

material,

CPG

bodo

prevažali

zaključena.

Kolektor

podjetij

katerih
tira

in

Konzorcij

Euro-Asfalt

jih je do včeraj zgradil 22 od
24.

Preostalo polovico

topnih

izteče

cest
28.

sporočili iz

med
grad-

skupno

kilometra dos-

bo končal do roka,

februarja prihodnje

ki

se

leto,

so

Kolektorja.
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Politika

Ponedeljek, 28. december 2020 ob 06:00

2020. Politična analiza leta, ki bi ga
najraje pozabili (1.del): Kako in
zakaj je padel Šarec, kot napaka v
sistemu?
Marjan Šarec, čigar forte so bile predvsem impersonacije s pokojnim
Janezom Drnovškom na čelu, je tako prišel in odšel. Kot napaka v sistemu
...
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Forum

!

Odpri galerijo
Ne, epidemija ni zrušila Šarca. Prav tako ga ni zrušil Janez Janša. Šarca je zrušila natanko ista sila, ki
ga je kljub vsaki politični logiki, realni politični moči ali če hočete zdravemu razumu postavila na mesto
predsednika vlade. (foto: STA)

2020

POLITIČNA ANALIZA LETA, KI BI GA

NAJRAJE POZABILI
Piše:

(I.

del)

Aljuš Pertinač

Ja. Politično leto 2020, leto, ki bi ga najraje pozabili, se je začelo z odstopom takratnega
predsednika vlade Marjana Šarca Šarec je odstopil 27. januarja, in to zato, ker se s
"takšno vlado ne da delati". Oziroma lepše ali pa če hočete bolj v politični celofan zavito
rečeno, ker "s to koalicijo ne more izpolniti pričakovanj ljudi".
.
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Medklic. Seveda nikoli ni dobro, če se katerokoli politično leto začne z odstopom
kateregakoli predsednika vlade. Slovenija ima namreč že od oblikovanja prve
demokratične, Demosove vlade leta 1990 težave z dokončanjem vladnim mandatov. Ja,
v prvi vrsti je to težava dotičnih vlad, ampak posledično, ker vlade bistveno vplivajo na
kakovost in okoliščine življenja vseh nas, je to naša skupna težava. Velja namreč za
vlade vseh barv in konstitucij. Kar pobrskajmo po spominu.
Demosova vlada je padla po dveh letih. Marku Voljču in Igorju Bavčarju kot
kandidatoma za novega premierja ni uspelo dobiti potrebne večine, tretji poskus z zdaj
žal že pokojnim Janezom Drnovškom pa je bil uspešen. Stranka LDS ki jo je Drnovšek
vodil dolga leta, je kasneje, leta 1992, dobila 1. volitve v državni zbor v samostojni
Sloveniji in 2. demokratične volitve nasploh in Drnovšek je oblikoval vlado, ki je sicer
zdržala celoten štiriletni mandat. Vendar sta ga zaznamovali afera Depala vas ki ji je
sledila odstavitev takratnega obrambnega ministra Janeza Janše po kateri je vlado
zapustil današnji SDS in izstop današnjega SD iz vlade tik pred volitvami. Naslednji
Drnovškovi vladi ni bila izglasovana zaupnica, na katero je vezal razrešitev ministrov SLS,
zato smo leta 2000 za približno pol leta dobili tako imenovano Bajukovo vlado ki jo je
vodil prav tako zdaj že pokojni Andrej Bajuk argentinski Slovenec. Na volitvah, ki so
sledile, je ponovno premočno zmagal LDS, je pa po dveh letih, ko je 2002 Drnovšek
uspešno kandidiral za predsednika republike, prišlo do spremembe na čelu vlade,
premier je postal Anton Rop Z njegovim dveletnim mandatom se je tudi za vedno
končalo obdobje 12-letne neprekinjene vladavine LDS.
,

,

,

,

,

,

.

Na volitvah leta 2004 je prvič zmagal SDS in Janša je sestavil vlado, ki je sicer zdržala
cela štiri leta, ampak predvsem zato, ker je Slovenija v prvi polovici leta 2008
predsedovala Evropski uniji Po predsedniških volitvah leta 2007, na katerih je v drugem
krogu premočno zmagal Danilo Türk in po slabi javnomnenjski podpori vladi ter največji
vladajoči stranki je Janša konec leta 2007 sicer pozval k predčasnim volitvam, do katerih
pa nato ni prišlo. Vprašanje torej, ali bi Janša končal svoj mandat z rednimi volitvami, če
Slovenija ne bi predsedovala EU. Naslednjo vlado je sestavil Borut Pahor in poleg
svetovne ekonomske krize jo je že po treh letih torpediral Golobičev Zares s čimer se je
njegov ustanovitelj in nekoč večni generalni sekretar LDS tudi javno hvalil: Pahorjeve
vlade (vlade, opomba a.) niso zrušili nobeni strici, ampak preprosto Zares, je takrat
tvitnil. Na predčasnih volitvah, ki so sledile, je Zares izginil iz nacionalne politike. Volitve
je dobila Pozitivna Slovenija instant predvolilna stranka večnega ljubljanskega župana
Zorana Jankoviča ampak ker slednji ni mogel sestaviti vlade, je svojo drugo vlado
sestavil Janez Janša. To vlado je že po dobrem letu odneslo poročilo Komisije za
preprečevanje korupcije o premoženjskem stanju predsednikov strank, po katerem sta
Državljanska lista Gregorja Viranta in DeSUS zapustila koalicijo ter se pridružila vladi, ki
jo je vodila Alenka Bratušek
.

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

,

,

,

,

.

Ampak tudi ta je po dobrem letu dni obstoja vlade vrgla puško v koruzo in sledile so še
ene predčasne volitve, na katerih je premočno zmagala novoustanovljena instant
stranka za ene volitve Mira Cerarja ki je postal premier. Po treh letih relativno mirnega
vladanja je začela vladi in stranki SMC javnomnenjska podpora strmo upadati in Cerar je
nekaj mesecev pred rednimi volitvami odstopil, ker je ustavno sodišče odredilo
ponovitev referenduma o gradnji 2. tira. Sledile so že tretje predčasne volitve, ampak
vlade ni sestavil zmagoviti SDS, temveč LMŠ naslednja instant stranka za ene volitve, ki
jo je ustanovil poraženec (sic!) predsedniških volitev leta 2017 Marjan Šarec. Kako se je
končal njegov mandat, vemo, pa tudi če ne bi, je trend precej jasen in premočrten: z
odstopom.
,

,
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Šarčevi vladi sicer že vse od začetka ni bilo postlano z rožicami. Marjan Šarec je bil na
nacionalni ravni popolni politični anonimus. Kar je lahko nenavadno zgolj za popolne
nepoznavalce slovenske notranje politike. Že Miro Cerar namreč, preden je postal
premier, ni opravljal nobene politične funkcije. Nikoli prej ni bil niti četrtni svetnik, kaj šele
da bi se ukvarjal z nacionalno politiko. Jo je pa za dominantne medije pogosto in
hvaležno komentiral, in to je bilo za veliko večino volilnega telesa, ki se je udeležilo
volitev leta 2018, očitno dovolj. Šarec je v primerjavi s Cerarjem tako rekoč letalo, no,
vsaj jadralno, da ne pretiravamo, kar se političnih izkušenj tiče. Preden je postal premier,
je bil namreč dvakrat, kot bivši stand up komik in podeželski zabavljač, čigar forte so bile
predvsem impersonacije z Drnovškom na čelu, izvoljen za župana Kamnika in v drugem
krogu poražen na predsedniških volitvah. Na teh volitvah, ki jih je Šarec sicer izgubil, je
bil, precej presenetljivo, skupen favorit globoke države oziroma centrov moči tranzicijske
levice, dominantnih medijev in tudi Janeza Janše.
Janša je namreč med volilno kampanjo napisal dve javni pismi, ki ju je objavil na
družabnih omrežjih, v katerih je ostro in precej neutemeljeno napadel Šarčevega
protikandidata in že predsednika Pahorja. Šarec je kljub tako prepričljivi podpori v
drugem krogu prepričljivo izgubil. In se takoj nato lotil ustanavljanja stranke, s katero je
potem nastopil na predčasnih parlamentarnih volitvah. Vse kaže, da je Janša takrat
pravilno ocenil, da je Šarec naslednji izbranec tranzicijske levice za antijanša heroja, in si
je zato bolj želel njegove izvolitve za predsednika države. Ampak kakor Šarec kljub široki
podpori ni dostavil takrat, tako ni dostavil niti na parlamentarnih volitvah. Njegov LMŠ je
dobil za odkritega aspiranta na premierski položaj mizernih 12,6 odstotka oddanih
glasov. Janšev SDS denimo več kot dvakrat toliko.
Ne glede na svoj relativni volilni poraz se je Šarec že na večer volitev lotil sestavljanja
vladne koalicije. V to je najprej poleg trdnega jedra tranzicijske levice, ki ga je sestavljal
peterček LMŠ-SD-SMC- SAB -DeSUS, vabil stranko NSi Mateja Tonina ki je prišel na njeno
čelo v začetku leta 2018 po mehkem znotraj strankarskem puču, ko se to ni izšlo, pa
sklenil poseben sporazum s stranko Levica Šarčeva vlada je bila tako de iure
manjšinska, de facto pa naj bi ji razmeroma udobno vladanje zagotavljala neomajna in
večna podpora Levice. No, v praksi seveda ni šlo vse tako gladko.

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

,

.

Poleg nejasnega in nestabilnega položaja Levice, ki v vlado ni šla zgolj zato, ker v nobeni
vladi, ki je ne vodi sama, ni sposobna funkcionirati, je imel Šarec tudi druge, morda še
bolj pereče probleme. Najprej je kot popoln politični novinec v nacionalni, kaj šele
mednarodni politiki in objektivni poraženec volitev imel v vladi dva bivša predsednika
vlade (Cerarja in Bratuškovo) ter dva, ki sta si to srčno želela postati ( Dejana Židana in
Karla Erjavca ). Poleg težavnih partnerskih odnosov z Levico, ki ni sposobna niti izvoliti
predsednika, kar ima vsaka druga politična stranka, ampak jih vodi koordinator, razvajeni
in dela nevajeni Luka Mesec je imel Šarec torej velike težave s kadri, ki jih je hočeš
nočeš imel, ravno tako pa s kadri, ki jih nikakor ni imel. Pametnih imen za ministre,
posebno tistih iz lastne stranke. Če je tako njegov predhodnik Cerar v glavnem kadroval
iz bazena tistih, ki so letovali v istem (nudističnem; op.u.) kampu na Hrvaškem je Šarec
večinoma zajemal iz kadrovsko še bolj podhranjenega becirka Kamnika Šmarce od
koder je tudi sam doma.
,

,

,

,
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Zato ni čudno, da so mu ministri odletavali kot zrele hruške, nekateri že pred potrditvijo v
državnem zboru, večina pa kmalu potem. Skoraj pri vseh je imel največ prstov vmes alfa
in omega portala, ki ga pravkar berete. Finančni minister Andrej Bertoncelj za katerega
vesoljna Slovenija pred tem praktično ni slišala, je bil zgolj (pred)zadnji v vrsti, nekaj ur
pred odstopom Šarca samega. Slednji pa je s svojim odstopom prehitel takratnega
ministra za zdravje Aleša Šabedra Če ti v letu in pol, ko si na oblasti, odstopi praktično
dobra polovica vlade, potem res težko uspešno in dolgo vladaš.
,

.

Ampak kot se je kasneje izkazalo, za obstoj vlade nikakršni standardi pri kandidatih za
ministre oziroma praktično neobstoječ interes kredibilnih ljudi za tovrsten položaj v
Šarčevi vladi ni bil glavni kadrovski problem. V to se je dokaj hitro prelevila Šarčeva
intimna izbira, namreč njegov državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec
Včasih ljubkovalno imenovan Muri, kasneje pa precej zaničevalno mehanik Damir.
Črnčec je bil namreč pred leti Janšev jurišnik. Eden izmed obritoglavih specialcev, ki so
vodili navijanje večdesettisočglave množice pred parlamentom, ko so Janšo odstavljali
po aferi Depala vas. Kasneje je vodil odbor za njegovo izpustitev iz zapora in ga je celo
osebno pospremil na Dob Z Janšo sta se sicer že v času predsedniških volitev oziroma
pred tem razšla in Črnčec je, takrat še tajno, postal Šarčev glavni svetovalec in poglavitni
zaupnik. Šarec je kasneje sam javno povedal, da mu je Črnčec, ko so se mu vsi ostali
smejali, zagotavljal, da bo predsednik vlade. In imel je prav. V zahvalo ga je Šarec
postavil na mesto državnega sekretarja za nacionalno varnost, od koder je imel nadzor
nad represivnim in obveščevalnim aparatom države ter kjer je lahko do obisti izkoriščal
povezave z dominantnimi mediji (v prvi vrsti Pop TV ), kar še posebno velja za nežnejši
spol v novinarskih vrstah.
.

.

Ob njegovem imenovanju, ki ga je Šarec do zadnjega skrival pred koalicijskimi partnerji,
je sicer silovito završalo tako pri njih kot pri centrih moči tranzicijske levice in v večini
dominantnih medijev, z izjemo Pop TV in revije Reporter katere ustvarjalci so imeli in še
imajo Črnčeca preprosto radi. Vendar se je ta vihar v kozarcu vode dokaj hitro polegel in
mehanik Damir se je lahko praktično neovirano lotil svojega posla. Kaj kmalu se je sicer
izkazalo, da ne šraufa zgolj opozicijskih vozil, ampak predvsem koalicijske, torej vladne
partnerje z izjemo Levice. Po njegovih napol vohunskih, predvsem pa zakulisnih
operacijah so si druga za drugo sledile medijske afere, ki so bile praktično brez izjeme
uperjene v slabitev, če ne dokončno uničenje te ali one koalicijske stranke.

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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Namen je bil en sam in preprost. Ker Šarec več kot očitno sam po sebi ni zmogel
mobilizirati dovolj velikega dela volilnega telesa, da bi lahko računal na zmago na
naslednjih volitvah, je hotel to kompenzirati s parazitiranjem na volivcih koalicijskih
strank. Ko to ni bilo več dovolj, pa je mehanik Damir prišel z idejo dokončne rešitve, ne v
podobi čudežnega orožja, kot je to veljalo za Šarcu, ljubiteljskemu zgodovinarju, tako
ljubega nekdanjega nemškega diktatorja, ampak v podobi združitve oziroma bodimo
iskreni kar sovražnega prevzema strank DeSUS, SMC in SAB. Na ta način bi nastala nova
LDS, ki bi ji načeloval Šarec in, kot si je obetal skupaj s svojim mehanikom, vladal
nadaljnjih 12 let, kot njegov veliki vzornik in nekdanji imitiranec Drnovšek.
Prvi je bil na vrsti DeSUS, kjer je operacija menjave zimzelenega in vsega naveličanega
Erjavca z vzhajajočo zvezdo v podobi kmetijske ministrice Aleksandre Pivec ki je takrat
sicer že nosila precej poln aferaški nahrbtnik, ki jo je na koncu stal položaja, v celoti
uspela. Na krilih teh uspehov je bil že pripravljen podoben scenarij v SMC z ministrico za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klamfer v glavni vlogi. In
potem bi hočeš nočeš tudi SAB padel v Šarčevo in mehanikovo naročje, kot zrela hruška.
,
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Natanko tako, kot je šlo pri velikem vzorniku. Najprej Sudeti nato avstrijski Anschluss in
na koncu kot češnja na torti še takratna Češkoslovaška. Ampak na srečo vseh nas ni
sledila svetovna vojna, temveč zgolj nepričakovan potop. Zakaj, vam povemo v
nadaljevanju.
,

Medtem ko mu je mehanik Damir v španoviji z represivno vohunskim aparatom in
dominantnimi mediji krojil politični prostor po meri oziroma tkal cesarjeva nova oblačila,
je cesar oziroma Šarec po najboljših močeh imitiral predsednika vlade, ker drugače pač
ni znal, v resnici pa vse bolj jasno in vsem na očeh očitno dokazoval, da je v resnici gol.
In bos.
Kot danes ve povedati predsednik SMC in minister za gospodarski razvoj ter nesojena
naslednja mehanikova tarča, kasneje pa Šarčeva pobegla nevesta Zdravko Počivalšek
so se seje vlade pod svetlim Šarčevim vodstvom zaključevale po 15 minutah oziroma
vselej prej kot v eni uri. Slikovito, če nisi dovolj hitro spil kave, si ostal z dolgim nosom. V
zunanji politiki se je Šarec izkazal tako močno, da je tako ugledna tiskovna agencija, kot
je Reuters ob novici o njegovem kasnejšem odstopu nalepila fotografijo hrvaškega
premierja Andreja Plenkovića Ker je njegova vlada nastala praktično zgolj in izključno
na podlagi antijanša sentimenta in ker si je Šarec pač želel postati premier, razen
političnega programa Levice, ki je bolj ali manj nesprejemljiv za 90 odstotkov volilnega
telesa, ni imela nobenega programa. Ker posledično Šarec uresničitve tega programa ni
zmogel dostaviti nič bolj, kot ni zmogel dostaviti volilnega rezultata na nacionalnih
volitvah (vmes je izgubil še lokalne in evropske volitve), jo je Levica enostransko
popihala iz njegovega zlaganega objema. In nenadoma je postal nepremostljiv problem
izvolitve novih ministrov, ki so sicer Šarcu, kot že rečeno, padali kot na Solunski fronti.
,

,

.

Z Angeliko Mlinar bestičko Bratuškove iz povezav in afer z njeno srčno firmo Ograje
Kočevar in koroško Slovenko ki je bila v času vložitve kandidature za ministrico celo še
brez slovenskega državljanstva (o tempora, o mores), ob tihi asistenci Janševe SDS, kjer
sta v ključnem trenutku glasovanja manjkala poslanec ali dva, iz opravičljivih razlogov
seveda, se je sicer nekako še izšlo. Kasneje, ko pa je Šarcu grozilo, da bo moral izvoliti
še dva nova ministra, Bertonclja in Šabedra, se je raje odločil, da sredi polja čedalje bolj
nefunkcionalnega vladanja z ramena sname po lastnih besedah nedelujočo puško
mavrične antijanša koalicije in jo zabriše v koruzo predčasnih volitev. Oziroma tako je
vsaj upal.
,
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Kajti za izvolitev nadomestnega ministra je sicer dovolj navadna večina, ki pa se ob
aktualnih pogojih slovenske parlamentarne realnosti prej ali slej spremeni v absolutno, ki
je Šarec niti z ustrežljivo asistenco SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega in manjšinskima
poslancema ni mogel več v nedogled zagotavljati. Poleg teh vsem na očeh in praktično
iz zraka vidnih kadrovskih težav pa je imel Šarec čedalje večje oziroma nerešljive
probleme tudi na domači fronti. In ko pravimo na domači, mislimo res domačo, tisto za
visoko ograjo Šarčeve domačije v Šmarci. Namreč, potem ko je svoji nekdanji sodelavki
in intimni znanki prek zvez uredil udobno službico v eni od manjših slovenskih občin, je
srčna dama tam postala nezadovoljna in viteški Šarec ji je prek svojega Sanča Panse
mehanika Damirja, takoj priskočil na pomoč in ji uredil službo na Sovi Slovenska
obveščevalno-varnostna služba je res bila in je še vedno marsikaj, ampak odlagališče za
premierjeve intimne znanke pa še nikoli.
,

.

Ko je zadeva prek portala, ki ga pravkar berete, prišla v javnost, je sledila po Šarčevem
mnenju politično motivirana, po objektivnem političnem pa pričakovana in legitimna
preiskava parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, v kateri
ima opozicija večino. In ko je moral Šarec tisti vikend pred ponedeljkovim odstopom
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doma pojasnjevati, komu in zakaj je rihtal službo, hkrati pa se je njegova zgolj fasada in
nič vsebine vladavina dokončno razgalila pred domačo in mednarodno javnostjo, je bilo
vsega konec.

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

Šarec je vse stavil na eno samo karto. Odstop in predčasne volitve, na katere bi šel
združen s Počivalškovim SMC, ki ga je k temu pozval kar prek medijev. Kozjanski bik
alias Počivalšek, ki je v tej potezi dokončno videl rdeče, se je raje dogovoril za sestanek
Janšo. In ker tudi Pivčevi, še bolj pa poslancem Desusa niso dišale predčasne volitve,
NSi pa ravno tako ali še bolj vabljivo ministrski fotelji in dostop do državnih oziroma
paradržavnih sredstev, je ostalo zgodovina. Kljub silnemu pritisku dominantnih medijev,
centrov moči tranzicijske levice in dela civilne družbe, ki se vžge praktično in samo
takrat, ko grozi, da bo Janša na oblasti, vmes pa mirno spi celoletno ali celo večletno
zimsko spanje, v udobnih jaslih proračunskega financiranja, do predčasnih volitev ni
prišlo. Dosti sta k temu pripomogli tudi benevolenca predsednika republike, ki je
potrpežljivo, izkoriščajoč do absurda zapletene in ad calendas grecas dolgotrajne
predpisane parlamentarne postopke, čakal, da Janša sestavi politično večino in pa
seveda, tega ne smemo pozabiti, v samem finišu političnih preigravanj že tudi grozeča
epidemija, o kateri se sicer v času Šarčevega odstopa konec januarja letos nikomur pri
nas še niti sanjalo ni.

z

Ko se torej vprašamo, kako in zakaj je padel Marjan Šarec, je odgovor pravzaprav
preprost. Zato, ker je tako enostavno moralo biti. Zgodovina in praksa slovenskih vlad
nas pač učita, da le redke, če smo popolnoma natančni, zgolj ena do sedaj, končajo
štiriletni mandat. Da to še posebno velja, če gre za nestabilno, manjšinsko vlado brez
jasne večine, ki ne odraža večinske volje volilnega telesa, izražene na volitvah. Ki jo vodi
politični zelenec, ki ima povrhu vsega v vladi vsaj dva, če ne štiri politične tekmece za
svoj položaj, ki jim hkrati on sam streže po življenju, ker lahko preživi zgolj tako, da
parazitira na njihovih volivcih. Ki nima ne kadrov ne programa in konec koncev ne
zavedanja, kaj država sploh je in kaj je njen nacionalni interes. In na koncu, ki lahko
politično preživi oziroma bolje rečeno životari zgolj tako, da ga nekritično in na vse kriplje
podpirajo čedalje bolj veneči in usihajoči dominantni mediji, financirani iz proračuna in
državnih podjetij.
Ni čisto jasno, s kakšno politično računico je šel Šarec v zgodbo izčrpavanja koalicijskih
partnerjev na račun lastnega dolgoročnega političnega preživetja, če sploh s kakšno,
ampak na koncu se je nedvoumno izkazalo, da je bila ta na dolgi rok neuresničljiva, če že
ne v celoti zgrešena. Ne, epidemija ni zrušila Šarca. Prav tako ga ni zrušil Janez Janša.
Šarca je zrušila natanko ista sila, ki ga je kljub vsaki politični logiki, realni politični moči
ali če hočete zdravemu razumu postavila na mesto predsednika vlade. Kot napako v
sistemu. Vsak sistem, pa naj bo še tako šibek in nestanoviten, kot je naš politični sistem,
se prej ali slej zave in odstrani napake v sistemu. Šarec je tako prišel in odšel. Kot
napaka v sistemu. In za njim je prišel Janša.
Več o tem in seveda tudi o njem pa prihodnjič. In srečno!
( Aljuš Pertinač je voditelj televizijske oddaje #Faktor na TV3 )

Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.
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KOMENTAR
Vilma Stanovnik

■

Zavita pot do prenove

Konec

aprila bo

dve

odkar je takratna
torica

Javnega

zavoda Brdo

darskega

leti,

novo

idejno

rešitev,

gospo-

predvideni 26 milijonov evrov.

Špela

Prenova naj bi se začela letos
jeseni, končana pa naj bi

zbrala

do maja

in

novinarje

nazna-

hotela odhajajo

zadnji gostje,

ki

naj bi bila bistveno cenejša od

Munih Stanič v Hotelu Brdo
nila, da iz

še

saj se bo začela

2021.

bila

Kasneje seje iz-

kazalo, da sta pri ponovljenem
javnem

dve

razpisu

podjetji

temeljita prenova, ki bo predvi-

zahtevali revizijo, pri razpisu

doma trajala leto in pol.
Če

pa je bila potrebna korekcija.
Dober mesec po zaključku

meljito prenovljene stavbe, kije

razpisa za izbor izvajalca za

bila zgrajena med letoma 1973
in 1975, namenjena pa je bila

prenovo hotela na Brdu je bil
tako že tretjič objavljen nov

spremljevalnega

razpis. Tokrat je namesto gene-

bi šlo vse po načrtih, bi se
te dni pripravljali na odprtje te-

namestitvi

-

osebja predsednika
in vseh

vojske

policije,
Brdo

drugih.

leta 1991
zgradba zače-

so za javnost odprli

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

imajo

direk-

la

se je

uporabljati kot hotel.

gradbeni posegi
leta

1997,

Prvi

so bili narejeni

zadnja prenova pa

je trajala od leta

do leta

2002

2005. Od takrat
zgolj vzdrževalna
so ocenili, daje čas

so

potekala

smo

ralnega sekretariata vlade

na-

ročnik Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve RS. Ta
skladu z zakonom o jav-

je v

nih naročilih zaradi nujnosti
izvedbe postopka

čimprejšnje

zaradi

hitrega

približevanja

predsedovanja Slovenije
EU

in

pravočasnega

Svetu

izbora

temeljito

izvajalca ter začetka prenove
hotela rok za oddajo ponudbe

vsi pričakovali grad-

rok. Hitro je padla tudi odloči-

dela,
za

zato

obnovo.
Ko

zadnjega neuspelega javnega

skrajšal pod splošno predpisan

njo, pa je hotel sameval

tobra je bilo jasno, da bo za

tev, da bo prenovo Hotela Brdo
izvedlo koprsko podjetje Makro

prenovo potreben nov razpis,
saj je državna revizijska komi-

krajši

sija

razveljavila

del

in ok-

razpisne

dokumentacije.
Po

5 gradnje, ki je ponudilo najčas prenove in najnižjo

ceno
Ko

-

11, j

milijona evrov.

to pišem,

odločitev o izbiri

novem neuspelem javnem

izvajalca še rti pravnomočna,

razpisuje spomladi kazalo, da

saj lahko neizbrani ponudniki

bo prenova nekaj manjša, kot je
bilo sprva načrtovano, po raz-

vložijo zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Dej-

rešitvi prejšnje direktorice pa je
vlada na aprilski seji za vršilca

stvo

dolžnosti direktorja JGZ Brdo

prenova hotela končana, le še
pol leta. Gotovo pa ni nikogar

imenovala Marjana Hribarja.
Ta je
narski

kmalu zatem

konferenci

na

novi-

pojasnil,

da

pa je, da je do predsedo-

vanja Svetu EU, ko naj bi bila

več,

ki

bi

si

upal

napovedati

datum odprtja.
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V proračunu tudi visoka zadolžitev
Proračun Občine

Kamnik bo v letu

»težak« dobrih 23,6 milijona evrov, občina pa se bo za pet

2021

milijonov evrov tudi zadolžila, in sicer za gradnjo nove Osnovne šole Frana Albrehta.

Jasna Paladin
Kamnik

ki

-

Kamniški

streho

spravili

membnejši

tudi

občinski

ment- proračun za leto

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

svetni-

so na decembrski seji pod

najpo-

rekonstrukcija ceste Nevlje-

domova v Kamniški Bistrici

obveze,

Oševek-Briše-Soteska

in Godiču, prenovili športno

je na razpolago le približno

ceste v

Stolniku, pločniki v

Hruševki,

KS

doku-

ljava

2021.

nadaljevali

Potoku

Volčjem

in v Špitaliču,

v

in

javna razsvet-

Zgornji Tuhinj,

bodo

se

ukrepi

igrišče na Vrhpoljah, sanira-

li

enoto vrtca Tinkara

deset

bokih vrtin pri zajetju Iver-

ter

in njihovim potrebam, kar

je, zgradili vodovod v Zduši,

je razvidno tudi iz posame-

povezovalni

znih postavk. Med drugim je
stavbe Policijske posta-

cija

med

Potokom in Veliko Lašno in
sekundami vodovod za potrebe

GRS

Kamnik,

uredili

kultu-

osrednji park v Šmarci, sani-

re Kamnik,

nadaljevanje ob-

rali Stražni stolp na Malem

ceste

skozi Podgorje,

je

Kamnik

nove

in

Doma

gradu,

obnovili

predšolsko vzgojo

Za

skupnostim

načrtovana energetska sana-

oddelku za družbene
je denimo le

poleg gradnje zbirnega cen-

Nevljici

vodovod

jo na

dejavnosti, saj

njenih šest milijonov

tra

krajevnim

sedem milijonov evrov. Več
kot polovico denarja porabi-

na za nakup nove sedežnice,

obnova Starega gradu, zgradili bodo prvo od treh glo-

22

investici-

zacijo

vsem

projektov prisluhnili

družbe Velika plani-

za

proti-

Matej Slapar, so pri pripravi

in

evrov občina na-

tisoč

je

Kam-

poplavni

niški Bistrici

Pet-

menja v sklad za dokapitali-

Kot je že pri predstavitvi osnutka poudaril župan

na

...

saj

krajevna

za

prometno

nameevrov.

infrastruktu-

ro bodo namenili 3,2 milijo-

z

odpadki v

je

daleč naj-

na evrov, saj si želijo nadalje-

večji projekt, ki naj bi se za-

vati trend asfaltiranja maka-

čel ob začetku poletja, grad-

damskih cest na podeželju,

nja nove Osnovne šole

več denarja gre tudi za gasilce, nadaljevali pa bodo tudi

za ravnanje

Suhadolah pa

Fra-

na Albrehta. Občina v sklad
za

ta

namen letos

milijon evrov, še

namenja
za pet

mi-

lijonov pa se bodo zadolžili.

Večina
sicer

stroškov

spada

med

občine

zakonske

obnavljanje

vodovodnega

in kanalizacijskega omrežja

in

protipoplavne ukrepe

na Kamniški Bistrici in Nev-

ljici.
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Sarah Jezernik je nova predsednica
Sekcije managerk pri Združenju Manager
Nova predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager (ZM) je Sarah Jezernik, namestnica
glavnega direktorja družbe

Plinovodi. Na tem mestu je nasledila Melanie Seier Larsen,

partnerico in izvršno direktorico v Boston Consulting Group.

Jezernikova

je tudi predsednica Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE)

in certifici-

rana članica Združenja nadzornikov Slovenije. Ima certifikat SDI iz uporabne psihologije ter je ena od

pobudnikov in

podpornikov neformalne skupine za

izmenjavo dobrih kadrovskih praks Še boljši

in

družbeno odgovornega projekta za mlade Inženirke in inženirji bomo. »Ponosna sem, da bom lahko v
naslednjem

mandatu vodila Sekcijo managerk. V sekciji

si bomo tudi v prihodnje prizadevali za

sistemsko ureditev uravnotežene zastopanosti spolov na vodstvenih položajih v podjetjih. Hkrati si bom
prizadevala za širše udejanjanje raznolikosti, torej spoštovanje sočloveka in njegovih lastnosti, različ-

nosti,« je ob izvolitvi dejala Jezernikova. Članica upravnega odbora Sekcije managerk je bila že v

prejšnjem mandatu,

zato v novem napoveduje nadaljevanje dobrih praks

in njihovo nadgradnjo, pred-

vsem mentorskega programa Mentorska mreža, klubskih dogodkov menedžerk in vzpostavitev plat-

forme za ustvarjanje možnosti poslovnega sodelovanja.

V sekciji bodo gradili tudi temelje trajnostnega voditeljstva in poudarjali družbene principe
delovanja, ki

jih izpostavlja predsednica ZM Medeja

ter načine

Lončar. Predvsem vlaganje v znanje

menedžerk, vseživljenjsko učenje, ozaveščanje o etiki in integriteti, spoštovanje raznolikosti in prenos

najboljših praks trajnostnega vodenja, tudi v javni sektor.
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Ciprska zemljišča v roke podjetnika,
posodil milijone Juretu Jankoviću

ki je

Kdo je novi lastnik zemljišč na obrobju Ljubljane, ki so bila
nekoč v lasti ciprskega podjetja, povezanega z družino
Janković?

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

Avtor: Primož Cirman
Vuković

/

Tomaž Modic

/

Vesna

ponedeljek, 28. 12. 2020,
05:55

Zazidljiva zemljišča v Ljubljani, ki so bila nekoč pisana na ciprska podjetja, so končala v rokah Marjana
Pišljarja (na fotografiji), od katerega si je denar izposodil najmlajši sin župana Zorana Jankovića.
STA
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Na obrobju Ljubljane, nasproti kamnoloma v Podutiku, leži za 150 tisoč kvadratnih
metrov zemljišč. Zaradi velikosti in privlačne lokacije so že vrsto let zanimiva za
različne vplivne igralce na ljubljanskem nepremičninskem trgu. Sploh, ker je od junija
letos na delu teh zemljiščih dovoljeno graditi vrstne hiše in stanovanja. To namreč
omogoča nov občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana, ki jo vodi Zoran
Janković
.

Novo naselje na zahodu Ljubljane bo zdaj očitno gradil znani poslovnež iz
Rovt Marjan Pišljar Iz dokumentov, ki smo jih pridobili v uredništvu, je razvidno, da
podjetje Metalka Commerce, ki ga obvladuje Pišljar, v začetku decembra postalo
lastnik zemljišč v Podutiku. Kupilo jih je od arhitekturnega biroja Esplanada, ki je v
lasti Ruperta Goleta nekdanjega župana Šentruperta.
.

je

,

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

Gole je za necenzurirano.si potrdil, da so Metalki Commerce prodali projektno
podjetje Podutik skupaj z zemljišči in "s tem pridobili finančni vir za nadaljnji razvoj
projekta". "Za sam projekt to ne pomeni nobenih sprememb. Naloga mojega biroja
Esplanada je, da poskrbi za celoten paket projektne dokumentacije do zaključka
gradnje," je pojasnil in dodal, da bodo predvidoma februarja ali marca oddali vlogo za
gradbeno dovoljenje.
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Ko so bila zemljišča v Podutiku še v lasti podjetij s Cipra, je Mestna občina Ljubljana (MOL) pod
vodstvom župana Zorana Jankovića s spremembo občinskega prostorskega načrta na njih dovolila
stanovanjsko gradnjo.
STA

Novi občinski prostorski načrt na zemljiščih dovoljuje gradnjo 39 enostanovanjskih
vrstnih hiš in desetih stanovanj na okrog 21 tisoč kvadratnih metrov površine. Šlo bo
za nadstandardno gradnjo, čemur je v mestnem svetu nasprotovala opozicija.
Preberite še:
Video, ki razgalja posle Damijana Jankovića

Vsi skupni posli Pišljarja

in

Jankovićevih

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

Marjan Pišljar in družina Janković imata dolgo zgodovino skupnih poslov in povezav.
Poslovna sta se prepletla še v času, ko je bil aktualni ljubljanski župan še na čelu
Mercatorja.
Z Electo, gradbenim podjetjem v lasti družine Janković, je tako sodeloval pri gradnji
vrstnih hiš na Vrhniki. Kmalu po tem, ko je bil Janković leta 2006 prvič izvoljen za
župana, je Pišljarju uspel milijonski posel. Na njegovem zemljišču na območju
Litostroja je občina s prostorskim načrtom dovolila gradnjo treh blokov z 200
stanovanji. Zemljišče, ki ga je kupil za 30.000 evrov, je Pišljar kmalu zatem prodal
Gradbenemu podjetju Grosuplje (GPG). Izklicna cena za zemljišče, ki jo je stečajni
upravitelj GPG postavil več let pozneje, je znašala 3,84 milijona evrov.
Domači javnosti je Pišljar najbolj znan kot podjetnik, od katerega si je Jure Janković
najmlajši sin ljubljanskega župana, leta 2009 izposodil dva milijona evrov. Denarja ni
vrnil, zato se je Pišljar odločil za rubež. Na koncu je moral posredovati Zoran
Janković. Leta 2013 je Pišljar dobil nazaj 2,2 milijona evrov, kar naj bi predstavljalo
preostanek dolga skupaj z obrestmi.

,
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Jure Janković

si je

od Pišljarja izposodil dva milijona evrov,

a

denarja

ni

vrnil.

/

Kdo vse je takrat družini Janković pomagal pri poplačilu posojila, nikoli ni bilo znano.
Več o tem pišemo v okvirju. Toda zdaj so v Pišljarjevih rokah končala zemljišča, ki so
jih pred desetletji povezovali prav z Juretom Jankovićem, nekoč Pišljarjevim
dolžnikom.
Preberite še:
Fotografije: to

je

luksuz Damijana Jankovića

Kupil zemljišča

iz

v

osebnem stečaju

odmevne afere

Leta 2009, ko si je Jure Janković od Pišljarja izposodil dva milijona evrov, so se
namreč začeli tudi posli z zemljišči v Podutiku. Od več fizičnih oseb jih je odkupilo
podjetje VAZ Gradnje, ki ga je ustanovil ciprski holding Disonco Investments. Gre za
poštni nabiralnik, ki je kupoval nepremičnine v prestolnici. V začetku leta 2011 je POP
TV objavil dokument, ki naj bi dokazoval, da je končni lastnik ciprskega podjetja Jure
Janković, ki je to ves čas zanikal.

114

28.12.2020

Necenzurirano.si

Ponedeljek, 06:08

Država: Slovenija

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodb...

5 / 10

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

Izbruhnila je afera. Kmalu po nakupu zemljišč v Podutiku je namreč Mestna občina
Ljubljana začela s postopki za spremembo prostorskega načrta (OPPN), ki je na teh
zemljiščih predvidel gradnjo stanovanj. Njihova vrednost bi se s tem nekajkrat
povečala. Zaradi suma, da občina spreminja namembnost zemljišča, ki je v lasti
Jureta Jankovića, so se ti posli znašli tudi pod lupo parlamentarne preiskovalne
komisije, ki jo je vodila Alenka Jeraj (SDS).

Nova stanovanjska soseska bo zrasla
kamnoloma.
esplanada.si

v

Podutiku, na območju športnega parka, nasproti nekdanjega
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in

poslovno-stanovanjski objekt,

v

katerem bo še deset stanovanj.
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V soseski bo 39 vrstnih hiš
esplanada.si
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esplanada.si
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esplanada.si

/
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Zgodba je utonila v pozabo po parlamentarnih volitvah leta 2011, po katerih Zoranu
Jankoviću ni uspelo sestaviti vlade. Čeprav je nov prostorski načrt na manjšem delu
zemljišč v Podutiku dovoljeval stanovanjsko gradnjo, tam v poznejših letih nihče ni
zasadil lopate.
Zemljišča so ostala v rokah podjetja VAZ Gradnje, ki je v tem času zamenjalo več
lastnikov. Nekaj časa ga je obvladoval srbski poslovnež Ranko Mimović ki je bil
pozneje na prvi stopnji zaradi goljufije in pranja denarja pri poslih s Cestnim
podjetjem Ljubljana (CPL) obsojen na dvanajst let zapora, a je višje sodišče sodbo
razveljavilo. Leta 2018 je Mimović Zorana Jankovića naznanil policiji zaradi
izsiljevanja plačil deset odstotkov vrednosti od vsakega posla z Mestno občino
Ljubljana. Nekaj mesecev pred tem je podjetje VAZ Gradnje končalo v stečaju.
,

Kdo je Marjanu Pišljarju leta 2013 poplačal dolg Jureta
Jankovića:
-

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

je

300.000 evrov je bila vredna hiša Jureta Jankovića
predal Zoran Janković.

-

približno 44.000 evrov

-

nekaj manj kot pol milijona evrov

je

1,2 milijona evrov pa
Hongkongu.
-

Je bil

še

v

Grosupljem,

ki

mu

jo

Pišljar iztržil s prodajo zarubljenih predmetov,

je

je

prejel od neimenovane osebe,

Pišljarju nakazalo podjetje

nekdanji župan Šentruperta

le

s

sedežem

v

začasni lastnik?

Toda zemljišča v Podutiku niso končala v stečajni masi. Na javni dražbi, ki jo je še
pred stečajem podjetja VAZ Gradnje izvedlo sodišče, jih je za 1,53 milijona evrov kupil
edini ponudnik Rupert Gole.
-

Gre za nekdanjega župana občine Šentrupert, ki se je v njegovem času komaj izognila
bankrotu. Takrat so jo pomagala reševati prav podjetja iz Ljubljane, ki so tesno
povezana s posli družine Janković. Na dan, ko je Gole na dražbi kupil zemljišča v
Podutiku, si je občina Šentrupert izposodila 70.000 evrov od podjetja Polfin. Njegov
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solastnik je Bojan Papič nekdanji prvi mož Lesnine, ki je v zadnjih letih ogromne
zneske vlagal v naložbe, povezane s posli družine Janković ali podjetji iz njihovega
kroga. Odkupoval je terjatve peščice izbranih podjetij do ljubljanske občine.

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

,

Na dan, ko je Rupert Gole na dražbi kupil zemljišča v Podutiku, si je občina Šentrupert pod njegovim
vodstvom izposodila 70.000 evrov od ljubljanskega podjetja, ki je tesno povezano s posli družine
Janković.
STA

Gole je s Polfinom podpisal še več posojilnih pogodb po zelo visokih obrestnih
merah, od osem do 12 odstotkov. Podjetje bi bilo tako celo ekskluzivni financer 3,8
milijona evrov vrednega projekta izgradnje dodatnih kapacitet za Dom starejših
občanov Trebnje. Ko je Polfin odstopil od tega posla in zahteval vračilo 950.000 evrov
varščine, tega denarja občina ni več imela. Medtem ko so občinski svetniki Goletu
očitali, da je šlo za "prikrito financiranje" občine, je morala občina letos zaradi vračila
dolgov prodati javno podjetje Energetika Šentrupert.
Nikoli sicer ni bilo jasno, kako je Gole sploh financiral nakup zemljišč v Podutiku. Iz
letnih poročil njegovega arhitekturnega biroja Esplanada je razvidno le, da si je denar
v celoti izposodil od neimenovane banke. A ta v več kot treh letih na nepremičninah ni
vpisala nobene hipoteke. Koliko mu je za zemljišča plačal Pišljar, ni znano. Poudaril
je, da pri projektu ne sodeluje "nihče od članov družine Janković".
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Preberite še:
Razkrivamo: kdo

je

Damijanu Jankoviću financiral reševanje Elect

Nepremičninski posli Damijana Jankovića

in

Jana Beca

Lastniki podjetja Polfin, od katerega si je občina Šentrupert v času županovanja
Ruperta Goleta izposojala denar, in družina Janković imajo še eno skupno
točko – poslovno nepremičnino za Bežigradom v Ljubljani. Podjetje Glen, ki je
v lasti Bojana Papiča in nekaj drugih posameznikov, je leta 2018 postalo
lastnik nekdanjega tovarniškega kompleksa propadlega podjetja MKT Print .
Kot smo razkrili, z nepremičnino v resnici upravljata Damijan Janković in Jan
Bec, življenjski sopotnik nečakinje Zorana Jankovića. Na necenzurirano.si smo
objavili videoposnetek, ki kaže, kako najstarejši sin ljubljanskega župana išče
kupca za poslovno nepremičnino Ob njem je Bec, ki je v javnosti bolj znan kot
rešitelj poslovne skupine Electa in drugega premoženja družine Janković pred
upniki.
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IZJEMNO INVESTICIJSKO LETO JE POD STREHO, A NAČRTOV ZA PRIHODNOST NE MANJKA
Leto 2020 počasi, a zanesljivo odšteva zadnje dneve. V tem času občine zaključujejo tudi zadnje in-

končali številne investicije, ki že in še bodo

najbolj izpostavljene

vsemu

na prihodnost, na leto 2021

sticij pa bo še bolj

drugačen način izboljšale kakovost bivanja

in

preleteli na naslednjih

projekte smo za vas

je bilo postorjenega v letu 2020. A kljub

že pripravlja

na takšen

naprej, ko

in

se v občini obetajo številne novosti, tok inve-

močen kot do sedaj.
mi za

UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA Z JAVNO RAZSVETLJAVO MED TERMAMI

vrednost

v sodelovanju z Direkcijo RS

je

državno cesto med

Podčetrtkom

dalji slabega kilometra so preplastili

Uredili so tudi nov pločnik z
je ocenjena

na

300.000

cirala izgradnjo
preostali

del denarja

Vrednost

občina Podčetrtekje

in javne

razsvetljave

oziroma

tisoč evrov

in

uredila

v Vonarju.

cesto

jih je v celoti

Skupna

razsvetljave in

ureditve javne

ceste

država.

povrnila

raz-

odvodnjavanje.

uredili

javno razsvetljavo.

evrov,

pločnika

in

cesto

del

omenjenih

za infrastrukturo

Termami Olimia. Na

in

meji,

območja ob šengenski

skupaj je bila 71

IN PODČETRTKOM
uredila

straneh, vsekakor pa to ni vse, kar

se župan Peter Mišja skupaj z ekipo občinske uprave

Pregled pripravil: Jernej Sulc

Občina Podčetrtek

tirnice. Tiste

opazili tudi turisti, ko se bo turizem vrnil v stare

vseh občanov, prav tako pa jih bodo
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prihodnja leta. V občini Podčetrtek so uspešno

načrtujejo nove podvige za naslednje in

vesticije in

pri

investicije

tem

sofinan-

v višini 67 tisoč

evrov,

za ureditev cestišča je prispevala država.

JAVNA RAZSVETLJAVA OD PODČETRTKA DO OLIMJA
Poleg

javne

razsvetljave

pristopila tudi

dvoletni

k

projekt,

ureditvi
ki

se

delu projekta so

ganju

inštalacij poskrbeli

do vežice v Olimju. V

ki

avtodome

postavili

mju,

lenovem

Uredili so tudi

povezavo

povezavo v smeri

in

pešcev.

med kolesarsko

stojnosti

blokov, ki

Financiranje

Olimja. Gre za

prihodnjem

luči, sočasno

letu.

so

V

letoš-

pri

pola-

pripravili povezavo

mestu

bodo

s par-

uredili prostor za

nameravajo

bodo

tudi javno razsvetljavo proti

Oli-

proti

Je-

kanalizacijski

zgraditi
grebenu. Celotna vrednost dvoletnega

sistem

v

smeri

projekta, ki

ga

bo

125 tisoč evrov.

PEŠPOT PODČETRTEK
stezo

in

Podčetrtkom

gasilskem domu Podčetrtek. V sklopu tega so uredili tudi nov
in

občina Podčetrtek

smeri

na celotni trasi od Podčetrtka

bodo

Na tem

je

v

parkirišče. Javna razsvetljava se bo nadaljevala

pokril občinski proračun, je

KOLESARSKA POVEZAVA IN

v

petdeset

nadaljevanju

v smeri proti Amonu, obnovili
saj

še

za kabliranje

je že pripravljeno.
in urejeno

razsvetljave

nadaljeval

bo

njem

kiriščem,

Imeno-Podčetrtek
javne

omogoča

omenjenega

kolesarjev

varno udeležbo

projekta je

izključno

bilo

občinskega proračuna in je ovrednoteno

pri

most

na 52 tisoč

v prievrov.

JAVNA RAZSVETLJAVA IMEN0-P0DČETRTEK IN UREDITEV CESTE V V0NARJU
Občina

genskih

Podčetrtekje pridobila sredstva za varovanje obmejnih, šenobmočij,
in

in

sicer

je v sklopu

Podčetrtkom.

med

Irnenim

njeni

relaciji. Poleg

tega

Postavljenih

uredila javno
je

bilo

25

tega je občina Podčetrtek s sredstvi,

razsvetljavo
luči

na

ome-

namenjeni-
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UREDITEV KNJIŽNICE PODČETRTEK
Z

začetkom

Podčetrtek

knjižnica

da

katere

je

jih

poleg

letu

knjižnice.

2020

je

Občina

knjižnice

Prostori

v

odstopal

bo treba obnoviti, da bodo do uporabse bo bolje ohranilo gradivo, ki ga

tega

bralcem.

ponuja

obnovi

k

v

Težave
omet,

je

povzročila

se je

ponekod

predvsem
pojavljala

vlaga,
ple-

tudi

Posledično so se v prostoru pojavljale neprijetne vonjave, ki so
odvračale obiskovalce, posledice pa so bile vidne tudi na knjigah, ki
bi ob nadaljnjem širjenju vlage začele propadati. Občina Podčetrtek
sen.

se je zato odločila za sanacijo.
in

so

uredili,

da vlaga

posledice

sanirali

Najprej

vlage še v

knjižnice je

sredstev,

vrednost

več kot

v celoti

še

krila

opravljenih

sanirali

notranjosti

knjižnica v Podčetrtku pridobila

Obnovo

so

del

zunanji

objekta. Ob

dodaten prostor

del

in

nove opreme

bančnih

celoti

dva
in

projekta,

sanacijo

v

in

GARANCIJ
garancij
sicer

uredila

Sanirala

letu

je celotno

v

hidroizo-

in umetno tra-

so uredili izvedli

garancij

2020

Podčetrtek

vrtcu

prevleko

tartansko

na terasi. Prav tako iz bančnih

pri

terase

dvorani Podčetrtek.

lacijo in odvodnjavanje ter

vo

občina Podčetrtek v

je

obnovo

nekatera

popravila v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek. Vrednost del v

Večnamenski

športni

dvorani

80 tisoč evrov, vrednost

del

Podčetrtek

znašala nekoliko

je

sanacije terase

pa dobrih 84

več

kot

evrov.

tisoč

pa

prenovi je

novo opremo.

in

občina Podčetrtek

BANČNIH

Z uveljavljanem

stavbe

v prostor, v zadnji fazi obnove

ni več vstopala

UVELJAVLJANJE
uredila

nekaj časa v slabem stanju in tamkajšnja občina

bili že

prijazni,

bolj

z nadaljevanjem

in

tudi

zavedati,

se je začela

zaradi

2019

pristopila

Podčetrtku so
nikov

letu

v

proračunskih

iz
pa

znaša

nekaj

80 tisoč evrov.

SANACIJE MANJŠIH PLAZOV IN USADOV TER SANACIJA PLAZU IN CESTE
VIRŠTANJ-OLIMJE
V

letu 2020

zov in

je

občina Podčetrtek

usadov

80 tisoč

iz občinskega

evrov
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pristopila tudi k sanaciji
mlaka

na istem

evrov,

občina

sredstev,

UREDITEV STARE ŠOLE IN SOFINANCIRANJE NAKUPA ŠOLSKEGA KOM-

sanirala

na področju celotne

ceste

območju.
je za

pa

razliko,

ta

proračuna.

dvajset
ta

manjših pla-

namen je namenila

Poleg omenjenih sanacij je

na relaciji Viršta nj— Olimje in

Vrednost
projekt

evrov,

35 tisoč

okrog

občine. Za

omenjenih

pridobila

pa je

del je

125 tisoč

dodala

plazu Črna

bila

160

tisoč

evrov državnih

iz občinskega

proraču-

na.

BIJA
Občina

Podčetrtek

sredstva

za

četrtek.

Prav

je

kot

tako

je zagotovila

kombija za prevoz otrok
nanciranja

ustanoviteljica OŠ

obnovo hodnikov
in za

in

sanitarij

Podčetrtek

sredstva za nakup
potrebe

nabave šolskega kombija

in

OŠ

zagotovila

v prostorih stare
novega

Podčetrtek.

ureditev

šole Pod-

šolskega

Vrednost

sofi-

hodnikov ter sanita-

rij v stari šoli je znašala 90.000 evrov.

UREDITEV DRŽAVNE CESTE V VIRŠTANJU, KOLESARSKA STEZA, OBVO-

ZNA CESTA V SMERI LOKE IN PLAZ
V sodelovanju z

državo

Virštanj-Dobležiče
tudi
tacijo

velik plaz.
in

Občina

potrebna

je

občina pristopila k ureditvi državne ceste

v dolžini

1,7 kilometra. V

Podčetrtek je pripravila

sklopu

tega so

projektno

zemljišča za izgradnjo kolesarske

sanirali

dokumen-

steze

Virštanj-
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so

v

zgradili obvozno

tudi

mesecih v celoti izveden, ob

Projekt je bil v preteklih

Banovina.

prihodnjem letu

se obeta

sanacija

evrov.

Občina

obvozne

obvozna

in

je

Podčetrtek

proti

Loki v

proti

cesta

višini 82

Loki)

celoten

prispevala
tisoč

(kolesarska
je okrog

za

površin,

košnjo

in

steza,

izvedli tudi

čiščenje

potoka

skozi

800 tisoč

evrov zagotovila država
bležiče

v dolžini

iz t. i. 23.

1,7 kilometra

Ureditev

člena.

ceste

celoti financirala

je v

Poleg

podobno.

tega

Podčetrtek v celoti.

celovito

čišče-

so v

letu

Prav

tako so v

2020

celoti skrbeli za hortikulturno ureditev občine. Občina pa je namenila tudi sredstva v višini 29 tisoč evrov za urejanje turističnih objektov.
V glavnem gre za ureditev in vzdrževanje pri stolpu Zdravja in vese-

prestavitev

evrov. Vrednost

Podčetrtek so vse leto skrbeli za

občine

nje zelenih

kolesarske

Virštanj-Banovina je znašala 146 tisoč evrov, od tega je 52 tisoč

steze

področju

Na

kjer

Banovine,

del

LETNO VZDRŽEVANJE OKOLJA IN TURISTIČNIH OBJEKTOV

tem

ker želijo

Banovino,

del v celoti

center. Vrednost

plazu

ceste

v smeri Loke za

nadaljevati tudi na objektu

dela

promocijski

cesta,

cesto

lja na Rudnici.

Virštanj-Do-

država.

IZGRADNJA TREH STANOVANJSKIH BLOKOV
Zupan

Peter

veliko

Mišja

predvidoma vseljivi

v

vidi

priložnost

jih

gradi

tudi

podjetje

sredini prihodnjega leta.

sklad.

Stanovanjski

Novi

bloki

bodo

treh

izgradnji

v

Gradnje

GIC

Skupno

kijih bodo ponudili na trg, nekaj stanovanj

stanovanj,

tudi

ki

blokov,

stanovanjskih

32

za

gre

je odkupil

pa

tudi

povečali

bodo

in

število

prebivalstva v občini, zato že načrtujejo nove investicije na področju

zdravstva

in šolstva.

GRAD PODČETRTEK
Občina Podčetrtek

desetletju

po poldrugem

je

prizadevanj končno

uspela v nameri, da postane lastnica gradu Podčetrtek v celoti. Z dosedanjimi lastniki je uskladila vse podrobnosti in dogovorila, da grad
odkupi za 150 tisoč evrov. Kot je povedal župan
namen

ni

da grad

občine,

Uredili bodo streho,

ki

pred

zaščiti

pušča

koncih,

na več

Peter Mišja, je prvot-

nadaljnjim

očistili

najprej želijo

odvodnjavanje. V nadaljevanju pa si

propadanjem.

okolico in

uredili

urediti razgledno

grad pa bo deležen celovite obnove in novih vsebin, bodisi z

teraso,

investitorja bodisi

iskanjem zasebnega partnerja oziroma

z vložkom

ki bo sredstva iskala tudi na vseh ravneh in možnih razpisih
države kot tudi evropskih razpisih. V letu 2021 bo občiznotraj
tako
na Podčetrtek namenila 200 tisoč evrov za prva sanacijska dela na
občine,

SANACIJE OBČINSKIH CEST V LETU 2020
Občina Podčetrtek
dodatnimi sredstvi
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občinskih

je

s sredstvi

občinskega

metrov v Virštanju, 700

500

metrov v Lastniču

na

dela,

dva odseka

in

razširitve,

Švelc,

odvodnjavanje,

idr. Obnovitvena

s.

p.,

v

je

tega je bilo iz t. i. 23. člena

nekaj

pokrila

občina

manj kot

1000

Emi

odsekih

metrov

znašala

preplastitve,

(100

gradu Podčetrtek.

v Peclju,

metrov in

350

so opravljali različureditev

NIVIG,

nekaj več kot

namenjenih

z

metrov v Selah,

prometne

dela občinskih cest je izvajalo

sodelovanju s podjetjem

vrednost opravljenih del
razliko,

cest,

pri Sv.

in

obnovila štiri kilometre

metrov v Nezbišah, 800

se je že končala. Na omenjenih

signalizacije

Blaž

proračuna

Obnova sedmih odsekov

cest.

300

metrov),

člena o financiranju občin

23.

260

nekaj več kot

d. o.

o.

tisoč

211

50 tisoč evrov, pa je iz občinskega

podjetje
Celotna

evrov,

tisoč

od

evrov,

proračuna

Podčetrtek.

NAČRTI ZA PRIHODNOST RAZVOJA OBČINE NA VSEH RAVNEH
A z

zaključkom leta se delo in

četrtek ne

ustavljata. V občini

na

ki

v razpisu.

je že

že

v

Na

občini

opažajo,

da

v občini Pod-

investicij

prihodnjem

letu

v Pristavi

prebivalstva obeta nov vrtec

mislijo

rast

načrtovanje

se

imajo

vedno

skladno z
Mestinju,

pri

več otrok,

zato

želijo pozitiven trend števila prebivalcev pričakati pripravljeni. S
namenom
bodo

bodo zgradili vrtec v

Pristavi

določena sredstva pridobili

se bodo vrtec
evrov. V letu

na razpisih,

a

ne glede

pa

zapade v plačilo

v letu

na

na 600

so že namenili 23 tisoč evrov za plačilo

del zneska

tem

Načrtujejo,

Mestinju.

zgradili. Celotna investicija je ocenjena

2020

dokumentacije,

pri

da

razpi-

tisoč

projektne

2021 ,
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Oko

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 6

4/4

Površina: 1.705 cm2

nosti

24

pana

Mišje

na

občini

v nabor

uvrščen

pa

projekt.

evrov za omenjeni

tisoč

menijo,

bo projekt

da

Projekt

Ministrstva za

delo

je po

besedah

žu-

socialne zadeve,
v dveh do treh letih
in

najpozneje

tudi uresničen.

Objavljen je tudi že razpis za sanacijo ceste
povezave

Buče-Prelasko.

in

izgradnjo kolesarske

se izvajajo odkupi zemljišč na re-

Trenutno

laciji Golobinjek-Prelasko. Prav tako bo izvedena kolesarka povezava
Golobinjek-Dekmanca. Kot je povedal župan Mišja, na občini predvidevajo,

da bo celotna

kolesarskimi
Prav

tako

investicijo

kot

na

področju

v zdravstvo

starejših občanov, za
stoječa

enota

in
kar

predšolske vzgoje

socialo,
že

doma starejših

in

sicer

imajo izdano

v Podčetrtku

občina

z izgradnjo
gradbeno
trenutno

z novogradnjo pa bodo obstoječim kapacitetam

postelj. Ob tem

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

pomoč,

saj

bodo

pridobili

tudi prostore za

želijo imeti v občini reševalno

načrtuje
novega

dovoljenje.

nudi

Ob-

20 postelj,

dodali še 30
nujno

tudi

doma

novih

medicinsko

vozilo, za katerega so že

načrtovali del sredstev v občinskem proračunu za leto 2021. Prav
v letu 2021 zapade v plačilo projektna dokumentacija v vred-

V

stezami

prihodnjem letu pa

kjer bodo uredili

Turizem Podčetrtek,
med drugim

v naslednjih

se načrtuje tudi

center

bo sofinanciral EU LAS
tisoč evrov, dodatno pa
imeli

občina

dveh

letih

s

povezana

v celoti.

za

promocijo

EKTRP
še 80

Bistrica

ob

in

se

tisoč

Sotli

možnost spoznati,

nadaljevanje del na Banovini,
vin, kulture in turizma. Projekt
v tem

in Kozje, GIZ.

kako poteka

od zasaditve trte do vina, center pa bo postal

v turistični ponudbi občine in celotne

delu

zanj

namenja

evrov za vizualizacijo

200

namenja

Obiskovalci bodo
celoten

postopek

nova dodana vrednost

destinacije.

tako
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