Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 12. 2020
Število objav: 70
Internet: 60
Radio: 1
Televizija: 4
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 22
Inženirski dan: 0
potres: 44
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

O novem gradbenem in stanovanjskem zakonu ter skoraj ničenergijskih hišah

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeni zakon

...okolje in prostor pa vprašali, v kakšni fazi sta zakona in kdaj lahko pričakujemo njuno sprejetje ter kdaj bo gradnja
skoraj ničenergijskih individualnih in večstanovanjskih hiš obvezna. Gradbeni zakon Novela gradbenega zakona je v
medresorskem usklajevanju. „Odgovore resorjev pričakujemo prvi teden januarja, potem po potrebi sledi dodatno...

Naslov

Nadaljevanje vpliva Plečnikovega učenca na podobo Kidričevega

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

P. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kakovostnih arhitekturnih rešitev še iz obdobja arhitekta Fürsta. Te so lahko po Reiterjevem mnenju dober primer za
današnji čas, saj moderna stanovanjska gradnja ni kos razmišljanju takratnih arhitektov. Med idejami za prihodnost je
omenil natančno razdelana območja prihodnjega središča mesta z avenijo od občinske...

Naslov

Podjetju Labeks grozi vračanje evropskega denarja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...Ljubljani. Pred kratkim so kriminalisti obiskali litijsko upravno enoto. Tudi skladišče za pelete ni zgrajeno skladno z
gradbenim zakonom. FOTO: Bojan Rajšek/Delo Tudi skladišče za pelete ni zgrajeno skladno z gradbenim zakonom.
FOTO: Bojan Rajšek/Delo »Glede vaših informacij o obisku kriminalistov vas prosimo, da se za podatke obrnete na...

Naslov

Na Hrvaškem se tla še vedno tresejo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Območje Petrinje je po ponedeljkovem potresu z magnitudo 5 streslo več popotresnih sunkov, tudi minulo noč in
danes zjutraj. Najmočnejši sunek je bil zmeren, z magnitudo 3, so potrdili na hrvaškem...

Naslov

Močan potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške Petrinje (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih
podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC)....

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
11

Povzetek

Naslov

Nuklearno elektrarno Krško po potresu preventivno ustavili (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki pojasnili za STA, je šlo
za običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem. Močnejši potres z
magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20...

Naslov

Močan potres prizadel območje hrvaške Petrinje (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz podatkov Evropskosredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter...

Naslov

Janša in Pahor hrvaškima kolegoma ob potresu zagotovila pomoč Slovenije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...republike Borut Pahor sta na Twitterju sporočila, da sta danes govorila s hrvaškima kolegoma in jima zagotovila
pomoč Slovenije po današnjem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb. Premier Janša je
tvitnil, da je danes govoril s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in mu ponudil pomoč...

Naslov

Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške Petrinje (nujno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih
podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC)....

Naslov

Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške Petrinje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih
podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC)....

Naslov

Zelo močan potresni sunek na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Ljubljana, 29. decembra - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.19 zabeležili zelo močan
potresni sunek, magnitude 6,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 149 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, na
Hrvaškem, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo...
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Naslov

Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške Petrinje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 29. decembra - Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je
razvidno iz preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra....

Naslov

Močan potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške Petrinje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 29. decembra - Močan potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je
razvidno iz preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra....

Naslov

Seizmolog Andrej Gosar: V Sloveniji ni pričakovati hujših posledic potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...strani navaja uprava za zaščito in reševanje. Najboljšo zaščito pred potresom sicer omogoča stavba, ki je bila
zgrajena in kasneje vzdrževana po načelih potresno odporne gradnje. Pomembno je, da vsako gospodinjstvo določi
varna mesta, kamor se ljudje med potresom lahko zatečejo. Gre za mesta pod trdnimi mizami, med podboji vrat in...

Naslov

Zelo močen potresni sunek na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.19 zabeležili zelo močen potresni sunek, magnitude 6,1.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 149 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, na Hrvaškem, so sporočili iz Urada
za seizmologijo in geologijo...

Naslov

EU izrazila pripravljenost pomagati Hrvaški ob potresu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Leyen ter evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič so danes na Twitterju sporočili, da pozorno
spremljajo razmere na Hrvaškem, kjer je danes potres z magnitudo 6,3 okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba.
Zagotovili so pomoč Evropske unije. Michel je tvitnil, da pozorno spremljajo razmere v Zagrebu...
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Naslov

Pregled - svet, 29. 12. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Pregled dogodkov v svetu v torek, 29. decembra. ZAGREB/PETRINJA/BRUSELJ - Močan potres z magnitudo 6,4 je
okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Po neuradnih podatkih je umrlo najmanj sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih.
Nastala je...

Naslov

O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej
zbranih...

Naslov

Seizmolog Andrej Gosar: V Sloveniji ni pričakovati hujših posledic potresa (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...strani navaja uprava za zaščito in reševanje. Najboljšo zaščito pred potresom sicer omogoča stavba, ki je bila
zgrajena in kasneje vzdrževana po načelih potresno odporne gradnje. Pomembno je, da vsako gospodinjstvo določi
varna mesta, kamor se ljudje med potresom lahko zatečejo. Gre za mesta pod trdnimi mizami, med podboji vrat in...

Naslov

V potresu na Hrvaškem vse več mrtvih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj sedem smrtnih
žrtev, med njimi je 12-letna deklica. Reševalci s psi iščejo preživele...

Naslov

Janša: Potres na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil večje škode

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Po dosedanjih podatkih potres z epicentrom na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil večje škode. Beležimo pa več
poškodb na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš,...
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Naslov

Nek po prvem pregledu brez posledic potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Krško, 29. decembra - Nuklearna elektrarna Krško, ki se je po potresu samodejno zaustavila, je v varnem stanju
zaustavitve. Po prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, varnost pa ni ogrožena, je zapisal minister za
infrastrukturo...

Naslov

Ob zaustavitvi Neka proizvodnja elektrike v HSE nemotena

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Kljub nenačrtovani zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je samodejno zaustavila zaradi potresa, pri
oskrbi z električno energijo ni pričakovati težav. Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je največji proizvajalec
električne energije v državi, namreč...

Naslov

Gradnja protipotresno varnih stavb in sanacija starejših ključnega pomena

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...rušenje dimnikov, morda bi razpokale ali se delno porušile najslabše grajene stavbe, ocenjuje inženir gradbeništva
Angelo Žigon. Zato je ključnega pomena gradnja protipotresno varnih stavb ter protipotresna sanacija starejših.
Današnji potres je vse prestrašil, a v resnici v Sloveniji ni imel rušilne moči, čeprav lahko takšni potresi...

Naslov

Rdeči križ in Karitas zbirata denarno pomoč za odpravljanje posledic potresov na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Rdeči križ Slovenije je nakazal 10.000 evrov na račun Rdečega križa Hrvaške za pomoč prizadetim ob nedavnih
potresih. Odprl je tudi račun za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v ponedeljkovem in današnjem potresu na
Hrvaškem. Sredstva za pomoč zbira tudi Slovenska karitas. Kot so sporočili iz Rdečega križa Slovenije,...

Naslov

Potres na Hrvaškem zahteval najmanj eno smrtno žrtev, 20 poškodovanih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Današnji rušilni potres na območju hrvaške Petrinje je po do zdaj znanih podatkih zahteval najmanj eno smrtno žrtev,
najmanj 20 ljudi je poškodovanih, poročajo hrvaški mediji....
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Naslov

Zagrebčane potres znova pregnal na ulice (reportaža)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...poslopjih, med katerimi so tudi nekatere bolnišnice, pa tudi sedež hrvaške vlade, ministrstva za obrambo, za zunanje
zadeve ter za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje....

Naslov

O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej
zbranih...

Naslov

Janša in Pahor hrvaškima kolegoma ob potresu zagotovila pomoč Slovenije (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...republike Borut Pahor sta na Twitterju sporočila, da sta danes govorila s hrvaškima kolegoma in jima zagotovila
pomoč Slovenije po današnjem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb. Premier Janša je
tvitnil, da je danes govoril s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in mu ponudil pomoč...

Naslov

Napoved - tematski prispevki, 30. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA v sredo, 30. decembra. - tematski prispevek o razmerah v
gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta (do 8. ure) - tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji (do 10. ure)
- tematski prispevek o večjih dogodkih...

Naslov

Lovren prizadetim v potresu ponudil svoj hotel

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...nogometni reprezentant Dejan Lovren se je s človekoljubno potezo vključil v pomoč prizadetim v močnem potresu, ki
je danes stresel tla tudi v Sloveniji. Branilec ruskega Zenita je na voljo prizadetim v Petrinji, epicentru potresa z
magnitudo 6,4, ki je po prvih informacijah zahteval vsaj dve smrtni žrtvi, ponudil svoj hotel....
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Naslov

Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, okoli 20
poškodovanih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. V
Petrinji je umrla 12-letna deklica, na območju Gline pa štiri...

Naslov

Šest mrtvih v rušilnem potresu v hrvaški Petrinji (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško mesto Petrinja je prizadel rušilni potres, ki je zahteval najmanj šest smrtnih žrtev, okoli 20 ljudi je
poškodovanih. Potres z magnitudo 6,4 je v tem mestu južno od Zagreba povzročil veliko gmotno škodo. Tresenje tal so
dobro čutili tudi...

Naslov

Uprava za jedrsko varnost po zaustavitvi v izredno inšpekcijo Neka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Uprava za jedrsko varnost po današnjem potresu sodeluje z osebjem Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je
samodejno zaustavila. Glede na rezultate pregledov s strani zaposlenih bodo najkasneje v...

Naslov

Ob potresu odpadel omet in razpokale stene v predsedniški palači

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Posledice današnjega potresa z epicentrom v bližini Zagreba so vidne tudi v predsedniški palači, med drugim je
ponekod popadal omet, razpokale so stene, so za STA navedli v uradu predsednika...

Naslov

Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih zahteval najmanj dve smrtni žrtvi, okoli 20
poškodovanih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj dve smrtni žrtev.
Umrla sta 12-letna deklica in 20-letni moški. Poškodovanih je...
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Naslov

Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, okoli 20
poškodovanih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb/Sisak, 29. decembra - Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih
zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. V Petrinji je umrla 12-letna deklica, na območju Gline pa štiri...

Naslov

Ministrstvo v spremembe zakona o javnem naročanju

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odprava nepravilnosti. Kot je razvidno iz besedila predloga, ki ga je pripravilo ministrstvo, bi kot naročila male
vrednosti opredelili tudi naročila v gradbeništvu do vrednosti 5,35 milijona evrov, kot znaša zgornja meja na ravni EU.
Kot poudarjajo, gre namreč kljub vsemu za transparenten postopek, ki pa naročnikom...

Naslov

Koprski občinski svet sprejel proračuna za prihodnji dve leti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...milijonov evrov. Občinski svet je namreč nedavno razveljavil prostorski načrt za omenjeni park, ki je doslej
onemogočal načrtovano poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem. Občina je sklenila
tudi dogovor z vsemi tremi lastniki parcel na tem območju, na katerem je že dlje časa načrtovana...

Naslov

Ministrstvo: Kritična infrastruktura brez posledic potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Ministrstvo za infrastrukturo skrbno spremlja stanje kritične infrastrukture v Sloveniji po današnjem potresu z
epicentrom na Hrvaškem. Elektroenergetski sistem kljub nenačrtovani zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško (Nek)
deluje nemoteno, brez posledic je tudi...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...hrvaškima kolegoma, premierjem Andrejem Plenkovićem in Zoranom Milanovićem, ter jima zagotovila pomoč
Slovenije po torkovem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb. Po dosedanjih podatkih potres z
epicentrom na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil večje škode, je na Twitterju zapisal Janša. Uprava za zaščito in
reševanje...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 29. 12. (torek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Omilili bi tudi pravila glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava
nepravilnosti. LJUBLJANA - Po že drugem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb v dveh
dneh, ki je prizadel Hrvaško, sta premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor govorila...

Naslov

Pregled - Slovenija, 29. 12. (torek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Omilili bi tudi pravila glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava
nepravilnosti. LJUBLJANA - Po že drugem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb v dveh
dneh, ki je prizadel Hrvaško, sta premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor govorila...

Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da so potres na Hrvaškem čutili tudi v Sloveniji in da so posledično
preventivno ustavili nuklearno elektrarno Krško (Nek). Pisale so tudi o pomoči Slovenije Hrvaški...

Naslov

Nuklearno elektrarno Krško po potresu preventivno ustavili

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Nuklearno elektrarno Krško so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki pojasnili za STA, je šlo za
običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem. Močnejši potres z magnitudo
6,3 je danes okoli 12.20...

Naslov

O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej
zbranih...
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Naslov

Potres zamajal tudi parlamentarno stavbo in prekinil sejo DZ

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Državni zbor; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Močan potres, ki je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba in smo ga čutili tudi v Sloveniji, je zamajal tudi
stavbo slovenskega parlamenta. Predsednik DZ...

Naslov

Nuklearno elektrarno Krško po potresu preventivno ustavili

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Krško, 29. decembra - Nuklearno elektrarno Krško so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki
pojasnili za STA, je šlo za običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem. V
nuklearki imajo za primer morebitnih naravnih in...

Naslov

O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej
zbranih...

Naslov

Nek po prvem pregledu brez posledic potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 29. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki se je po potresu samodejno zaustavila, je v varnem stanju zaustavitve. Po
prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo...

Naslov

(PREJELI SMO) Petsto podpisov proti napravi za predelavo odpadkov (2)

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 29. 12. 2020

Avtor

Tine Šalamon

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

...drugim: "V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o
projektu niso obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko
preveritev, je zlagan in je zakonsko nesprejemljiv." In še, da se v iniciativi sprašujejo, zakaj bi morala Selnica...
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Naslov

Kako bi potres prestala Ljubljana?

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur; 29. 12. 2020

Avtor

Nika Kunaver

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

19:22

Trajanje: 3 min

...(novinarka) V Sloveniji, predvsem v Ljubljani je kar nekaj potresno problematičnih stavb, ki bi se ob močnejšem
potresu lahko rušile kot hišice iz kart. Zato dr. Dolšek eden najboljših potresnih inženirji pri nas iskreno. dr. MATJAŽ
DOLŠEK (Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo) Ja zdaj upamo da
se ta, potresi ne bodo...

Naslov

Proračun občine IG: Investiciji v kulturno dvorano in kanalizacijo

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...objave Proračun občine IG: Investiciji v kulturno dvorano in kanalizacijo V občini Ig so sprejeli proračun, ki za glavni
investiciji v letu 2021 predvideva gradnjo kulturne dvorane in dokončanje kanalizacijskega omrežja. Z evropskimi
sredstvi bo dokončan tudi interpretacijski center Na kolih. Občina bo imela predvidoma...

Naslov

#video #foto V silovitem potresu na Hrvaškem življenje izgubilo najmanj sedem oseb, več
ljudi ujetih pod ruševinami

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Tina Bernik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in reševanje in zato ne moremo špekulirati kar na pamet. Bi pa bili učinki podobni, saj tip gradnje stavb pri nas ni
bistve-no drugačen kot na Hrvaškem. Vse je odvisno od mikrolokacije in kje se zgodi. Če bi se tak potres zgodil pod
mestom, kjer je več sto tisoč prebivalcev, bi bili učinki, posledice bistveno hujše,«...

Naslov

Samostojnost in neodvisnost – za koga?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Bojko Jerman

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kriminalno podjetje, ne pa za javno ustanovo, ki bi morala delovati povsem odprto, transparentno in odgovorno. V
novi državi smo prepustili stanovanjsko gradnjo trgu in danes je stanje katastrofalno. Vedeli smo, da sosednje razvite
države pri tem sodelujejo s tržnimi subjekti, saj gre za mednarodno obvezo vseh...

Naslov

Na Brezjah še brez zelene luči za gradnjo podzemne dvorane

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na Brezjah še brez zelene luči za gradnjo podzemne dvorane Radovljiški občinski svetniki zaradi pripomb, povezanih
predvsem s predvideno prometno ureditvijo, na zadnji seji niso glasovali o dokumentu,...
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Naslov

Vrečke presenečenja

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Marko Peterlin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...prinesli tudi v Ljubljano. Sredi meseca so vlada, mestna občina, madžarska banka OTP in Slovenske železnice
podpisale memorandum o gradnji Potniškega centra Ljubljana. A čeprav naj bi gradnja stekla že čez dobro leto,
zaenkrat iz javno dostopnih virov ni mogoče ugotoviti, kaj točno naj bi dobili za okoli 138 milijonov...

Televizija

Naslov

Napovednik tem oddaje Odmevi

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 29. 12. 2020

Avtor

Štader Elen Batista

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev
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19:44

Trajanje: 2 min

...lep dober večer tudi vam. Tudi v Odmevih bomo spremljali dogajanje na Hrvaškem. Za dodaten pogled na problem
potresa v Sloveniji pa smo povabili Marjano Lutman z Zavoda za gradbeništvo, ki vodi odsek za stavbe in potresno
inženirstvo. Zanimivo bo tudi gostovanje predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in generalne direktorice
Gospodarske...

Naslov

V koprskem proračunu več kot 300 naložb

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2022 pa še 33,5 milijona evrov. Med pomembnejšimi projekti koprski župan Aleš Bržan omenja gradnjo
kanalizacijskega sistema v Bertokih, na Škofijah in v Hrvatinih pod okriljem projekta Čisto za Koper in Ankaran,
dokončanje gradnje podzemne parkirne hiše Muzejski trg in ureditev mestnega parka nad njo ter gradnjo parkirne...

Naslov

(TOP 10) Te vsebine na Tovarni leta so vas najbolj pritegnile v 2020

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Sabina Petrov

Teme

Gradbeništvo, graditev

...učinek. Spoznajte malo cerkniško podjetje, ki je sodelovalo pri kitajskem megaprojektu Tovarna transportnih naprav
(TTN) iz Cerknice je sodelovala pri gradnji največjega mostu na svetu, ki so ga naredili na Kitajskem. Izdelali so kotle
za liti asfalt, s katerim so prekrili celoten most med Hongkongom in Macaom,...

Naslov

Slovenija leži na potresnem območju

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur zvečer; 29. 12. 2020

Avtor

Jani Muhič

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

23:04

Trajanje: 2 min

...to 15 % na nek način predvideno za varno zaustavitev. JANI MUHIČ (voditelj) Magister Remec, hvala lepa za vaše
odgovore. ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije) Prosim. Lahko noč. JANI MUHIČ (voditelj)
Lahko noč. ...
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Naslov

Slovenija novim predorom naproti

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 135 cm2

...predorov bo tudi tretja razvojna os, kjer je oktobra Dars pri Velenju začel graditi prvi odsek. Hitra cesta naj bi dosegla
Koroško do leta 2026, vendar gradnja preostalih odsekov še ni določena....

Naslov

V vrsti za 2021

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 30. 12. 2020

Avtor

Miloš Kosec

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 7

Površina: 762 cm2

...dovoljenje za umeščanje tudi najbolj kompleksnih objektov v prostor odslej pridobivali inženirji katerekoli stroke.
Umeščanje šolskega kompleksa ali kulturnega centra bi po novem predlogu gradbenega zakona lahko vodila kar
geodet ali prometni inženir brez udeležbe arhitekta, torej profila, ki se edini med inženirji vse svoje življenje...

Naslov

Ogrska Slovenija

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tira. Vlada je novembra na parlamentarni odbor za zunanjo politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med
Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača– Koper. Ja,
zdaj, ko smo po vrsti zapletov in celo referendumu drugi tir začeli že graditi, želi...

Naslov

Projekt Drugi tir

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 29. 12. 2020

Avtor

Tomšič Nataša Ugrin

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:10

Trajanje: 3 min

...DO 13IH, 13:10 V nadaljevanju preglejmo, kakšno leto je za projektom Drugi tir. V več kot dveh desetletjih, odkar se
v naši državi lotevamo projekta graditve drugega tira se je nabralo toliko obljub, ki so bile prelomljene, napovedi, ki se
niso uresničile, dokumentov, ki so se spremenili in denarja, ki se je...

Naslov

Gradili kar brez gradbenih dovoljenj

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Pomurje; 30. 12. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 14

Površina: 685 cm2

...podjetja Eking, projektiranje in nadzor iz Murske Sobote. Kalač nam je potrdil, da je z uvedbo disciplinskega
postopka seznanjen, prav tako naj bi bil Inženirski zbornici Slovenije že izročil vso potrebno dokumentacijo, ki bi ga
razbremenila krivde. "Ko se je objekt začel graditi, nisem vedel, da ni bil grajen v skladu z gradbenim...
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Naslov

Nova streha nad avditorijem v letu 2021

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 30. 12. 2020

Avtor

Živa Rokavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 483 cm2

...festivalske sezone oziroma junija 2020, se to ni zgodilo. Tako mineva že več kot štiri leta, odkar so Križanke ostale
brez strehe, ki jo je leta 1965 zasnoval inženir Miloš Marinček. Pomično platneno streho je namreč spomladi 2016
popolnoma uničil nepričakovani snegolom. Za streho skoraj tri milijone Novo streho nad...

Naslov

Vrečke presenečenja

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 30. 12. 2020

Avtor

Marko Peterlin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 194 cm2

Povzetek

...prinesli tudi v Ljubljano. Sredi meseca so vlada, mestna občina, madžarska banka OTP in Slovenske železnice
podpisale memorandum o gradnji Potniškega centra Ljubljana. A čeprav naj bi gradnja stekla že čez dobro leto,
zaenkrat iz javno dostopnih virov ni mogoče ugotoviti, kaj točno naj bi dobili za okoli 138 milijonov...

Televizija

Naslov

Kako potresno varna je Jedrska elektrarna Krško?

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Odmevi; 29. 12. 2020

Avtor

Igor E. Bergant

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev
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22:07

Trajanje: 4 min

...TV SLOVENIJA 1, 29.12.2020, ODMEVI, 22:07 IGOR E. BERGANT (voditelj) Zdaj pa z nami gospa Marjana Lutman,
vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo Zavoda za gradbeništvo. Dober večer na Kodeljevo. Od ... (manjka
beseda) k splošnemu. Ko gre za Jedrsko elektrarno Krško, pred dobrimi 30 leti si je skupina nadrealističnih...

Naslov

Ministrstvo v spremembe zakona o javnem naročanju

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odprava nepravilnosti. Kot je razvidno iz besedila predloga, ki ga je pripravilo ministrstvo, bi kot naročila male
vrednosti opredelili tudi naročila v gradbeništvu do vrednosti 5,35 milijona evrov, kot znaša zgornja meja na ravni EU.
Kot poudarjajo, gre namreč kljub vsemu za transparenten postopek, ki pa naročnikom...
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Zurnal24.si

Torek, 07:36

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

1/5

O novem gradbenem in
stanovanjskem zakonu ter skoraj
ničenergijskih hišah

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

Avtor

Katarina Nemanič Mal

29. December 2020, ob 7:28

Žurnal24 main

Ministrstvo za okolje in prostor je že poleti napovedalo
spremembe gradbene in stanovanjske zakonodaje. Javne razprave
so končane, zanimalo nas je, kdaj bosta zakona in pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah sprejeti.
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29.12.2020

Zurnal24.si

Torek, 07:36

Država: Slovenija

Kazalo

2/5

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

Nova gradbena in stanovanjska zakonodaja naj bi prinesli več sprememb, nekatere so
zagotovo pozitivne, druge manj. Pripravili smo povzetek bistvenih sprememb na obeh
področjih, na ministrstvu za okolje in prostor pa vprašali,

v

kakšni fazi sta zakona in

kdaj lahko pričakujemo njuno sprejetje ter kdaj bo gradnja skoraj ničenergijskih
individualnih in večstanovanjskih hiš obvezna.

Gradbeni zakon
Novela gradbenega zakona je

v

medresorskem usklajevanju. „Odgovore resorjev

pričakujemo prvi teden januarja, potem po potrebi sledi dodatno usklajevanje.
Predvideno je, da bi vladno gradivo pripravili še
pošlje

v

v

mesecu januarju, da ga Vlada RS

Državni zbor RS,“ pravijo na ministrstvu. Zakon lahko torej pričakujemo enkrat

v

drugi četrtini leta.

Že po dveh letih
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Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim
dovoljenjem in samograditeljstvom?
Glavne spremembe, ki naj bi jih prinesel gradbeni zakon:
Komunalni prispevek

-

do zdaj je veljalo, da ga je moral investitor plačati pred

pridobitvijo gradbenega dovoljenja, po novem ga bo plačal kasneje in sicer tik preden
bo prijavil začetek gradnje.
Začetek gradnje

-

Po novem bo investitor lahko začel graditi preden bo gradbeno

dovoljenje pravnomočno.
Rušenje stavb – zdaj velja, da za rušenje gradbeno dovoljenje ni potrebno, le začetek
izvedbe del je treba prijaviti. Po novem bo gradbeno dovoljenje potrebno, če se ruši
stavba,

ki

se drži sosednje stavbe

Manjša rekonstrukcija

-

ali

je od nje oddaljena manj kot en meter.

osnutek uvaja tako imenovano manjšo rekonstrukcijo. Za vse

rekonstrukcije je namreč zdaj obvezno gradbeno dovoljenje, po novem pa za manjše
rekonstrukcije to ne bo več potrebno. Med ta dela naj bi se med drugim štela
zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja, dograditev odprtih stopnišč in dvigal.
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Sanacija po nesrečah
prizadene stavbo,

ki

-

Tudi

v

primerih, ko naravna nesreča, na primer požar, hudo

jo je zato treba čim prej sanirati in vzpostaviti prvotno stanje, to pa

lahko pomeni tudi posege

v

konstrukcijo, bo dovolj le prijava začetka gradnje.

Legalizacija objektov in uporabno dovoljenje – predlog prinaša spremembe na
področju legalizacije starejših objektov in

s

tem nekoliko poenostavljen postopek

pridobivanja uporabnega dovoljenja

Novi zakoni

Tako se bo komunalni prispevek plačeval po novem

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES)
PURES določa zahteve, kako naj se načrtujejo novogradnje,

ki

morajo biti od

1.

januarja

2021 skoraj ničenergijske. S pravilnikom na ministrstvu zamujajo, zato naj naj bi do
njegovega sprejetja veljal obstoječi PURES, kar očitno pomeni, da bodo investitorji do
takrat lahko vlagali dokumentacijo za gradbeno dovoljenje po starih zahtevah,

ki

so

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

bistveno manj stroge, kot bodo nove.

Pravilnika ni

Ker MOP
starem

ni

pripravil predpisa, bomo lahko gradili po

„Začetek trimesečne javne obravnave pravilnika o učinkoviti rabi energije

v

stavbah in

tehnične smernice za graditev TSG-.1-004:2021 je predvideno januarja prihodnje leto,“
pravijo na ministrstvu. Do sprejetja nas loči še precej časa.

Stanovanjski zakon
„Predlog novele stanovanjskega zakona je bil posredovan
potrditvi je predviden redni postopek za sprejem
zakon sprejet

v

v

v

obravnavo na vlado. Po

državnem zboru. Predvidoma bo

aprilu ali maju (odvisno od sej),“ pa na ministrstvu pojasnjujejo

časovnico sprejetja stanovanjskega zakon.
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Stanovanjski zakon

Nov zakon, nove najemnine. Toliko boste plačevali.

Glavne spremembe, ki naj bi jih prinesel stanovanjski zakon:
Stroškovne najemnine – glavna je sprememba neprofitnih najemnin

v

stroškovne in

s

tem njihova podražitev. Novost pri določanju stroškovnih najemnin je vpliv lokacije na
njeno višino,

s

pomočjo kazalnikov pa jo bodo določale občine. Predviden je tudi dvig

subvencije in sicer do največ 85 odstotkov.
Več javnih najemnih stanovanj

-

ohranja se predlog za javno najemno službo in hkrati

dovoljuje višje zadolževanje republiškega in občinskih stanovanjskih skladov. Po novem
se bodo stanovanjski skladi lahko zadolžili za 40 in ne več le za 20 odstotkov
izkazanega namenskega premoženja sklada. Tako bodo lahko pridobili več naložbenih
sredstev za nove investicije

v

stanovanjsko gradnjo.

Soglasja v večstanovanjskih stavbah

-

spremenjena potrebna soglasja etažnih

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

lastnikov, med drugi se za dela, za katera je nujno gradbeno dovoljenje in zdaj velja
100-odstotno soglasje, to znižuje na 75 odstotkov. Za nekatera dela, za katera je zdaj
potrebno 75 odstotno soglasje pa bo po novem zadostovalo 50-odstotno soglasje
etažnih lastnikov.
Ločen fiduciarni račun

-

novost so tudi obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni

sklad za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, kar naj bi zagotovilo varnejše in bolj
transparentno vodenje sredstev
Odpovedi najemnih pogodb
z

odpovednim rokom,

ki

-

v

rezervnem skladu.

zdaj lahko lastnik stanovanja najemno pogodbo odpove

ne sme biti krajši od 90 dni. Po novem bo ta rok 60 dni. Poleg

tega zdaj velja, da sodišče določi rok za izselitev,

ki

pa ne sme biti krajši od 60 dni in ne

daljši od 90 dni. Po novem bo rok med 30 in 60 dni. Določena bo tudi odpoved najemne
pogodbe, sklenjene

v

obliki izvršljivega notarskega zapisa, ko lahko najemodajalec

v

izvršilnem postopku zahteva izpraznitev stanovanja.
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Novi gradbeni zakon

Legalizacija: dopustna večja odstopanja, rok podaljšan
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Več o grdanji in obnovi najdete tukaj.
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P.

G.

29. december 2020 ob 10:34
Kidričevo - MMC RTV SLO, STA

Nadaljevanje vpliva Plečnikovega učenca na
podobo Kidričevega
Kidričevo

v

prihodnje

s

celovito urbanistično zasnovo

"Če želimo načrtovati prihodnost, moramo poznati tudi sedanjost in preteklost," pravi arhitekt
Uroš Reiter, ki je s sodelavci pripravil projektno nalogo urbanistične arhitekturne zasnove
nadaljnjega razvoja Kidričevega.
Reiter je s sodelavci projektne skupine Studio perspektiva in predstavniki Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Maribor pripravil projektno nalogo o tem, kako bi lahko bilo Kidričevo, ki
ustvarja videz posebnega mesta, umeščenega v gozdno ravnino, videti v prihodnje in kako
z načrtovano urbanistično arhitekturno zasnovo poskrbeti za celovito podobo. Pri tem pa
skuša Reiter nadaljevati vpliv Plečnikovega učenca Danila Fürsta na videz kraja.

Sorodne

novice
Umrl

Danilo
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Upoštevanje simbioze mesta z naravo
Pri pripravi naloge so predvsem upoštevali
kakovost bivanja in simbiozo mesta z
naravo ter nekaterih obstoječih
kakovostnih arhitekturnih rešitev še iz
obdobja arhitekta Fürsta. Te so lahko po
Reiterjevem mnenju dober primer za
današnji čas, saj moderna stanovanjska
gradnja ni kos razmišljanju takratnih
arhitektov.
Med idejami za prihodnost je omenil
Danilo Fürst (1912–2005) je bil eden zadnjih
natančno razdelana območja prihodnjega
predstavnikov Plečnikove arhitekturne šole. Foto:
središča mesta z avenijo od občinske
TV Slovenija/zajem zaslona
zgradbe do trga, območja za stanovanjsko
gradnjo večstanovanjskih objektov in območja za gradnjo stanovanj manjše gostote v
naravnem okolju. Ob tem pa je okaral nekatere sodobnejše gradnje, ki niso upoštevale
celotne arhitekturne podobe mesta.

Župan Kidričevega Anton Leskovar ki je naklonjen zamišljeni zasnovi, je dejal, da je tudi
prvotna zasnova mesta predvidevala neprimerno večji obseg, kot je bil do danes dejansko
zgrajen. Zato so na občini sprejeli odločitev, da bodo nadgradili podobo mesta.
,

21

29.12.2020

Rtvslo.si

Torek, 10:38

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.rtvslo.si/kultura/arhitektura-in-oblik...

Moderni zasnovi naklonjen župan
" Kidričevo je lepo naselje z odlično lego ob
avtocestnem križu. Mesto je že danes
zgrajeno tako, da lahko gredo ljudje povsod
peš, saj so tako šole, zdravstveni dom,
trgovine in vse drugo na dosegu roke, " je
poudaril župan. Ob tem je priznal, da se
pomembnosti urbanističnega načrtovanja
morda doslej niso v celoti zavedali, saj so k
njim v preteklosti prihajali različni
zainteresirani vlagatelji v želji po gradnji
dodatnih stanovanjskih zmogljivosti, na
občini pa so sledili njihovim željam.

Kidričevo se je do leta 1953, ko so ga
preimenovali po Borisu Kidriču, imenovalo Strnišče
pri Ptuju oziroma nemško Sternthal ali Šterntal.
Foto: www.mojaobcina.si

Na občini so bili takrat razočarani, da jim spomeniški varuhi marsikakšnega projekta niso
dovolili izvesti, zdaj pa se je župan direktorju mariborskega zavoda za varstvo kulturne
dediščine Srečku Štajnbaherju in njegovim sodelavcem za to zahvalil. " Dejansko bi naredili
veliko škodo, če bi naredili tako, kot smo si takrat zamislili glede širitve, " je dejal.
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Predstavljene načrte je označil kot moderno zasnovo, ki je ob pravi volji kljub verjetno
velikemu finančnemu zalogaju uresničljiva. Zaveda se, da vsega ne bodo mogli uresničiti
petih ali desetih letih, imajo pa pripravljen načrt za naprej, ki ga bodo odslej lahko
predstavljali vlagateljem v stanovanjsko gradnjo in gradnjo za oskrbo starejših.

v

Zdaj so na vrsti Kidričani
Kot je povedal Štajnbaher, spomeniški varuhi marsikdaj delujejo konservativno, a pogosto
stvari v pogovorih s predstavniki lokalnih skupnosti nato le postavijo na pravo mesto. Pri
tem je še posebej vesel, da se je občina pred leti odločila obnoviti dvorec Strnišče, kjer
danes deluje, saj se je ta objekt zdaj izkazal kot dominanten v prostoru. " Predvsem nas je
skrbelo, kaj bo nastalo na južnem delu ob železnici, ki je del zavarovanega in razmeroma
praznega območja in doslej brez vizije, zato smo predlaganih rešitev veseli, " je sklenil.
Uroš Reiter je poudaril, da gre šele za prvo etapo, zdaj pa pričakujejo odziv prebivalcev.
Naloga je sicer razdeljena na pet sklopov, ki jih želijo obdelati posamično, ti pa bi bili
osnova za občinsko prostorsko načrtovanje. V nekaterih delih se je mogoče konkretnih
projektov lotiti zelo kmalu, je še dodal.
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Podjetju Labeks grozi vračanje
evropskega denarja
Tožilstvo usmerja postopke kriminalistov pri
odkrivanju suma kaznivega dejanja goljufije na
škodo Evropske unije. Država zdaj ni navdušena
nad kogeneracijo.
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Odpri galerijo
Območje nekdanjega Presada
Bojan Rajšek/Delo

v

Gabrovki, kjer mrgoli črnih gradenj. FOTO:

29.12.2020 ob 07:00
29.12.2020 ob 08:02

Litija - Projekt kogeneracije brez gradbenega dovoljenja v
nekdanjem obratu Presad v Gabrovki je morda pred
razpletom. Država je podjetju Labeks pred dvema letoma
izplačala 4,13 milijona evrov evropskega
Bojan Rajšek
denarja. Ker gre za
sum goljufije 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.
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Tudi skladišče za pelete ni zgrajeno skladno
Rajšek/Delo

z

2/6

gradbenim zakonom. FOTO: Bojan

»Glede vaših informacij o obisku kriminalistov vas prosimo,
da se za podatke obrnete na policijo,« je skopo odgovoril
Franci Props načelnik litijske upravne enote. Nič bolj
zgovorni niso bili na ljubljanski policijski upravi, ki že dobro
leto preiskuje domnevne nepravilnosti pri nezakonitem
izplačilu evropskega denarja. »Lahko potrdimo zgolj, da
predkazenski postopek še poteka, in sicer zaradi suma
storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije.
Predkazenski postopek, ki ga usmerja tožilstvo, še ni končan,
zato podrobnosti ne moremo posredovati,« je pojasnil Tomaž
Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. Z ljubljanskega
okrožnega tožilstva so sporočili, da sklepni akt policije, bodisi
kazensko ovadbo ali zgolj poročilo, pričakujejo do konca leta.
Projekt kogeneracije pozorno spremljajo tudi v regijski
nevladni okoljevarstveni organizaciji Rovo.
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,

Država čaka na zagon kogeneracije
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Investicijo v kogeneracijo (proizvodnja elektrike in toplote)
izvaja podjetje Labeks s sedežem v Gabrovki, investicijo v
proizvodnjo peletov pa ljubljansko podjetje G.W.S. Projekt se
jim je sfižil, saj bi morala biti izdelana presoja vplivov na
okolje, investitor bi potreboval spremembo namembnosti
objektov, izdano bi moralo biti gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo obstoječih objektov in tri na novo zgrajene
objekte, ki so postavljeni brez upravnih dovoljenj. Vendar to
niso bili dovolj utemeljeni razlogi za ministrstvo za
infrastrukturo, ki je investitorju izplačalo evropski denar.
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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.
Čeprav v omrežje niso oddali niti ene kilovatne ure in s
toploto niso ogreli nobenega objekta, so bili na
infrastrukturnem ministrstvu do nedavnega navdušeni nad
rezultatom projekta. Aprila lani so za Delo pojasnili:
»Izgradnja projekta je bila končana decembra lani [december
2018], doseženi so bili vsi zastavljeni cilji. Povečala se je
proizvodnja energije iz obnovljivih virov in s tem delež
obnovljivih virov v bilanci končne rabe energije. Dosežene so
bile tudi izhodiščne ocene o socialno-ekonomskih ter
finančnih vidikih operacije.«
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Območje nekdanjega Presada v Gabrovki, kjer mrgoli črnih gradenj. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo

Zdaj so očitno obrnili ploščo, kar naj bi bila po naših
informacijah tudi zasluga infrastrukturnega ministra Jerneja
Vrtovca. Pravijo, da je operacija »DO OVE Gabrovka« na
ministrstvu za infrastrukturo še v postopku preverjanja in
ugotavljanja upravičenosti porabe dodeljenih sofinanciranih
evropskih sredstev. Zdaj so namreč ugotovili, da meritve
zaradi nedelovanja niso bile izvedene, saj je pogoj za izvedbo
meritev obratovanje kogeneracije pri polni moči.
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Država in Evropska unija sta finančno podprli črno gradnjo sredi Gabrovke v litijski
občini. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Glede na to, da je oprema vgrajena in obstaja možnost, da bo
začela obratovati, čakamo, da se nekateri postopki na strani
podjetja Labeks uspešno končajo. V nasprotnem bomo
nadaljevali postopek izterjave dodeljenih evropskih sredstev,«
so za Delo pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. Toda
pozor! Za izdajo gradbenega dovoljenja je pogoj sprejetje
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN),
postopek pa je na litijski občini še v začetni fazi.
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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 družbi Labeks podaljšala
rok do konca tega leta. Inšpektorica je do zdaj podjetju G.W.S.
izdala štiri sklepe o dovolitvi izvršbe. Kot kaže, bodo odločbe
ostale mrtve črke na papirju. Z inšpektorata za okolje in
prostor so namreč sporočili, da je o predlogih za obnovo
postopkov ministrstvo za okolje in prostor odpravilo odločbe
prvostopenjskega organa in jih vrnilo v ponovni postopek za
gradnjo v štirih osnovnih ladjah, za nadstrešek in podporni
zid.
4,13
milijona evrov

je

prejelo podjetje Labeks

Zaradi tega so brezpredmetni izdani sklepi o dovolitvi
izvršbe, razen za odstranjen objekt in novogradnjo, za
katerega se bo rok za izvršitev iztekel konec leta. V tem
sklepu je določeno, so zapisali na inšpektoratu, da mora
investitor objekt odstraniti. Tudi odločba, ki je bila izdana
podjetju Labeks za gradnjo transformatorske postaje, je bila
po vložitvi predloga za obnovo postopka z odločitvijo
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okoljskega ministrstva odpravljena in vrnjena v ponovni
postopek. Ker je bil odpravljen izvršilni naslov, je sklep o
dovolitvi izvršbe brezpredmeten.
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Na Hrvaškem se tla še vedno tresejo
Območje Petrinje je po ponedeljkovem potresu z magnitudo 5 streslo več popotresnih sunkov, tudi minulo noč in danes
zjutraj. Najmočnejši sunek je bil zmeren, z magnitudo 3, so potrdili na hrvaškem seizmološkem zavodu. Lokalne oblasti v
Petrinji ocenjujejo, da je bilo v potresu poškodovanih približno 1500 objektov.
Petrinja minulo noč ni spala, je danes povedal njen župan Darinko Dumbović v oddaji hrvaškega radia. Potrdil je, da so
prebivalci začutili dva zmerna potresa, prvega nekaj po polnoči in drugega ob 7. uri zjutraj. Ocenil je, da je poškodovanih
približno 1500 objektov ter da višino škode še zmeraj ocenjujejo.
Hrvaška vlada je napovedala, da bodo prispevali 20 milijonov kun (2,7 milijona evrov) za nujno popotresno sanacijo
objektov. V Sisku in Petrinji si pomoči države želijo takoj, a opozarjajo, da se še ni začela organizirana popotresna
obnova Zagreba. Potres z magnitudo 5,5 je 22. marca letos poškodoval približno 26.000 objektov na zagrebškem
območju.
Na območju Siska in Petrinje bo danes med 50 in 100 strokovnjakov, ki bodo obiskali poškodovana poslopja in ocenili
stopnjo škode, je napovedal pomočnik hrvaškega notranjega ministra in poveljnik civilne zaščite Damir Trut. Povedal je,
da so imeli gasilci ter pripadniki komunalnih služb in civilne zaščite po potresu veliko dela z odpravljanjem posledic.
Večinoma je šlo za poškodovane dimnike in strehe ter popokane zidove v stanovanjskih in gospodarskih objektih.
Zagrebški seizmolog Krešimir Kuk je povedal, da so popotresni sunki, kakršni so sledili ponedeljkovemu potresu v
sisaško-moslavški županiji običajni. Spomnil je, da so po marčnem potresu v Zagrebu na območju hrvaške prestolnice
zabeležili 2400 potresnih sunkov. Med drugim je za hrvaški radio še dejal, da je območje Petrinje leta 1909 stresel potres
z magnitudo 6.

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

Medtem so hrvaški seizmologi sporočili, da so zmeren potres z magnitudo 3,1 nekaj po 5. uri zjutraj zabeležili tudi v južni
Dalmaciji. Občutili so ga predvsem prebivalci otoka Vis. Žarišče potresa je bilo približno deset kilometrov zahodno od
mesta Vis, je sporočil hrvaški seizmološki zavod.
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Močan potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške
Petrinje (dopolnjeno)
Močan potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih podatkov
Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od
koder poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. Po neuradnih informacijah je umrl otrok.
Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska.
Potres je trajal okoli 20 sekund.
Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Glede na posnetke, ki jih
je objavil Jutarnji list na Facebooku, se je zrušilo več stavb.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je ocenil, da je največja škoda nastala ravno v Petrinji. Poškodovanega je polovica
mesta, je ocenil. "Ljudi vlečemo iz avtomobilov, ne vemo, ali imamo mrtve ali ranjene. Slišal sem, da se je zrušil vrtec, v
katerem na srečo ni bilo otrok, iz drugega so uspeli rešiti otroke," je dodal.
V mestu že potekajo reševalne akcije, poročajo tudi o ranjenih osebah. Po neuradnih informacijah je v potresu v Petrinji
umrl otrok, poroča Jutarnji list.
Premier Andrej Plenković je napovedal, da bo odšel v Petrinjo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Sirene so se oglasile tudi v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom. Nastalo naj bi tudi nekaj
gmotne škode. Številni prebivalci so se v strahu podali na ulice.
Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo 5 stresel že v ponedeljek.

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 v Srbiji in BiH, pa tudi v Avstriji in Italiji.
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Nuklearno elektrarno Krško po potresu
preventivno ustavili (dopolnjeno)
Nuklearno elektrarno Krško (Nek) so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki pojasnili za STA, je šlo za
običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem.
Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, potres pa se je čutil tudi po celotni
Sloveniji.
Nek so po potresu s središčem v Zagrebu zaustavili že 22. marca, ko so preventivno pregledali sisteme in opremo
elektrarne in ugotovili, da zaradi potresa ni bilo odstopanj ali drugih vplivov na delovanje in opremo.
V nuklearki imajo za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč pripravljene različne in natančne protokole, objekti in
sistemi elektrarne pa so konstrukcijsko zasnovani tako, da zagotavljajo integriteto primarnega hladilnega kroga,
zadrževalnega hrama in vseh varnostnih sistemov tudi med in po potresih.
Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji in
bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe.
Vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj je marca v pogovoru za Delo ocenil, da je
jedrska elektrarna v Krškem pripravljena na najhujše potrese. Elektrarno so načrtovali za nemoteno delovanje med
potresi magnitude najmanj 5 in varno zaustavitev pri najmanj 7.

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

"Z različnimi izboljšavami, h katerim so veliko pripomogli tudi nezaupljivi sosedje v Avstriji in Italiji, je danes varna
zaustavitev zagotovljena v potresih magnitude najmanj 8," je pojasnil.
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Močan potres prizadel območje hrvaške
Petrinje (dopolnjeno)
Močan potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz podatkov Evropskosredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od koder
poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. V tem mestu je v potresu umrl otrok.
Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska.
Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi.
Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah je polno ruševin. Glede na posnetke, ki jih je
objavil Jutarnji list na Facebooku, se je zrušilo več stavb.
Vodja hrvaške civilne zaščite Damir Trut je sporočil, da so na poti v Petrinjo vsi razpoložljivi gasilci in druge reševalne
službe. Občanom je svetoval, naj pozorno spremljajo razmere in zapustijo poškodovane objekte, če je možno.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je sporočil, da je v potresu umrl otrok. Njegovi materi, ki je v hudem šoku, nudijo
pomoč, na spletni strani piše Jutarnji list.
Dumbović je ocenil, da je največja škoda nastala ravno v Petrinji. Poškodovanega je polovica mesta, je ocenil. "Ljudi
vlečemo iz avtomobilov (...) Slišal sem, da se je zrušil vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, iz drugega so uspeli rešiti
otroke," je dodal.
Reševalna akcija v mestu že poteka. Gasilci in reševalci z golimi rokami preiskujejo ruševine, poroča hrvaška tiskovna
agencija Hina.

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

Iz ene od porušenih zgradb so izvlekli nezavestnega statika, drugi je ven prišel sam. Iz večnadstropne zgradbe so izvlekli
očeta in sina, ki so ju z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico.
V mesto so prišli tudi pripadniki hrvaške vojske.
Na poti v Petrinjo sta premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović, poroča Hina.
Sirene so se oglasile tudi v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom. Nastalo naj bi tudi nekaj
gmotne škode. Številni prebivalci so se v strahu podali na ulice.
Zagrebška policija je občane pozvala, naj osebna vozila uporabljajo samo v nujnih primerih. Pozvala jih je tudi, naj se
držijo drugih priporočil v primeru potresa.
Kot poroča portal index.hr, je večji del mesta brez elektrike, na cestah pa je prometni kolaps.
Hrvaški zunanji minister Goran Grlić Radman je sporočil, da je bila v današnjem potresu znova poškodovana zgradba
zunanjega ministrstva v Zagrebu, mediji pa poročajo, da je poškodovana tudi zgradba hrvaškega ministrstva za obrambo.
Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo 5 stresel že v ponedeljek.
Današnji potres so čutili tudi v Sloveniji, Srbiji in BiH, pa tudi v Avstriji, Italiji, Črni gori in na Madžarskem.
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Janša in Pahor hrvaškima kolegoma ob potresu
zagotovila pomoč Slovenije
Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta na Twitterju sporočila, da sta danes govorila s hrvaškima
kolegoma in jima zagotovila pomoč Slovenije po današnjem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice
Zagreb.
Premier Janša je tvitnil, da je danes govoril s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in mu ponudil pomoč Slovenije
v vsem, kar nujno potrebujejo ob današnjem rušilnem potresu v Petrinji in okolici. Uprava RS za zaščito in reševanje je v
pripravljenosti in v neposrednem stiku z odgovornimi na Hrvaškem, je dodal.
Predsednik republike Pahor pa je tvitnil, da je ravno govoril s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, ki je na poti
na območje Petrinje. Izrazil mu je sočutje, solidarnost in pripravljenost Slovenije za pomoč.

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

Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, od koder poročajo o izjemno veliki gmotni škodi in ranjenih, ena oseba naj bi umrla. Škoda je nastala tudi v
Zagrebu. Območje je potres z magnitudo 5,2 stresel že v ponedeljek.
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Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini
hrvaške Petrinje (nujno)

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

Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih
podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja
Petrinja. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji.
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Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini
hrvaške Petrinje
Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz preliminarnih
podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (ESMC). Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja
Petrinja, od koder poročajo o precejšnji gmotni škodi. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji.
Po podatkih ESMC je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska.
Potres je trajal okoli 20 sekund.
Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Sirene so se oglasile tudi
v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom.
Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo pet stresel že v ponedeljek.

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

Potres so čutili tudi v Srbiji in BiH.
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Zelo močan potresni sunek na Hrvaškem

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

Ljubljana, 29. decembra - Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.19 zabeležili zelo močan potresni
sunek, magnitude 6,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 149 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, na Hrvaškem,
so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Močnejši potres z magnitudo 6,3 v bližini
hrvaške Petrinje
Zagreb, 29. decembra - Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno
iz preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra. Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, od koder poročajo o precejšnji gmotni škodi. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji.
Po podatkih centra je bilo žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska.
Potres je trajal okoli 20 sekund.
Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Sirene so se oglasile tudi
v Zagrebu, od koder poročajo o težavah s telefonijo in internetom.
Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo pet stresel že včeraj.

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

Potres so čutili tudi v Srbiji in BiH.
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Močan potres z magnitudo 6,3 v bližini hrvaške
Petrinje
Zagreb, 29. decembra - Močan potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je razvidno iz
preliminarnih podatkov Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra. Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja
Petrinja, od koder poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. Po neuradnih informacijah je v Petrinji umrl otrok.
Hrvaški mediji poročajo o hudih posledicah potresa v Petrinji, na ulicah naj bi bilo polno ruševin. Glede na posnetke, ki jih
je objavil Jutarnji list na Facebooku, se je zrušilo več stavb.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je ocenil, da je največja škoda nastala ravno v Petrinji. Poškodovanega je polovica
mesta, je ocenil. Zrušil naj bi se tudi vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok.

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

Na poti v mesto je premier Andrej Plenković.
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Seizmolog Andrej Gosar: V Sloveniji ni
pričakovati hujših posledic potresa
V Sloveniji za enkrat ni podatkov o kakšnih večjih poškodbah, ki bi nastale kot posledica današnjega potresa, ki je imel
epicenter v bližini hrvaške Petrinje, jih je pa pričakovati v jugovzhodni Sloveniji, je za STA dejal dežurni seizmolog na
Arsu Andrej Gosar. Po njegovi oceni ne bo hujših posledic, predvsem naj bi prišlo do razpok na hišah.
Kot je ocenil Gosar, je sicer za podatke o škodi in vplivu na stavbe na področju Slovenije še prezgodaj. Je pa napovedal,
da bo popotresnih sunkov še veliko in bodo trajali še dneve.
Potres, ki je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je imel po preliminarnih podatkih Evropskosredozemskega seizmološkega centra (ESMC) magnitudo 6,3. Njegov epicenter je bil v bližini kraja Petrinja, od koder
poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. Po neuradnih informacijah je v Petrinji v potresu umrl otrok.
"Intenziteta današnjega potresa se sicer ocenjuje na VIII-IX EMS-98. To pomeni, da je za pričakovati veliko škodo na
objektih, kot tudi potrjujejo prvi posnetki iz nadžariščnega območja," so v Agenciji RS za okolje (Arso) zapisali na
Twitterju.
Na območju Slovenije sta bila podobna silovita potresa 6. maja 1976 zvečer v Posočju in 12. aprila 1998 v Zgornjem
Posočju. Prvega so čutili prebivalci v polmeru okoli 570 kilometrov, vse do Švice, južne Nemčije in Poljske, Češke in
Madžarske, najhujšo škodo pa je na Slovenskem povzročil v Breginjskem kotu, Kobaridu in Tolminu, kjer je ponekod kar
80 odstotkov prebivalcev ostalo brez strehe nad glavo. Drugi pa velja za enega najsilovitejših potresov 20. stoletja z
žariščem na ozemlju Slovenije. Njegova magnituda je bila 5,6, največji učinki pa so dosegli od VII. do VIII. stopnjo po
EMS, so navedli na Arsu.

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

Slovenija sicer leži na potresno nevarnem območju, zato je potrebno, da smo prebivalci podučeni o tem, kako ravnati
med potresom in po njem, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.
Najboljšo zaščito pred potresom sicer omogoča stavba, ki je bila zgrajena in kasneje vzdrževana po načelih potresno
odporne gradnje. Pomembno je, da vsako gospodinjstvo določi varna mesta, kamor se ljudje med potresom lahko
zatečejo. Gre za mesta pod trdnimi mizami, med podboji vrat in ob notranjih nosilnih stenah.
Med potresom se je pomembno izogibati zunanjim in predelnim stenam, dimnikom in opekam, večjim steklenim
površinam, velikim omaram in mestom, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti.
Kot piše uprava za zaščito in reševanje, je pomembno, da med potresom ostanete mirni, prekinete svoje dejavnosti in
ustrezno ukrepate. "Med potresom ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna," so
zapisali. Priporočajo tudi, da si zaščitite glavo.
V primeru, da se med potresom nahajate na prostem, se morate izogibati stavbam, zidovom, drevesom, telefonski in
električni napeljavi, ulični razsvetljavi, prometni signalizaciji, daljnovodom, nadvozom, podvozom, mostovom in predorom,
rečnim brežinam in obalam.
Za varnost med potresom na domu lahko med drugim poskrbite tudi tako, da omare pritrdite na steno, velike in težke
predmete postavite na nižje police ter postelje umaknete od oken, predelnih sten in visokega pohištva.
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Zelo močen potresni sunek na Hrvaškem
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 12.19 zabeležili zelo močen potresni sunek, magnitude 6,1. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 149 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, na Hrvaškem, so sporočili iz Urada za
seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili prebivalci celotne Slovenije, so zapisali.
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EU izrazila pripravljenost pomagati Hrvaški ob
potresu
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter evropski komisar
za krizno upravljanje Janez Lenarčič so danes na Twitterju sporočili, da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem, kjer je
danes potres z magnitudo 6,3 okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Zagotovili so pomoč Evropske unije.
Michel je tvitnil, da pozorno spremljajo razmere v Zagrebu po uničujočem potresu. "Naše misli so z ranjenimi in tistimi, ki
so v prvih vrstah. V teh težkih časih Evropska unija nudi polno podporo in pomoč ljudem Hrvaške in premierju Andreju
Plenkoviću."
Tudi Lenarčič je izpostavil, da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem po še enem potresu. Dodal je, da je Center za
usklajevanje nujnega odziva v stikih s hrvaško vlado in da je pripravljen pomagati.
Predsednica komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da je po tem močnem potresu, drugem v dveh dneh, znova
govorila s hrvaškim premierjem Plenkovićem. "Pripravljeni smo nuditi podporo. Lenarčiča sem prosila, da je pripravljen za
pot na Hrvaško takoj, ko bodo to dopuščale razmere. Stojimo ob strani Hrvaški," je tvitnila.

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

Epicenter današnjega potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od koder poročajo o izjemno veliki gmotni škodi in
ranjenih. Škoda je nastala tudi v Zagrebu. Območje je potres z močjo 5,2 stresel že v ponedeljek.
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Pregled - svet, 29. 12. (torek)
Pregled dogodkov v svetu v torek, 29. decembra.
ZAGREB/PETRINJA/BRUSELJ - Močan potres z magnitudo 6,4 je okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Po
neuradnih podatkih je umrlo najmanj sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih. Nastala je velika gmotna škoda. Epicenter
potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja. Potres so čutili tudi prebivalci Slovenije, Srbije, BiH, Avstrije, Italije, Črne
gore, Madžarske, Romunije, Češke, Slovaške in Nemčije. Na območju Petrinje je sicer po ponedeljkovem potresu z
magnitudo 5 sledilo več popotresnih sunkov. Že v ponedeljkovem potresu je bilo poškodovanih približno 1500 objektov.
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter evropski komisar
za krizno upravljanje Janez Lenarčič so sporočili, da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem in zagotovili pomoč
Evropske unije.
BERLIN - Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je v poročilu o svobodi medijev v letu 2020 ugotovila, da je bilo v
iztekajočem se letu v svetu ubitih najmanj 50 novinarjev in medijskih delavcev. Organizacija je ugotovila, da je bila velika
večina načrtno umorjenih, ker so preiskovali korupcijo, organizirani kriminal ali uničevanje okolja. Najnevarneje države za
medijsko svobodo so bile Mehika, Irak, Afganistan, Indija in Pakistan.
BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so se odločili naročiti dodatnih sto
milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech, s katerim v članicah
unije že poteka cepljenje.

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

MINSK/BUENOS AIRES/TEHERAN - Belorusija je kot prva država zunaj Rusije začela cepljenje proti covidu-19 z ruskim
cepivom Sputnik V. Med prvimi bodo cepili zdravstvene delavce in učitelje. Z ruskim cepivom so za Belorusijo začeli
cepiti tudi v Argentini. Medtem je Iran začel testirati svoje cepivo proti covidu-19.
STOCKHOLM/REYKJAVIK/SANTIAGO DE CHILE - Evropski center za nadzor bolezni (ECDC) je opozoril, da obstaja
veliko tveganje, da bodo novi sevi novega koronavirusa, ki so ju odkrili v Veliki Britaniji in Južni Afriki, še dodatno
obremenili zdravstvo in zahtevali več življenj zaradi povečane prenosljivosti. Nova seva novega koronavirusa se sicer se
še naprej širita po svetu. Na Japonskem so zabeležili prvi primer okužbe s sevom iz Južne Afrike, v Indiji in Pakistanu pa
prve primere seva iz Velike Britanije. V Nemčiji so prve primere okužbe s tem sevom potrdili že novembra. Na Islandiji so
ugotovili 13 primerov okužbe z novim sevom novega koronavirusa iz Velike Britanije. Prvo okužbo z novim sevom iz
Velike Britanije so potrdili tudi v Čilu. Gre za prvi primer v Latinski Ameriki.
DUNAJ - V Avstriji je število smrtnih žrtev covida-19 preseglo 6000. V zadnjem dnevu je umrlo še 128 ljudi, potrdili pa so
1868 novih okužb. V bolnišnici je trenutno 2527 bolnikov s covidom-19, od tega 411 na intenzivni negi
ZAGREB - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 7411 testih potrdili 1350 okužb z novim koronavirusom.
Umrlo je 56 bolnikov s covidom-19. Od začetka epidemije na Hrvaškem so opravili več kot milijon testiranj.
RIM - V Italiji se je število smrtnih primerov zaradi covida-19 znova povečalo. V zadnjih 24 urah je umrlo 659 bolnikov,
potem ko so v ponedeljek poročali o 445 smrtih. S tem je nova koronavirusna bolezen 19 v Italiji doslej zahtevala 73.029
življenj. Italijanska bolničarka Claudia Alivernin, ki je v nedeljo kot prva Italijanka prejela cepivo proti covidu-19, pa je bila
deležna groženj s smrtjo ter žalitev, zaradi česar je ukinila svoje profile na družbenih omrežjih. 29-letna Aliverninijeva je
javno zagovarjala kar najbolj množično cepljenje, zaradi česar so ji grozili nasprotniki cepljenja.
LONDON - V Veliki Britaniji so zabeležili nov dnevni rekord okužb z novim koronavirusom. Potrdili so jih 53.135, potem
ko so v ponedeljek prvič poročali o več kot 40.000 okužbah. V zadnjih 24 urah je umrlo še 414 bolnikov s covidom-19,
skupno 71.567. Skupno so doslej v državi potrdili skoraj 2,383 milijona okužb z novim koronavirusom.
AMSTERDAM - Število smrti na Nizozemskem je zaradi pandemije novega koronavirusa letos naraslo na najvišjo
stopnjo od druge svetovne vojne. Do minulega tedna so letos v 17-milijonski državi poročali o okoli 162.000 smrtih, kar je
13.000 več, kot bi pričakovali v običajnem letu.
TEL AVIV - Dva dneva po uvedbi delnega zaprtja države v Izraelu še naprej raste število na novo okuženih z novim
koronavirusom in je na najvišji ravni v zadnjih treh mesecih. V zadnjem dnevu so potrdili 5449 novih okužb. Obenem v
državi nadaljujejo kampanjo množičnega cepljenja. V zadnjih desetih dneh so cepili že okoli pol milijona državljanov.
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SYDNEY - Avstralski minister za priseljevanje Alex Hawke je zagrozil z deportacijo turistov, ki so kršili ukrepe za
zajezitev novega koronavirusa in se na božični dan udeležili zabave na plaži v Sydneyju. Ministra je množica ljudi na
plaži šokirala, saj niso upoštevali pravil glede socialnega distanciranja.
WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v ponedeljek z 275 glasovi proti 134 potrdil predlog zakona
za povečanje finančne pomoči Američanom zaradi pandemije novega koronavirusa s 600 na 2000 dolarjev. Sedaj mora o
tem odločati še senat, kjer republikansko vodstvo predlogu nasprotuje.
BONN - Po podatkih nemške podružnice Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je trenutno na
begu več kot 80 milijonov ljudi, kar je največ doslej. Kot so ob tem poudarili v Bonnu, je pandemija covida-19 razmere
dodatno poslabšala. V primerjavi z lanskim letom še je število beguncev po svetu povečalo za deset milijonov.
WILMINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v ponedeljek dejal, da vlada Donalda Trumpa ne sodeluje z
njegovo tranzicijsko ekipo, kar da ogroža nacionalno varnost. Najslabše naj bi bilo v Pentagonu in v uradu za proračun in
upravo Bele hiše.
SARAJEVO - Več sto nezakonitih migrantov so iz improviziranega šotorskega naselja v vasi Lipa pri Bihaću premestili v
sprejemne centre po Bosni in Hercegovini. Okoli 700 migrantov, kolikor jih je ostalo v Lipi po požaru v tamkajšnjem
šotorskem naselju minuli teden, so iz Lipe odpeljali z okoli desetimi avtobusi.
LONDON - Velika Britanija in Turčija sta podpisali trgovinski sporazum, vreden 18,6 milijarde funtov (20,5 milijarde
evrov), s katerim sta državi "postavili temelje za celovitejši trgovinski dogovor po brexitu". Turški predsednik Recep
Tayyip Erdogan je ocenil, da gre najpomembnejši sporazum po tistem, ki ga je Turčija podpisala z EU leta 1995.
PODGORICA - Nova črnogorska vladajoča parlamentarna večina je sprejela spremembe zakona o svobodi veroizpovedi,
ki iz prvotnega besedila umikajo za Srbsko pravoslavno cerkev sporna določila o nepremičninah. Opozicijski poslanci so
sejo bojkotirali in trdili, da parlament ni sklepčen.

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

HAMBURG - Število žrtev letalskih nesreč se je letos kljub pandemiji covida-19, ki je letalski promet močno okrnila,
povečalo. V nesrečah komercialnih letal je umrlo skupno 318 ljudi, kar je 25 več kot lani. Število nesreč s smrtnim izidom
se je medtem zmanjšalo s 27 na devet, so pokazali podatki hamburškega centra za analizo podatkov o letalskih
nesrečah JACDEC.
ZAGREB/SPLIT - Hrvaško obalo je v noči na torek zajelo močno neurje. Zabeležili so do šest metrov visoke valove, ki so
poplavili dele številnih dalmatinskih mest. Poškodovali so tudi del obale na območju Dubrovnika ter potopili številna
plovila. Neurje je prekinilo ladijske povezave z dalmatinskimi otoki.
PARIZ - V starosti 98 let je umrl francoski modni oblikovalec Pierre Cardin, znan po svojih vizionarskih mojstrovinah in
tudi modnih kosih za množice. Cardin, ki se je rodil v revni družini na severu Italije, je umrl v bolnišnici v Neuillyju
zahodno od Pariza.
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O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo
(dopolnjeno)
Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih
informacijah na območju Posavja, nekaj je je tudi na območju Podravja in celjske regije.
Po doslej zbranih podatkih so potres čutili prebivalci celotne države, najbolj pa v regijah na meji s Hrvaško. Ob tem
ocenjujejo, da intenziteta potresa v naši državi ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
Kot je povedala vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik, je bil potres na njihovem območju razmeroma močan, zato so
že stopili v stik s predstavniki občinskih civilnih zaščit. Za zdaj večje škode niso zabeležili, a je bilo rahlo poškodovanih
kar nekaj dimnikov, streh in zidov na posameznih objektih.
Kar nekaj klicev so prejeli iz Kostanjevice, kjer gre za starejše mestno jedro, zagotovo pa bodo ljudje čez dan še zaznali
kakšno manjšo škodo. Gasilci društev iz Kostanjevce, Prekope in Senovega ter poklicna gasilska enota v Krškem so
sicer na terenu, o manjši škodi javljajo tudi z Bizeljskega.
"Klici se vrstijo, zdaj ko so ljudje malo pogledali okoli svojih nepremičnin, vendar nikjer ni tako hudo, da bi morali koga
izseliti. Je pa bilo kar nekaj strahu, saj nas je pošteno streslo," je še dodala Močnikova.

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

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po potresu samodejno zaustavila, a po prvem pregledu kaže, da ni utrpela
posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni zdaj opravljajo sistematičen pregled
njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
Po do sedaj zbranih podatkih večje škode ni bilo niti na Celjskem, so pa zaznali poškodbe posameznih cerkvenih
objektov, dimnikov, streh, pročelja fasad in starejših objektov, kjer je prišlo do posameznih razpok in odpada ometa. V
Slovenskih Konjicah je prišlo do poškodbe dimnika v podjetju Konus, v Radečah se je sprožil manjši zemeljski plaz, ki pa
ne ogroža objektov ali ljudi. V Braslovčah in Taboru je za kratek čas izpadla mobilna telefonija. Tudi iz Dobja poročajo o
nekaj porušenih dimnikih in poškodbah na strehah, gasilske enote so trenutno aktivirane v občinah Dobje, Slovenske
Konjice, Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
Na mariborskem območju je ponekod zaradi potresa prišlo do izpada elektrike in telekomunikacijskih povezav. V
Slovenski Bistrici je dogodek povzročil poškodbe na nekaterih starejših objektih, v Šentilju pa so popokale stene
gasilskega doma ter na nekaterih drugih stavbah. Tudi v Rušah je odpadlo nekaj strešnikov in ometa.
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so po potresu po neuradnih informacijah govorili, da bi umaknili bolnike
iz 15. nadstropja stolpnice, a se selitve nato niso lotili.
Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa je na Facebooku sporočil, da je škodo utrpela tudi tamkajšnja cerkev, zato
pričakuje, da odgovorni prepoznajo pomembnost kulturnih spomenikov in jim pomagajo sanirati nastalo škodo. Cerkev je
bila sicer poškodovana že spomladi, ko je potres prizadel Zagreb.
Iz ministrstva za javno upravo so sporočili, da so zaradi posledic potresa prekinili delovanje upravnih enot Ptuj in Maribor,
obe pa bosta od srede ponovno nemoteno poslovali.
Na starejši stavbi ptujske upravne enote je po njihovih navedbah prišlo do pokanja sten in padanja ometa, zato so bili
uslužbenci napoteni domov, poškodovan ni nihče. Stavbo iz leta 1900 so pregledali predstavniki gradbene stroke, ki so
ugotovili, da nastale poškodbe ne predstavljajo tveganja za varno delo javnih uslužbencev. Bo pa potrebna sanacije
stavbe, za katero bodo na direktoratu za stvarno premoženje takoj pričeli pripravljati načrt. V postopku bodo sodelovali
tudi z Mestno občino Ptuj, so napovedali na ministrstvu.
Na mariborski upravni enoti pa so po potresu ostali brez elektrike, uslužbence so evakuirali, poškodovanih prav tako ni.
Odpovedali so jim vsi informacijski sistemi, stanje so pregledali informatiki mariborske mestne občine in ob pomoči
informatikov ministrstva za javno upravo odpravili napake v delovanju informacijskih sistemov, so še navedli na
ministrstvu.
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Kot so sporočili iz Elektra Maribor, je potres povzročil nekaj prekinitev oskrbe z električno energijo. Zaradi delovanja
občutljive transformatorske zaščite je prišlo do samodejnega izklopa desetih transformatorskih postaj s skupaj 1914
uporabniki, večinoma na območju Melja. Njihovi delavci so poskrbeli za to, da je bila oskrba z električno energijo ponovno
vzpostavljena v najkrajšem možnem času.

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

Gasilska enota UKC Ljubljana je prav tako že opravila pregled objektov in za zdaj ni zaznala posledic potresa v osrednji
bolnišnici. Po navedbah UKC na Twitterju kaže, da je tresenje dobro prestal tudi del infekcijske klinike, ki je bil zgrajen
med leti 1899 in 1901.
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Seizmolog Andrej Gosar: V Sloveniji ni
pričakovati hujših posledic potresa (dopolnjeno)
V Sloveniji za enkrat ni podatkov o kakšnih večjih poškodbah, ki bi nastale kot posledica današnjega potresa, ki je imel
epicenter v bližini hrvaške Petrinje, jih je pa pričakovati v jugovzhodni Sloveniji, je za STA dejal dežurni seizmolog na
Arsu Andrej Gosar. Po njegovi oceni ne bo hujših posledic, predvsem naj bi prišlo do razpok na hišah.
Kot je ocenil Gosar, je sicer za podatke o škodi in vplivu na stavbe na področju Slovenije še prezgodaj. Je pa napovedal,
da bo popotresnih sunkov še veliko in bodo še trajali.
Današnji potres je bil bistveno močnejši od ponedeljkovega, zato na območju Petrinje in Siska lahko pričakujemo
precejšnje porušitve, je Gosar dejal za Radio Slovenija. "Intenziteta v Sloveniji verjetno ne bo presegla pete stopnje, to je
intenziteta, pri kateri se začnejo poškodbe, kot so razpoke v ometu, lahko tudi kakšen strešnik odpade ali kaj
podobnega," je dejal.
Ocenil je, da ob tako močnem potresu lahko pričakujemo, da bo potresna dejavnost trajala še mesece, kot je bilo tudi ob
spomladanskem potresu pri Zagrebu. Čeprav je običajno, da po močnem potresu sledijo popotresni sunki, ki praviloma
niso močnejši od glavnega potresa, so pri tem pravilu tudi izjeme, je še dejal.
Potres, ki je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, je imel po preliminarnih podatkih Evropskosredozemskega seizmološkega centra (ESMC) magnitudo 6,3. Njegov epicenter je bil v bližini kraja Petrinja, od koder
poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih. Po neuradnih informacijah je v Petrinji v potresu umrl otrok.

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

"Intenziteta današnjega potresa se sicer ocenjuje na VIII-IX EMS-98. To pomeni, da je za pričakovati veliko škodo na
objektih, kot tudi potrjujejo prvi posnetki iz nadžariščnega območja," so v Agenciji RS za okolje (Arso) zapisali na
Twitterju.
Na območju Slovenije sta bila podobna silovita potresa 6. maja 1976 zvečer v Posočju in 12. aprila 1998 v Zgornjem
Posočju. Prvega so čutili prebivalci v polmeru okoli 570 kilometrov, vse do Švice, južne Nemčije in Poljske, Češke in
Madžarske, najhujšo škodo pa je na Slovenskem povzročil v Breginjskem kotu, Kobaridu in Tolminu, kjer je ponekod kar
80 odstotkov prebivalcev ostalo brez strehe nad glavo. Drugi pa velja za enega najsilovitejših potresov 20. stoletja z
žariščem na ozemlju Slovenije. Njegova magnituda je bila 5,6, največji učinki pa so dosegli od VII. do VIII. stopnjo po
EMS, so navedli na Arsu.
Slovenija sicer leži na potresno nevarnem območju, zato je potrebno, da smo prebivalci podučeni o tem, kako ravnati
med potresom in po njem, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.
Najboljšo zaščito pred potresom sicer omogoča stavba, ki je bila zgrajena in kasneje vzdrževana po načelih potresno
odporne gradnje. Pomembno je, da vsako gospodinjstvo določi varna mesta, kamor se ljudje med potresom lahko
zatečejo. Gre za mesta pod trdnimi mizami, med podboji vrat in ob notranjih nosilnih stenah.
Med potresom se je pomembno izogibati zunanjim in predelnim stenam, dimnikom in opekam, večjim steklenim
površinam, velikim omaram in mestom, od koder lahko padejo stropna razsvetljava in težki predmeti.
Kot piše uprava za zaščito in reševanje, je pomembno, da med potresom ostanete mirni, prekinete svoje dejavnosti in
ustrezno ukrepate. "Med potresom ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna," so
zapisali. Priporočajo tudi, da si zaščitite glavo.
V primeru, da se med potresom nahajate na prostem, se morate izogibati stavbam, zidovom, drevesom, telefonski in
električni napeljavi, ulični razsvetljavi, prometni signalizaciji, daljnovodom, nadvozom, podvozom, mostovom in predorom,
rečnim brežinam in obalam.
Za varnost med potresom na domu lahko med drugim poskrbite tudi tako, da omare pritrdite na steno, velike in težke
predmete postavite na nižje police ter postelje umaknete od oken, predelnih sten in visokega pohištva.
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V potresu na Hrvaškem vse več mrtvih
Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj sedem smrtnih žrtev,
med njimi je 12-letna deklica. Reševalci s psi iščejo preživele v ruševinah tudi v drugih naseljih. Poškodovanih je najmanj
20 ljudi, med njimi dve osebi huje.
Največ mrtvih je iz vasi Majska Poljana nedaleč Gline. V treh v celoti porušenih hišah so reševalci našli pet mrtvih ljudi.
Med njimi 20-letnika, je potrdila podžupanja Gline Branka Bakšić Mitić za novičarski portal index.hr. Portal je dodal, da je
ena oseba huje poškodovana in se bori za življenje. Še dve osebi iščejo v ruševinah.
V Petrinji so danes potrdili smrt 12-letne deklica, ki je umrla v središču mesta. Hrvaški mediji so poročali tudi o smrtni žrtvi
potresa v kraju Žažina v bližini Siska.
Bakšić Mitićeva je za regionalno televizijo N1 povedala, da je v Majski Poljani potres prestalo približno deset odstotkov
hiš. Zaprosila je za stanovanjske zabojnike, odeje, grelnike, hrano in vodo. Kot je dejala, so prebivalcem ponudili
namestitve v apartmajih na morju, a zaenkrat ne želijo zapustiti svojega kraja bivanja.
V bolnišnici v Sisku so potrdili, da so oskrbeli 20 poškodovanih v potresu, med katerimi sta dve osebi huje poškodovani.
Nekatere poškodovance so prepeljali v zagrebške bolnišnice, nekatere odpustili v domačo oskrbo. Zaradi v potresu
poškodovane bolnišnice bodo morali tudi del bolnikov, posebej bolnike s covidom-19, premestiti v zagrebške bolnišnice.
Na območje Petrinje, ki je utrpela največjo gmotno škodo, medtem prihajajo reševalne ekipe iz vseh delov Hrvaške. Pri
odstranjevanju ruševin pomagajo tudi hrvaški vojaki. Reševalci so v ruševinah zgradb v Petrinji našli dve osebi, ki sta
preživeli potres, je potrdil pomočnik hrvaškega notranjega ministra Damir Trut. Med njimi je tudi ženska, ki je zaposlena v
mestni upravi. Psi iščejo preživele na še treh lokacijah, je dodal Trut.

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

Za čiščenje ruševin so pripeljali številne stroje. Pričakujejo, da bodo reševalci angažirani celo noč. Za prebivalce, ki so
ostali brez strehe nad glavo, so organizirali začasne namestitve v skladu s protikoronskimi ukrepi. Med drugim na
športnem igrišču v Glini postavljajo šotore civilne zaščite.
Medtem na Hrvaškem poteka tudi solidarnostna akcija. Številna podjetja pošiljajo najnujnejše potrebščine v Petrinjo, kot
sta voda in hrana, lastniki hotelov in apartmajev ponujajo namestitev prizadetim, ki so ostali brez strehe nad glavo. V
številnih mestih so organizirali točke, na katerih prebivalci lahko darujejo najnujnejše potrebščine.
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Janša: Potres na Hrvaškem v Sloveniji ni
povzročil večje škode
Po dosedanjih podatkih potres z epicentrom na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil večje škode. Beležimo pa več poškodb
na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš, je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša.
Napovedal je še, da bo v letu 2021 izvedena nacionalna vaja za varno ravnanje ob potresu.

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

Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, od koder poročajo o izjemno veliki gmotni škodi in ranjenih, ena oseba naj bi umrla. Škoda je nastala tudi v
Zagrebu. Območje je potres z magnitudo 5,2 stresel že v ponedeljek.
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Nek po prvem pregledu brez posledic potresa
Krško, 29. decembra - Nuklearna elektrarna Krško, ki se je po potresu samodejno zaustavila, je v varnem stanju
zaustavitve. Po prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, varnost pa ni ogrožena, je zapisal minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec.
Predsednik uprave Neka Stane Rožman je v izjavi ocenil, da letošnje leto ostaja pestro vse do konca. Ob današnjem
potresu je bila jedrska elektrarna samodejno zaustavljena, saj je bil potresni sunek dovolj močan, da je prišlo do ustrezne
motnje, ki je pripeljala do zaustavitve elektrarne.

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

Na elektrarni ni nikakršnih posledic, vsi sistemi delujejo normalno. Kot je dodal, bodo sedaj opravili sistematičen pregled
opreme in sistemov, ponovni zagon pa načrtujejo v roku 24 ur.
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Ob zaustavitvi Neka proizvodnja elektrike v HSE
nemotena
Kljub nenačrtovani zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je samodejno zaustavila zaradi potresa, pri oskrbi
z električno energijo ni pričakovati težav. Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je največji proizvajalec električne
energije v državi, namreč nemoteno nadaljuje s proizvodnjo in nudi vse sistemske storitve.
V času potresa so hidroelektrarne na reki Dravi in Soči obratovale nemoteno in v polnem obsegu. V Termoelektrarni
Šoštanj normalno obratuje blok 5, medtem ko je šesti blok v remontu. "Hidroelektrarne in termoelektrarne nudijo vse
sistemske storitve, tudi ob izpadu Nek," so sporočili iz HSE.
HSE je sicer lani proizvedla 57,2 odstotka vse v Sloveniji proizvedene električne energije, kaže poročilo agencije za
energijo. Po proizvodnji ji je z 29,4 odstotka sledila Gen energija, kjer večji delež prispeva prav jedrska elektrarna.

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

Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, potres pa se je čutil tudi v Sloveniji. Ob potresu se je Nek samodejno zaustavil. Po prvem pregledu kaže,
da elektrarna ni utrpela posledic, zato po sistematičnem pregledu sistemov in opreme pričakujejo njen ponoven zagon.
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Gradnja protipotresno varnih stavb in sanacija
starejših ključnega pomena
Potres takšne intenzitete, kot je danes prizadel Hrvaško, bi v slovenski prestolnici povzročil rušenje dimnikov, morda bi
razpokale ali se delno porušile najslabše grajene stavbe, ocenjuje inženir gradbeništva Angelo Žigon. Zato je ključnega
pomena gradnja protipotresno varnih stavb ter protipotresna sanacija starejših.
Današnji potres je vse prestrašil, a v resnici v Sloveniji ni imel rušilne moči, čeprav lahko takšni potresi vplivajo tudi na
naše objekte. "Kljub temu, da smo ga v Ljubljani močno čutili, so potresi lahko bistveno hujši, se pojavljajo in prihajajo," je
dejal in opozoril, da moramo zato graditi protipotresno varne stavbe, starejše pa sanirati.
Ljubljana je sicer po njegovih besedah glede na cono potresa srednje ogrožena. Potresno varne so predvsem stavbe,
zgrajene po potresu v Skopju leta 1963, ko so za vso tedanjo Jugoslavijo začeli veljati novi predpisi. Tako so večinoma
varne tudi stolpnice, z izjemo dveh ali treh, tiste, zgrajene v zadnjih 20 letih pa so po njegovih besedah za pričakovane
potrese absolutno varne. "Seveda se lahko zgodi izjema, a je sila neverjetna," dodaja.
Najbolj pa so v Sloveniji ogrožene večstanovanjske zidane stavbe, bloki s tremi ali štirimi nadstropji, zgrajeni v 50. in
začetku 60. let prejšnjega stoletja. Te namreč nimajo dobrega razporeda sten, nekatere imajo morda tudi lesene strope,
zato so najbolj potresno ogrožene.
Ob tem opozarja, da je treba morebitne razpoke na stavbah nujno takoj sanirati. Prvi potres lahko denimo povzroči eno
razpoko, s čimer se nosilnost stene že zmanjša, pri naslednjem potresu, čeprav je manjši, pa lahko že povzroči
porušenje. Vsaka razpoka sicer po njegovih besedah ni nevarna, to denimo velja za horizontalne razpoke, medtem ko je
treba razpoke na nosilnih stenah čim prej sanirati.

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

Na vprašanje, ali bi bilo morda treba pregledati tudi stavbe, ki niso vidno poškodovane, pa odgovarja, da so razpoke
praviloma vidne, zato takšen pregled ni potreben.
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Rdeči križ in Karitas zbirata denarno pomoč za
odpravljanje posledic potresov na Hrvaškem
Rdeči križ Slovenije je nakazal 10.000 evrov na račun Rdečega križa Hrvaške za pomoč prizadetim ob nedavnih potresih.
Odprl je tudi račun za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v ponedeljkovem in današnjem potresu na Hrvaškem.
Sredstva za pomoč zbira tudi Slovenska karitas.
Kot so sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so se po ponedeljkovem in današnjem potresu povezali s kolegi iz Rdečega
križa Hrvaške, ki ugotavljajo, da bodo pri odpravi posledic najbolj potrebna denarna sredstva.
Zato prosijo in pozivajo vse, ki želijo pomagati, da svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa
Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo
Potres Hrvaška, za sklic pa SI00-96885.
Preko Slovenske karitas pa je mogoče pomagati s SMS sporočilom in ključno besedo KARITAS5, poslano na številko
1919. Pri tem boste darovali pet evrov. Mogoče je pomagati tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0214 0001 5556 761. Kot namen se navede Potres Petrinja, za sklic pa
SI00 627
"Vsak dar bo dobrodošel pri pomoči in odpravljanju posledic potresa za prebivalce Petrinje, predvsem pri obnovi hiš in
normalizaciji življenja najbolj ranljivih družin," so ob tem zapisali v Slovenski karitas. Dodali so, da bo pomoč Slovenije
"izraz solidarnosti, sočutja in podpore našim sosedom, ki jih poleg reševanja stisk povezanih s covidom-19, ogroža še
potres".

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

Območje Siska in Petrinje na Hrvaškem sta v ponedeljek in danes prizadela dva potresa. Ponedeljkov je imel magnitudo
5,2 in je zahteval le gmotno škodo, današnji z magnitudo 6,4 pa je do zdaj zahteval najmanj eno smrtno žrtev. Povzročil
je tudi precejšnjo škodo.
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Potres na Hrvaškem zahteval najmanj eno
smrtno žrtev, 20 poškodovanih
Današnji rušilni potres na območju hrvaške Petrinje je po do zdaj znanih podatkih zahteval najmanj eno smrtno žrtev,
najmanj 20 ljudi je poškodovanih, poročajo hrvaški mediji. V potresu je umrla 12-letna deklica. Hrvaški premier Andrej
Plenković je po ogledu razrušenega mesta obljubil vso pomoč.
Potres z magnitudo 6,4 je območje južno od Zagreba stresel okoli 12.20. Po podatkih Evropsko-sredozemskega
seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno
od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi.
Potres je povzročil veliko gmotno škodo v Petrinji, kjer se je porušilo več zgradb. Ulice so polne ruševin, številne zgradbe
so poškodovane, reševalci iščejo preživele.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je potrdil, da je v potresu umrl otrok. Kot poročajo hrvaški mediji, gre za 12-letno
deklico. "Kot v Hirošimi, polovice mesta ni več," je razmere opisal župan.
V bolnišnici v bližnjem Sisku so sprejeli 20 poškodovanih, med njimi dva huje. Vsi so iz Petrinje. Županja Siska Kristina
Ikić Baniček je povedala, da so razmere v mestu slabe in da je gmotna škoda velika.
40 bolnikov s covidom-19 iz bolnišnice v Sisku bodo premestili v zagrebški klinični center, poročajo hrvaški mediji.
Na poti v Petrinjo so vsi razpoložljivi gasilci in druge reševalne službe iz vse Hrvaške, na pomoč so prispeli tudi pripadniki
hrvaške vojske.

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

V mesto sta se kmalu po potresu odpravila tudi hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović.
Plenković je dejal, da so v sisaško-moslavško županijo napotene vse pristojni službe, da bi pomagale prizadetim
prebivalcem. "Tu so vojska, policija, civilna zaščita, gasilci, službe nujne pomoči prihajajo iz Zagreba, iz Splita prihaja
gorska reševalna služba, po njih so šli vojaški helikopterji," je dejal v izjavi za medije.
Dejal je, da bo treba najti namestitev za občane, ki so ostali brez hiš in stanovanj. "Prišli bodo zabojniki, del ljudi bomo
morali umakniti iz Petrinje, ker tukaj ni varno," je dodal.
Milanović je dejal, da lahko vojašnica v Petrinji sprejme več sto ljudi, ki bodo potrebovali namestitev. Ob tem je
napovedal, da bo mesto obnovljeno z evropskimi sredstvi.
Območje Petrinje je že v ponedeljek stresel potres z magnitudo 5,2.
Današnji potres so čutili tudi v Sloveniji, Srbiji in BiH, pa tudi v Avstriji, Italiji, Črni gori in na Madžarskem.
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Zagrebčane potres znova pregnal na ulice
(reportaža)
Današnji potres z magnitudo 6,4, ki je stresel Petrinjo, so močno čutili tudi prebivalci Zagreba. Številni so ob še živem
spominu na marčevski potres prestrašeni zapustili zgradbe in poiskali varno zavetje na prostem. Poročajo o več lažje
poškodovanih. Tako kot med marčevskim potresom so največjo škodo utrpele stavbe v središču Zagrebu.
Rušilni potres ob 12.20 uri so čutili na celotnem območju Hrvaške in v državah regije.
Zaradi izkušenj s potresom, ki je 22. marca z magnitudo 5,5 stresel Zagreb, so številni prebivalci hrvaške prestolnice
takoj po današnjem potresu panično zbežali na ulice in poiskali zavetje na prostem, pred stavbami, na trgih, v parkih in
na parkiriščih.
"Bilo je huje kot marca, saj se je tudi treslo močneje in dlje časa," so ocenili stanovalci soseske v širšem središču mesta.
Nekateri so med potresom poiskali zavetje pod kuhinjskimi in pisalnimi mizami, drugi pod podboji vrat. Preden so odhiteli
iz stanovanj in pisarn so opazili, da so s sten padle slike, podrle so se nepritrjene police, iz omar so padli predmeti in
posoda. Mnogi so pozabili na zaščitne maske, a so na prostem spoštovali medsebojno razdaljo.

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

Večina je tudi poskrbela, da so avtomobile prestavili stran od stanovanjskih blokov. Številni so z otroki ostali v avtomobilih
z vklopljenim gretjem. Uro ali dve po potresu je napetost nekoliko popustila in ljudje so se počasi začeli vračati v
stanovanja in v službe. Nekateri stanovalci večnadstropnih zgradb, ki imajo hiše in počitniške hiše v drugih delih Hrvaške,
posebej ob obali, razmišljajo, da bi začasno zapustili Zagreb, ker se bojijo novih potresnih sunkov. Oblasti so zaradi
potresa ukinile dovolilnice za potovanja med županijami, ki so jih uvedle v okviru ukrepov za zajezitev novega
koronavirusa.
Takoj po današnjem potresu je bilo v Zagrebu slišati številne sirene gasilskih in reševalnih vozil, veliko semaforjev ni
delovalo. V mestni upravi so pozvali voznike, naj umaknejo svoja vozila z ulic, da bi omogočili nemoteni promet za nujne
službe. Po prvih informacijah je bilo v Zagrebu nekaj ljudje lažje poškodovanih. Kot so dejali v zagrebški nujni medicinski
pomoči, je šlo večinoma za poškodbe, ki so jih dobili zaradi padajočih predmetov.
Deli mesta so ostali brez električne energije. Gasilci so morali reševati nekaj prebivalcev iz dvigal. Nekaj časa ni bilo
telefonskih in internetnih povezav. V zagrebške bolnišnice so prepeljali poškodovane v potresu v Petrinji, so poročali
hrvaški mediji.
Največ škode je znova v središču Zagreba, kjer so številne zgradbe starejše od sto let. Po marčevskem potresu še ni bilo
večjih gradbenih posegov v popotresni obnovi. Hrvaški mediji so objavili fotografije iz središča mesta, na katerih je videti
poškodovane fasade na mnogih poslopjih, med katerimi so tudi nekatere bolnišnice, pa tudi sedež hrvaške vlade,
ministrstva za obrambo, za zunanje zadeve ter za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje.
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O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo
(dopolnjeno)
Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih
informacijah na območju Posavja, nekaj je je tudi na območju Podravja in celjske regije.
Po doslej zbranih podatkih so potres čutili prebivalci celotne države, najbolj pa v regijah na meji s Hrvaško. Ob tem
ocenjujejo, da intenziteta potresa v naši državi ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
Kot je povedala vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik, je bil potres na njihovem območju razmeroma močan, zato so
že stopili v stik s predstavniki občinskih civilnih zaščit. Za zdaj večje škode niso zabeležili, a je bilo rahlo poškodovanih
kar nekaj dimnikov, streh in zidov na posameznih objektih.
Kar nekaj klicev so prejeli iz Kostanjevice, kjer gre za starejše mestno jedro, zagotovo pa bodo ljudje čez dan še zaznali
kakšno manjšo škodo. Gasilci društev iz Kostanjevce, Prekope in Senovega ter poklicna gasilska enota v Krškem so
sicer na terenu, o manjši škodi javljajo tudi z Bizeljskega.
"Klici se vrstijo, zdaj ko so ljudje malo pogledali okoli svojih nepremičnin, vendar nikjer ni tako hudo, da bi morali koga
izseliti. Je pa bilo kar nekaj strahu, saj nas je pošteno streslo," je še dodala Močnikova.

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

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po potresu samodejno zaustavila, a po prvem pregledu kaže, da ni utrpela
posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni zdaj opravljajo sistematičen pregled
njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
Po do sedaj zbranih podatkih večje škode ni bilo niti na Celjskem, so pa zaznali poškodbe posameznih cerkvenih
objektov, dimnikov, streh, pročelja fasad in starejših objektov, kjer je prišlo do posameznih razpok in odpada ometa. V
Slovenskih Konjicah je prišlo do poškodbe dimnika v podjetju Konus, v Radečah se je sprožil manjši zemeljski plaz, ki pa
ne ogroža objektov ali ljudi. V Braslovčah in Taboru je za kratek čas izpadla mobilna telefonija. Tudi iz Dobja poročajo o
nekaj porušenih dimnikih in poškodbah na strehah, gasilske enote so trenutno aktivirane v občinah Dobje, Slovenske
Konjice, Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
Na mariborskem območju je ponekod zaradi potresa prišlo do izpada elektrike in telekomunikacijskih povezav. V
Slovenski Bistrici je dogodek povzročil poškodbe na nekaterih starejših objektih, v Šentilju pa so popokale stene
gasilskega doma ter na nekaterih drugih stavbah. Tudi v Rušah je odpadlo nekaj strešnikov in ometa.
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so po potresu po neuradnih informacijah govorili, da bi umaknili bolnike
iz 15. nadstropja stolpnice, a se selitve nato niso lotili.
Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa je na Facebooku sporočil, da je škodo utrpela tudi tamkajšnja cerkev, zato
pričakuje, da odgovorni prepoznajo pomembnost kulturnih spomenikov in jim pomagajo sanirati nastalo škodo. Cerkev je
bila sicer poškodovana že spomladi, ko je potres prizadel Zagreb.
Iz ministrstva za javno upravo so sporočili, da je zaradi posledic potresa trenutno prekinjeno delovanje upravnih enot Ptuj
in Maribor.
Na starejši stavbi ptujske je prišlo do pokanja sten in padanja ometa, zato so bili uslužbenci napoteni domov, poškodovan
ni nihče. Minister Boštjan Koritnik je takoj po dogodku govoril z načelnikom Metodom Grahom, ki ga je seznanil s stanjem
stavbe, minister pa je napovedal pomoč direktorata za stvarno premoženje. Stavbo bodo pregledali predstavniki
gradbene stroke.
Na mariborski upravni enoti so ostali brez elektrike, uslužbence so evakuirali, poškodovanih pa prav tako ni. Odpovedali
so jim vsi informacijski sistemi, stanje pa že pregledujejo informatiki mariborske mestne občine, na razpolago so jim tudi
informatiki ministrstva za javno upravo.
Gasilska enota UKC Ljubljana je prav tako že opravila pregled objektov in za zdaj ni zaznala posledic potresa v osrednji
bolnišnici. Po navedbah UKC na Twitterju kaže, da je tresenje dobro prestal tudi del infekcijske klinike, ki je bil zgrajen
med leti 1899 in 1901.
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Janša in Pahor hrvaškima kolegoma ob potresu
zagotovila pomoč Slovenije (dopolnjeno)
Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta na Twitterju sporočila, da sta danes govorila s hrvaškima
kolegoma in jima zagotovila pomoč Slovenije po današnjem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice
Zagreb.
Premier Janša je tvitnil, da je danes govoril s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in mu ponudil pomoč Slovenije
v vsem, kar nujno potrebujejo ob današnjem rušilnem potresu v Petrinji in okolici. Uprava RS za zaščito in reševanje je v
pripravljenosti in v neposrednem stiku z odgovornimi na Hrvaškem, je dodal.
Predsednik republike Pahor je tvitnil, da je govoril s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem, ko je bil ta na poti na
območje Petrinje. Izrazil mu je sočutje, solidarnost in pripravljenost Slovenije za pomoč.
Obrambni minister Matej Tonin je na Twitterju sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi
enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati. Prvi tovornjaki uprave za zaščito in reševanje z modularnimi bivalnimi
enotami bodo krenili proti Hrvaški že danes, preostanek pa bodo s pomočjo Slovenske vojske dostavili v sredo, je dodal.

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

Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, od koder poročajo o izjemno veliki gmotni škodi ter o najmanj šestih smrtnih žrtvah in okoli 20
poškodovanih. Škoda je nastala tudi v Zagrebu. Območje je potres z magnitudo 5,2 stresel že v ponedeljek.
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Napoved - tematski prispevki, 30. 12. (sreda)
Napoved ozadij, tematskih prispevkov in pogovorov STA v sredo, 30. decembra.
- tematski prispevek o razmerah v gradbeništvu iz niza Ob prelomu leta (do 8. ure)
- tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v Sloveniji (do 10. ure)
- tematski prispevek o večjih dogodkih v kulturi v svetu (do 10. ure)

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

- tematski sklop o brexitu (do 10. ure)
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Lovren prizadetim v potresu ponudil svoj hotel
Hrvaški nogometni reprezentant Dejan Lovren se je s človekoljubno potezo vključil v pomoč prizadetim v močnem
potresu, ki je danes stresel tla tudi v Sloveniji. Branilec ruskega Zenita je na voljo prizadetim v Petrinji, epicentru potresa
z magnitudo 6,4, ki je po prvih informacijah zahteval vsaj dve smrtni žrtvi, ponudil svoj hotel.
"Dragi prebivalci Petrinje, za 16 najbolj ogroženih družin odpiram vrata svojega hotela v Novalji. Če potrebujete začasno
namestitev, se javite moji ekipi na info@hotelnoel.com ali whatsappu 0996769971 z vašimi podatki, prednost imajo
družine z otroki," je hrvaški reprezentant zapisal na Instagramu.

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

Sporočila podpore so Hrvaški in njenim prebivalcem ponudili številni športniki in društva, pa poroča hrvaška tiskovna
agencija Hina.
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Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih
zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, okoli 20
poškodovanih (dopolnjeno)
Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. V
Petrinji je umrla 12-letna deklica, na območju Gline pa štiri osebe, poročajo hrvaški mediji. Ranjenih je najmanj 20 ljudi,
med njimi dve osebi huje. Reševalni psi so v ruševinah Petrinji našli dve osebi, ki sta potres preživeli.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je novinarjem potrdil, da je v potresu umrla 12-letna deklica. Podžupanja mesta Glina
Branka Bakšić Mitić pa je za hrvaške medije najprej sporočila, da je v kraju Majske Poljane v bližine Gline umrl 20-letni
moški, na katerega se je porušila hiša. Na to je obvestila, da so v ruševinah vaških hiš našli še tri mrtve, medtem ko so
eno žensko rešili, poročajo hrvaški mediji.
V bolnišnici v Sisku so potrdili, da so oskrbeli 20 poškodovanih v potresu, med katerimi sta dve osebi huje poškodovani.
Nekatere poškodovance so prepeljali v zagrebške bolnišnice, nekatere odpustili v domačo oskrbo. Zaradi v potresu
poškodovane bolnišnice bodo morali tudi del bolnikov, posebej bolnike s covidom-19, premestiti v zagrebške bolnišnice.
Na območje Petrinje medtem prihajajo reševalne ekipe iz vseh delov Hrvaške. Pri odstranjevanju ruševin pomagajo tudi
hrvaški vojaki. Reševalci so v ruševinah zgradb v Petrinji našli dve osebi, ki sta preživeli potres, je potrdil pomočnik
hrvaškega notranjega ministra Damir Trut. Med njimi je tudi ženska, ki je zaposlena v mestni upravi. Psi iščejo preživele
na še treh lokacijah, je dodal Trut.

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

Medtem na Hrvaškem poteka tudi solidarnostna akcija. Številna podjetja pošiljajo najnujnejše potrebščine v Petrinjo, kot
sta voda in hrana, lastniki hotelov in apartmajev ponujajo namestitev prizadetim, ki so ostali brez strehe nad glavo. Tudi
člani navijaških skupin se organizirano odpravljajo v Petrinjo, da bi pomagali odstranjevati ruševine.
Potres z magnitudo 6,4 je območje južno od Zagreba stresel okoli 12.20. Po podatkih Evropsko-sredozemskega
seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno
od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi v državah regije. Povzročil je veliko gmotno
škodo, predvsem v Petrinji.
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Šest mrtvih v rušilnem potresu v hrvaški
Petrinji (zbirno)
Hrvaško mesto Petrinja je prizadel rušilni potres, ki je zahteval najmanj šest smrtnih žrtev, okoli 20 ljudi je poškodovanih.
Potres z magnitudo 6,4 je v tem mestu južno od Zagreba povzročil veliko gmotno škodo. Tresenje tal so dobro čutili tudi v
prebivalci Slovenije in drugih držav v regiji.
Potres z magnitudo 6,4 je območje južno od Zagreba stresel okoli 12.20. Po podatkih Evropsko-sredozemskega
seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno
od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi.
Potres so čutili tudi prebivalci Slovenije, Srbije, BiH, Avstrije, Italije, Črne gore, Madžarske, Romunije, Češke, Slovaške in
Nemčije.
Potres je povzročil veliko gmotno škodo v Petrinji, ki jo je že v ponedeljek stresel potres z magnitudo 5,2. Ulice so polne
ruševin, številne zgradbe so poškodovane, reševalci med ruševinami iščejo preživele.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je potrdil, da je v potresu umrl 12-letna deklica. "Kot v Hirošimi, polovice mesta ni več,"
je razmere opisal župan.
Hrvaški mediji poročajo, da je potres na območju kraja Gline, približno 20 kilometrov jugozahodno od Petrinje, zahteval
pet smrtnih žrtev.
V bolnišnici v Sisku so oskrbeli 20 poškodovanih, med njimi sta dve osebi huje poškodovani. Vsi so iz Petrinje. Nekatere
poškodovance so prepeljali v zagrebške bolnišnice, druge pa odpustili v domačo oskrbo. Ker je bila bolnišnica v Sisku
poškodovana v potresu, bodo morali del bolnikov, tudi 40 bolnikov s covidom-19, premestiti v zagrebške bolnišnice.

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

Na območje Petrinje prihajajo reševalne ekipe iz vse Hrvaške, na pomoč so prispeli tudi pripadniki hrvaške vojske.
Reševalci so v ruševinah zgradb v Petrinji našli dve osebi, ki sta preživeli potres. Reševalni psi iščejo preživele še na treh
lokacijah, so sporočile oblasti.
V mesto sta se kmalu po potresu odpravila tudi hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik države Zoran Milanović.
Plenković je dejal, da so v sisaško-moslavško županijo napotene vse pristojne službe, da bi pomagale prizadetim
prebivalcem. "Tu so vojska, policija, civilna zaščita, gasilci, službe nujne pomoči prihajajo iz Zagreba, iz Splita prihaja
gorska reševalna služba, po njih so šli vojaški helikopterji," je dejal v izjavi za medije.
Dejal je, da bo treba najti namestitev za občane, ki so ostali brez hiš in stanovanj. "Prišli bodo zabojniki, del ljudi bomo
morali umakniti iz Petrinje, ker tukaj ni varno," je dodal.
Milanović je dejal, da lahko vojašnica v Petrinji sprejme več sto ljudi, ki bodo potrebovali namestitev. Ob tem je
napovedal, da bo mesto obnovljeno z evropskimi sredstvi.
Današnji potres je močno prestrašil tudi Zagrebčane, ki se še živo spominjajo marčnega potresa. Največ škode je
povzročil na starejših zgradbah v središču mesta. Deli hrvaške prestolnice so ostali brez elektrike, nekaj težav je bilo tudi
s telefonskimi in internetnimi povezavami. Številni prebivalci so v paniki zbežali na ulice.
Potres smo dobro čutili tudi v Sloveniji, kjer pa večje škode ni povzročil. Po potresu se je samodejno ustavila jedrska
elektrarna v Krškem, ki je zdaj v varnem stanju zaustavitve. Po prvem pregledu nuklearka ni utrpela posledic.
Potres je zamajal tudi stavbo slovenskega parlamenta. Predsednik DZ Igor Zorčič je za več kot pol ure prekinil izredno
zasedanje. Nekateri poslanci, med njimi v skladu z varnostnim protokolom tudi Zorčič, so stavbo po potresnem sunku
začasno zapustili.
Slovenija je Hrvaški že ponudila pomoč po potresu. Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta
sporočila, da sta govorila s hrvaškima kolegoma Plenkovićem in Milanovićem.
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Janša je na Twitterju zapisal, da je Plenkoviću ponudil pomoč Slovenije v vsem, kar nujno potrebujejo ob današnjem
potresu. Uprava za zaščito in reševanje je v pripravljenosti in v neposrednem stiku z odgovornimi na Hrvaškem, je dodal.
Pahor pa je tvitnil, da je Milanoviću izrazil sočutje, solidarnost in pripravljenost Slovenije za pomoč.
Pomoč je Hrvaški ponudila tudi Evropska unija. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske
komisije Ursula von der Leyen ter evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič so danes na Twitterju sporočili,
da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem.
"Naše misli so z ranjenimi in tistimi, ki so v prvih vrstah. V teh težkih časih Evropska unija nudi polno podporo in pomoč
ljudem Hrvaške in premierju Andreju Plenkoviću," je na Twitterju zapisal Michel.
Tudi Lenarčič je izpostavil, da pozorno spremljajo razmere na Hrvaškem po še enem potresu. Dodal je, da je Center za
usklajevanje nujnega odziva v stikih s hrvaško vlado in da je pripravljen pomagati.

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

Predsednica komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da je po tem močnem potresu, drugem v dveh dneh, znova
govorila s hrvaškim premierjem Plenkovićem. "Pripravljeni smo nuditi podporo. Lenarčiča sem prosila, da je pripravljen za
pot na Hrvaško takoj, ko bodo to dopuščale razmere. Stojimo ob strani Hrvaški," je tvitnila.
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Uprava za jedrsko varnost po zaustavitvi v
izredno inšpekcijo Neka
Uprava za jedrsko varnost po današnjem potresu sodeluje z osebjem Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je
samodejno zaustavila. Glede na rezultate pregledov s strani zaposlenih bodo najkasneje v sredo izvedli izredno
inšpekcijo v elektrarni, po nadaljnjih analizah dogodka bo sledil še podrobnejši inšpekcijski pregled, so pojasnili za STA.
Na upravi so pojasnili, da je bila jedrska elektrarna "že v sami zasnovi projektirana z mislijo na potresno varnost". Od
samega idejnega začetka Neka so se izvajale obsežne raziskave in študije lokacije, v času projektiranja pa so že
predvideli projektno potresno stopnjo, ki je bila za stopnjo višja od siceršnje vrednosti na takrat veljavni seizmološki karti.
Dejanska potresna varnost Neka je po novejših raziskavah še precej višja od projektne, so zagotovili. Potresno varnost
neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu, kar je že sicer dobro osnovo
še dodatno izboljšalo.
"Tako je bilo že na prelomu stoletja z analizami v mednarodnem okolju pokazano, da elektrarna zdrži bistveno višje
seizmične obremenitve od že sicer visokih, ki so bile upoštevane pri projektiranju. Stresni testi po dogodku v Fukušimi, ki
so bili uvedeni na evropski ravni, so te ugotovitve še dodatno podprli ter pokazali, da je verjetnost potresov, ki bi
povzročili izpust radioaktivnih snovi iz Neka, zelo nizka," so zagotovili.
Visoka seizmična odpornost samega objekta pa še ne pomeni vedno tudi zadostne zaščite pred posledicami potresa.
Šibka točka so predvsem električno omrežje oz. daljnovodi izven območja elektrarne, ki se pri potresu lahko zrušijo in
zaustavljeni jedrski elektrarni onemogočijo zunanje električno napajanje.

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

To pa je poleg zadostnih količin vode nujno za zagotavljanje hlajenja sredice reaktorja po zaustavitvi in posledičnega
preprečevanja škodljivih izpustov v okolico. Zaradi tega je ključnega pomena zagotovitev lastnega električnega napajanja
elektrarne v primeru njene zaustavitve.
V jedrski elektrarni so zato dvema obstoječima dizelskima agregatoma pred leti dodali še tretjega, s čimer se je verjetnost
za možnost izpusta radioaktivnih snovi v primeru potresa dodatno prepolovila.
"Glede na nauke Fukušime so v elektrarni nabavili tudi več dodatnih mobilnih dizelskih generatorjev, kompresorjev za
stisnjeni zrak, črpalk, dodatno gasilsko opremo in pripravili dodatna priključna mesta za dobavo hladilne vode ali
električnega napajanja v primerih, če bi med najhujšimi naravnimi katastrofami odpovedala vgrajena oprema," so
izpostavili v upravi za jedrsko varnost.
Pri močnejših potresih se jedrska elektrarna lahko varno zaustavi brez škodljivih izpustov v okolje. Pri šibkejših potresih,
ki so pogostejši, pa lahko varno obratuje brez prekinitev.
Na območju Neka so sicer najmočnejši potres zabeležili leta 1917. Ta je današnjih merilih dosegel približno osmo stopnjo
evropske potresne lestvice. Nek je projektiran na potresni pospešek 0,3 g v višini temeljev, kar približno ustreza potresu
devete stopnje lestvice na površju, so dodali.
Zagotovila o varnosti Neka medtem očitno še vedno niso prepričala oblasti na avstrijskem Koroškem. Danes je bilo
namreč ponovno slišati pozive k trajnemu zaprtju Neka. Kot sta po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA poudarila
koroški deželni glavar Peter Kaiser in pristojna za področje okolja v deželni vladi Sara Schaar, dogodki, kot je bil današnji
potres, ponovno dokazujejo, da jedrska energija ni varen energetski vir.
Znano je, da Krško leži na geološki prelomnici, epicenter potresa pa je bil le 85 kilometrov zračne razdalje od Krškega, je
opozoril Kaiser. Schaarova pa je dodala, da bi bila v primeru odločitve za podaljšanje življenjske dobe krške nuklearke
čezmejna presoja vplivov na okolje neizogibna.

63

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

29.12.2020
Tuesday,
Torek,
17:48
17:48

Kazalo

https://www.sta.si/2849724/ob-potresu-odpadel-omet...

1/1

Ob potresu odpadel omet in razpokale stene v
predsedniški palači
Posledice današnjega potresa z epicentrom v bližini Zagreba so vidne tudi v predsedniški palači, med drugim je ponekod
popadal omet, razpokale so stene, so za STA navedli v uradu predsednika republike. Predsednik republike Borut Pahor
je fotografiji odpadlega ometa v prostorih stavbe objavil na Instagramu in dopisal, da je palača potres preživela.
"Predsedniška palača, ki je stara 122 let in je prestala rušilni potres leta 1895. Danes. Preživela," je na Instagramu
zapisal Pahor. Objavljeni fotografiji pa prikazujeta odpadle kose ometa, ki ležijo na tleh na hodniku oziroma v pisarni.

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

Današnji potres z magnitudo 6,4 je imel epicenter na območju Petrinje na Hrvaškem, kjer je povzročil precejšnjo gmotno
škodo, po zadnjih podatkih pa je zahteval tudi najmanj pet smrtnih žrtev, okoli 20 ljudi je poškodovanih. Potres je bilo
čutiti tudi v Sloveniji, a uprava za zaščito in reševanje o večji škodi pri nas ne poroča. Največ manjše škode je bilo po
doslej zbranih informacijah na območju Posavja, nekaj je je tudi na območju Podravja in celjske regije.
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Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih
zahteval najmanj dve smrtni žrtvi, okoli 20
poškodovanih
Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval najmanj dve smrtni žrtev. Umrla
sta 12-letna deklica in 20-letni moški. Poškodovanih je najmanj 20 ljudi, med njimi dve osebi huje. Reševalni psi so v
ruševinah hiš v Petrinji našli dve osebi, ki sta potres preživeli.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je novinarjem potrdil, da je v potresu umrla 12-letna deklica. Podžupanja mesta Glina
Branka Bakšić Mitić pa je za hrvaške medije sporočila, da je v kraju Majske Poljane v bližine Gline umrl 20-letni moški, na
katerega se je porušila hiša. Kot je dodala, reševalci v tej vasi poskušajo rešiti tudi člane družine, ki so pod ruševinami
hiše.
V bolnišnici v Sisku so potrdili, da so oskrbeli 20 poškodovanih v potresu, med katerimi sta dve osebi huje poškodovani.
Nekatere poškodovance so prepeljali v zagrebške bolnišnice, nekatere pa odpustili v domačo oskrbo. Zaradi v potresu
poškodovane bolnišnice bodo morali tudi del bolnikov, posebej bolnike s covidom-19, premestiti v zagrebške bolnišnice.
Na območje Petrinje medtem prihajajo reševalne ekipe iz vseh delov Hrvaške. Pri odstranjevanju ruševin pomagajo tudi
hrvaški vojaki. Reševalci so v ruševinah zgradb v Petrinji našli dve osebi, ki sta preživeli potres, je potrdil pomočnik
hrvaškega notranjega ministra Damir Trut. Med njimi je tudi ženska, ki je zaposlena v mestni upravi. Psi iščejo preživele
na še treh lokacijah, je dodal Trut.

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

Medtem na Hrvaškem poteka tudi solidarnostna akcija. Številna podjetja pošiljajo najnujnejše potrebščine v Petrinjo, kot
sta voda in hrana, lastniki hotelov in apartmajev ponujajo namestitev prizadetim, ki so ostali brez strehe nad glavo. Tudi
člani navijaških skupin se organizirano odpravljajo v Petrinjo, da bi pomagali odstranjevati ruševine.
Potres z magnitudo 6,4 je območje južno od Zagreba stresel okoli 12.20. Po podatkih Evropsko-sredozemskega
seizmološkega centra (EMSC) je bilo žarišče potresa 44 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno
od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi v državah regije. Povzročil je veliko gmotno
škodo, predvsem v Petrinji.
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Potres na Hrvaškem po zadnjih podatkih
zahteval najmanj pet smrtnih žrtev, okoli 20
poškodovanih
Zagreb/Sisak, 29. decembra - Današnji rušilni potres na območju Petrinje na Hrvaškem je po zadnjih podatkih zahteval
najmanj pet smrtnih žrtev. V Petrinji je umrla 12-letna deklica, na območju Gline pa štiri osebe, poročajo hrvaški mediji.
Ranjenih je najmanj 20 ljudi, med njimi dve osebi huje.
Župan Petrinje Darinko Dumbović je novinarjem potrdil, da je v potresu umrla 12-letna deklica. Podžupanja mesta Glina
Branka Bakšić Mitić pa je za hrvaške medije najprej sporočila, da je v kraju Majske Poljane v bližine Gline umrl 20-letni
moški, na katerega se je porušila hiša. Na to je obvestila, da so v ruševinah vaških hiš našli še tri mrtve, medtem ko so
eno žensko rešili.

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

V bolnišnici v Sisku so potrdili, da so oskrbeli 20 poškodovanih v potresu, med katerimi sta dve osebi huje poškodovani.
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Ministrstvo v spremembe zakona o javnem
naročanju
Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele zakona o javnem naročanju, ki bi med drugim razširil opredelitev
naročil malih vrednosti in uvedel objave naročil nad 10.000 evrov zgolj na portalu javnih naročil. Omilili bi tudi pravila
glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava nepravilnosti.
Kot je razvidno iz besedila predloga, ki ga je pripravilo ministrstvo, bi kot naročila male vrednosti opredelili tudi naročila v
gradbeništvu do vrednosti 5,35 milijona evrov, kot znaša zgornja meja na ravni EU. Kot poudarjajo, gre namreč kljub
vsemu za transparenten postopek, ki pa naročnikom omogoča tudi vključitev pogajanj. To lahko prispeva k večji
gospodarnosti naročanja, pri tem pa ni tveganja za zmanjšano transparentnost, dodajajo.
Predlog na splošnem področju tudi nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo, kar lahko po navedbah
ministrstva prispeva k lokalnemu in regionalnemu spodbujanju gospodarstva ter potrošnji.
Z vidika transparentnosti predlog zakona uvaja rok, v katerem mora naročnik odgovoriti na zastavljeno vprašanje
potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije izključno na portalu javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji
javnih naročil - tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov).

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

V primeru javnih naročil, katerih ocenjena vrednost ne doseže evropskih pragov, bi lahko z zakonom dopustili določene
izjeme. Tak pristop je po mnenju ministrstva primeren zlasti pri javnih naročilih oziroma naročnikih, ki zaradi svoje
specifike težko zasledujejo cilje gospodarnosti ali druge strateške usmeritve, če morajo naročati v skladu z zakonom. Kot
primerno za to področje ocenjujejo javno naročanje hrane oziroma živil, naročanje blaga za nadaljnjo prodajo (na primer
lekarne) ali za protokolarne namene.
Zakon določa tudi pravila sporočanja pri evidenčnih naročilih zaradi zagotavljanja večje transparentnosti. Po sedaj
veljavni ureditvi ima naročnik obveznost objave seznama naročil nad 10.000 evrov brez DDV. Ker pa zakon omogoča
oddajo določenih sklopov tudi na način, da se zakon ne uporabi, pri čemer gre za vrednosti do 80.000 evrov na sklop, je
smiselno opredeliti zahtevo po objavi statističnih podatkov tudi v teh primerih, česar zakon v tem trenutku ne določa.
Prav tako se z vidika transparentnosti predlaga objava seznamov evidenčnih naročil nad 10.000 evrov brez DDV zgolj na
portalu javnih naročil in ne več tudi možnost objave na spletni strani naročnika.
Sprememba se obeta tudi pri izločanju ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi. Trenutno veljavni zakon določa, da je
treba v vseh primerih javnega naročanja izločiti ponudnike, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov, razen če je
znesek neporavnanega davka 50 evrov ali manj. Pri večjih infrastrukturnih projektih se je ta zahteva po navedbah
ministrstva izkazala kot izrazito nesorazmerna, če je moral naročnik pri nekaj milijonskem poslu izločiti najugodnejšega
ponudnika, ki je imel na primer neplačanih davkov v višini 100 evrov - včasih zgolj zaradi knjigovodskih težav v manjših
zneskih. Predlog tega zakona ureja področje tako, da omogoča odpravo nepravilnosti, kar je tudi sicer namen
izključitvenih razlogov in popravnega mehanizma.
Ministrstvo predlaga tudi, da se zakonska določba uredi tako, da ponudba, katere cena ne bo krila vseh stroškov dela, ne
more biti izbrana. Poleg tega predlaga razširjen nabor prekrškov, za katere je praksa pokazala, da so potrebni za
ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in večjo odgovornost na njihovi strani pri izvajanju postopkov oziroma pri
izvajanju pogodb. Dodatno pa je treba urediti ustrezno pravno podlago za presojo sodišča, ko to odloča o stranski
sankciji prepovedi sodelovanja v postopkih javnega naročanja.
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Koprski občinski svet sprejel proračuna za
prihodnji dve leti
Koprski občinski svet je danes sprejel občinska proračuna za prihodnji dve leti. V letu 2021 v Kopru predvidevajo 84,8,
leto kasneje pa 78,7 milijona evrov odhodkov. Zaradi postopkov v zvezi z referendumom o razveljavitvi prostorskega
načrta za Centralni park Koper in posledičnega izpada 12 milijonov evrov prihodkov občina načrtuje zadolževanje.
V letu 2021 na Mestni občini Koper načrtujejo za 84,8 milijona evrov odhodkov, leto kasneje pa za 78,7 milijona evrov
odhodkov.
Kot je na predstavitvi obeh dokumentov, ki jih je občinski svet nato s prepričljivo večino tudi potrdil, navedel župan Aleš
Bržan, sta oba proračuna ambiciozna in tudi razvojno naravnana ter bosta omogočila tako spopadanje s posledicami
epidemije novega koronavirusa kot ohranitev investicijske dejavnosti.
Zaradi postopkov v zvezi z referendumom o razveljavitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev
Centralnega parka Koper, ki so v teku, pa občina med proračunskega prihodke ni mogla uvrstiti 12 milijonov evrov
komunalnega prispevka, kolikor bi odmerila investitorju v omenjeno območje. Posledično občina v letu 2021 načrtuje
zadolževanje v višini sedmih, leto kasneje pa še v višini dodatnih štirih milijonov evrov.
Občinski svet je namreč nedavno razveljavil prostorski načrt za omenjeni park, ki je doslej onemogočal načrtovano
poslovno-stanovanjsko gradnjo med sodiščem in nakupovalnim središčem. Občina je sklenila tudi dogovor z vsemi tremi
lastniki parcel na tem območju, na katerem je že dlje časa načrtovana gradnja. V začetku meseca pa je občinski svetnik
in bivši župan Boris Popovič sprožil pobudo za razpis referenduma o razveljavitvi omenjenega odloka.

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

Po Bržanovih besedah se sicer ne glede na to tudi v prihodnjih dveh letih nadaljujejo investicijske naložbe, in sicer bodo v
letu 2021 zanje namenili 38,6, leto za tem pa še 33,4 milijona evrov. Med večjimi projekti je župan izpostavil več kot 15
milijonov evrov vredno izgradnjo kanalizacijskega omrežja za območje Bertokov, Škofij in Hrvatinov in dokončanje
gradnje garažne hiše na Muzejskem trgu.
V razpravi je bil najglasnejši prav bivši župan Popovič (Koper je naš). Ta je med drugim izpostavil, da je neobičajno, da
občinski svet proračunska dokumenta sprejema po skrajšanem postopku. Poleg tega se občina dodatno zadolžuje ob
tem, da so bile vse predvidene naložbe načrtovane že v času njegovega županovanja.
Med drugim se je Popovič vprašal še, ali proračun predvideva tudi prostorske načrte, ki bi "povozili" zemljišče, ki ga je
občina že pred leti namenila pravoslavni skupnosti za gradnjo sakralnega objekta.
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Ministrstvo: Kritična infrastruktura brez
posledic potresa
Ministrstvo za infrastrukturo skrbno spremlja stanje kritične infrastrukture v Sloveniji po današnjem potresu z epicentrom
na Hrvaškem. Elektroenergetski sistem kljub nenačrtovani zaustavitvi Nuklearne elektrarne Krško (Nek) deluje nemoteno,
brez posledic je tudi infrastruktura na področju železniškega, cestnega, zračnega in pomorskega prometa.
Kot so dodali na ministrstvu, so v stiku z vsemi deležniki in upravitelji s ciljem zagotovitve varnega in zanesljivega
delovanja infrastrukture.
Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, potres pa se je čutil tudi v Sloveniji. Ob potresu se je Nek samodejno zaustavil. Po prvem pregledu kaže,
da elektrarna ni utrpela posledic, zato po sistematičnem pregledu sistemov in opreme pričakujejo njen ponoven zagon.

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

Kljub temu ni pričakovati težav pri oskrbi z električno energijo, saj Holding Slovenske elektrarne (HSE), ki je največji
proizvajalec električne energije v državi, nemoteno nadaljuje s proizvodnjo in nudi vse sistemske storitve.
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Pregled - Slovenija do 15. ure
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije do 15. ure.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 PCR in hitrih testov ter potrdili 1957 okužb z novim
koronavirusom, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 1170 bolnikov s covidom-19 oz. 51 manj kot dan prej.
Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 198 oseb (devet manj kot v nedeljo). V domačo oskrbo so odpustili 157 oseb, umrlo
pa jih je 36.
LJUBLJANA - DZ je začel obravnavo predloga sedmega protikoronskega zakona, o katerem je finančni minister Andrej
Šircelj dejal, da želi prebivalstvu izboljšati socialno stanje, ki je posledica epidemije, prinaša pa tudi vrsto ukrepov za
gospodarstvo. Predvidene je približno devet ur razprave in poslanci naj bi zakon potrdili še nocoj. Poslanske skupine
sicer pred sprejetjem vlagajo vrsto novih dopolnil.
LJUBLJANA - Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta govorila s hrvaškima kolegoma, premierjem
Andrejem Plenkovićem in Zoranom Milanovićem, ter jima zagotovila pomoč Slovenije po torkovem potresu na širšem
območju hrvaške prestolnice Zagreb. Po dosedanjih podatkih potres z epicentrom na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil
večje škode, je na Twitterju zapisal Janša. Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi ne poroča. Regijske izpostave še
zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih informacijah na območju
Posavja.

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

KRŠKO - Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki se je po potresu samodejno zaustavila, je v varnem stanju zaustavitve. Po
prvem pregledu kaže, da ni utrpela posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni
sedaj opravljajo sistematičen pregled njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
LJUBLJANA - V SMC so vložili dopolnilo k predlogu sedmega protikoronskega zakona, da se v sedmih dneh po
uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena
pogodba s STA, financira upravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta, je pojasnila vodja
poslancev SMC Janja Sluga. Premier Janez Janša se je odzval na Twitterju. Med drugim je dogajanje pospremil z
besedami: "Ni kaj, vrhunci vladavine prava" in dodal ključnik Zimbabve.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je sodelavkam in sodelavcem projekta Sledilnik v znak hvaležnosti za
njihovo pomembno vlogo pri obveščanju javnosti o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji vročil priznanje jabolko
navdiha. V imenu prostovoljcev Sledilnika je repliko priznanja prevzel pobudnik in koordinator projekta Luka Renko.
LJUBLJANA - Upokojenci so zaradi novoletnih praznikov na svoje račune že dobilo pokojnino za december, ki je po
izredni uskladitvi s 1. decembrom dva odstotka višja. Po besedah generalnega direktorja pokojninskega zavoda Marijana
Papeža finančni učinek decembra znaša 9,3 milijona evrov, prihodnje leto pa na letni ravni 115 milijonov evrov.
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Pregled - Slovenija, 29. 12. (torek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 29. december.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 PCR in hitrih testov ter potrdili 1957 okužb z novim
koronavirusom, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 1170 bolnikov s covidom-19 oz. 51 manj kot dan prej.
Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 198 oseb (devet manj kot v nedeljo). V domačo oskrbo so odpustili 157 oseb, umrlo
pa jih je 36. V ponedeljek so po podatkih Sledilnika za covid-19 opravili 5677 PCR testov in z njimi potrdili 1549 okužb.
Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 27,3 odstotka. Opravili so tudi 5073 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih
je bilo pozitivnih 408 oziroma osem odstotkov. Raziskava študentov Univerze v Mariboru, Sledilnika za covid-19 in
Valicona kaže, da se je polovica Slovencev pripravljena cepiti proti covidu-19 takoj, ko bo mogoče.
LJUBLJANA - DZ obravnava predlog sedmega protikoronskega zakona, o katerem je finančni minister Andrej Šircelj
dejal, da želi prebivalstvu izboljšati socialno stanje, ki je posledica epidemije, prinaša pa tudi vrsto ukrepov za
gospodarstvo. Razprava je med drugim tekla o določilu, v skladu s katerim bi kršiteljem vladnih odlokov odrekli pomoč. V
opoziciji opozarjajo tudi, da so ukrepi vlade v protikoronskih zakonih vse bolj nepregledni, odzivanje vlade pa
prepočasno.

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

LJUBLJANA - V SMC so vložili dopolnilo k predlogu sedmega protikoronskega zakona, da se v sedmih dneh po
uveljavitvi zakona izplača vse zaostale obveznosti do STA in da se, ne glede na to, ali bo za leto 2021 sklenjena
pogodba s STA, financira upravljanje javne službe STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta, je pojasnila vodja
poslancev SMC Janja Sluga. Premier Janez Janša je na Twitterju dogajanje pospremil z besedami: Ni kaj, vrhunci
vladavine prava in dodal ključnik Zimbabve.
LJUBLJANA - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala tudi v prvi teden
novega leta. Še naprej bodo dovoljene izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so
pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, med temi trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi in nekatere druge.
Odlok bo v veljavo stopil 31. decembra in bo veljal sedem dni. Vlada je prav tako podaljšala ukrepe iz odlok o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki šolam
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti,
veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekli od
16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, pa podaljšuje do konca februarja 2021.
LJUBLJANA - Predsedstvo SD je danes soglasno podprlo oblikovanje alternativne protikrizne vlade in konstruktivno
nezaupnico vladi Janeza Janše s kandidatom za mandatarja nove vlade Karlom Erjavcem. Za SD je ključno, da se nova
vlada osredotoči na reševanje zdravstvene, gospodarske in socialne krize ter vzpostavi zdrave temelje za razvoj
Slovenije do leta 2030, so navedli v SD. SMC se bo glede odziva na vabilo prvaka DeSUS Karla Erjavca na pogovore o
novi vladi pogovorila na jutrišnji seji sveta. Trenutno Erjavec nima osmih poslanskih glasov SMC za mandatarja, pa je v
današnji izjavi v DZ ponovil podpredsednik SMC Igor Zorčič.
LJUBLJANA - Po načrtu, ki ga je pripravilo 12 ravnateljev v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, bi se prihodnjo
sredo, 6. januarja, v šole vrnili učenci prve triade, 13. januarja otroci do 5. razreda, še teden dni kasneje pa vsi ostali
osnovnošolci, je poročal POP TV. A končno besedo o tem bo imela vlada, ki naj bi o tem odločala prav v sredo. Kot
poroča televizija, je 12 ravnateljev z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na današnjem sestanku
pripravilo načrt za začetek postopnega odpiranja šol, ki predvideva, da bi v prvih dveh tednih po novem letu v razrede
uvedli vse osnovnošolce.
LJUBLJANA - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga novele zakona o javnem naročanju, ki bi med
drugim razširil opredelitev naročil malih vrednosti in uvedel objave naročil nad 10.000 evrov zgolj na portalu javnih
naročil. Omilili bi tudi pravila glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava
nepravilnosti.
LJUBLJANA - Po že drugem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb v dveh dneh, ki je prizadel
Hrvaško, sta premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor govorila s hrvaškima kolegoma, Andrejem
Plenkovićem in Zoranom Milanovićem, ter jima zagotovila pomoč Slovenije. Obrambni minister Matej Tonin je sporočil,
da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati.
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KRŠKO/LJUBLJANA - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem
samodejno zaustavila in je v varnem stanju zaustavitve. Prvi pregled kaže, da posledic ni utrpela. V elektrarni bodo
opravili sistematičen pregled njenih sistemov in opreme in jo nato ponovno zagnali, uprava za jedrsko varnost pa je
napovedala izredno inšpekcijo. Na ministrstvu za infrastrukturo so medtem zatrdili, da elektroenergetski sistem deluje
nemoteno, brez posledic je tudi infrastruktura na področju železniškega, cestnega, zračnega in pomorskega prometa.

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

LJUBLJANA - Vlada je odločila, da se za preminulega skladatelja Mojmirja Sepeta organizira pogreb z vojaškimi častmi,
so sporočili po današnji dopisni seji vlade. Velikan slovenske zabavne glasbe je v 91. letu starosti umrl na božični večer.
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Pregled - Slovenija, 29. 12. (torek) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 29. december.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 PCR in hitrih testov ter potrdili 1957 okužb z novim
koronavirusom, kažejo vladni podatki. Hospitaliziranih je bilo 1170 bolnikov s covidom-19 oz. 51 manj kot dan prej.
Intenzivno zdravljenje je potrebovalo 198 oseb (devet manj kot v nedeljo). V domačo oskrbo so odpustili 157 oseb, umrlo
pa jih je 36. V ponedeljek so po podatkih Sledilnika za covid-19 opravili 5677 PCR testov in z njimi potrdili 1549 okužb.
Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 27,3 odstotka. Opravili so tudi 5073 hitrih antigenskih testov, med katerimi jih
je bilo pozitivnih 408 oziroma osem odstotkov. Raziskava študentov Univerze v Mariboru, Sledilnika za covid-19 in
Valicona kaže, da se je polovica Slovencev pripravljena cepiti proti covidu-19 takoj, ko bo mogoče.
LJUBLJANA - DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za pomoč
gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon dodatke za najbolj ranljive skupine
prebivalstva, med njimi upokojence, študente in družine. V njem je zapisana tudi možnost prisilnega upokojevanja.
LJUBLJANA - Poslanci so potrdili tudi dopolnilo SMC k sedmemu protikoronskemu zakonu, naj se v sedmih dneh po
uveljavitvi zakona Slovenski tiskovni agenciji izplača zaostale obveznosti za opravljanje javne službe v letu 2020,
financiranje iz državnega proračuna pa zagotovi tudi v letu 2021.

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

LJUBLJANA - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala tudi v prvi teden
novega leta. Še naprej bodo dovoljene izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so
pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, med temi trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi in nekatere druge.
Odlok bo v veljavo stopil 31. decembra in bo veljal sedem dni. Vlada je prav tako podaljšala ukrepe iz odlok o začasni
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, ki šolam
vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil prepoveduje opravljanje nekaterih dejavnosti,
veljavnost vozniških dovoljenj, teoretičnega dela vozniškega izpita in izkaznic o vozniških kvalifikacijah, ki so potekli od
16. novembra 2020 do vključno 8. januarja 2021, pa podaljšuje do konca februarja 2021.
LJUBLJANA - Predsedstvo SD je soglasno podprlo oblikovanje alternativne protikrizne vlade in konstruktivno
nezaupnico vladi Janeza Janše s kandidatom za mandatarja nove vlade Karlom Erjavcem. Za SD je ključno, da se nova
vlada osredotoči na reševanje zdravstvene, gospodarske in socialne krize ter vzpostavi zdrave temelje za razvoj
Slovenije do leta 2030, so navedli v SD. SMC se bo glede odziva na vabilo prvaka DeSUS Karla Erjavca na pogovore o
novi vladi pogovorila na jutrišnji seji sveta. Trenutno Erjavec nima osmih poslanskih glasov SMC za mandatarja, pa je v
izjavi v DZ ponovil podpredsednik SMC Igor Zorčič.
LJUBLJANA - Po načrtu, ki ga je pripravilo 12 ravnateljev v sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, bi se prihodnjo
sredo, 6. januarja, v šole vrnili učenci prve triade, 13. januarja otroci do 5. razreda, še teden dni kasneje pa vsi ostali
osnovnošolci, je poročal POP TV. A končno besedo o tem bo imela vlada, ki naj bi o tem odločala prav v sredo. Kot
poroča televizija, je 12 ravnateljev z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, na sestanku pripravilo načrt za
začetek postopnega odpiranja šol, ki predvideva, da bi v prvih dveh tednih po novem letu v razrede uvedli vse
osnovnošolce.
LJUBLJANA - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo osnutek predloga novele zakona o javnem naročanju, ki bi med
drugim razširil opredelitev naročil malih vrednosti in uvedel objave naročil nad 10.000 evrov zgolj na portalu javnih
naročil. Omilili bi tudi pravila glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava
nepravilnosti.
LJUBLJANA - Po že drugem silovitem potresu na širšem območju hrvaške prestolnice Zagreb v dveh dneh, ki je prizadel
Hrvaško, sta premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor govorila s hrvaškima kolegoma, Andrejem
Plenkovićem in Zoranom Milanovićem, ter jima zagotovila pomoč Slovenije. Obrambni minister Matej Tonin je sporočil,
da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami, šotori, posteljami, grelci in agregati.
KRŠKO/LJUBLJANA - Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem
samodejno zaustavila in je v varnem stanju zaustavitve. Prvi pregled kaže, da posledic ni utrpela. V elektrarni bodo
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opravili sistematičen pregled njenih sistemov in opreme in jo nato ponovno zagnali, uprava za jedrsko varnost pa je
napovedala izredno inšpekcijo. Na ministrstvu za infrastrukturo so medtem zatrdili, da elektroenergetski sistem deluje
nemoteno, brez posledic je tudi infrastruktura na področju železniškega, cestnega, zračnega in pomorskega prometa.

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

LJUBLJANA - Vlada je odločila, da se za preminulega skladatelja Mojmirja Sepeta organizira pogreb z vojaškimi častmi,
so sporočili po dopisni seji vlade. Velikan slovenske zabavne glasbe je v 91. letu starosti umrl na božični večer.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 12.)
Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da so potres na Hrvaškem čutili tudi v Sloveniji in da so posledično preventivno
ustavili nuklearno elektrarno Krško (Nek). Pisale so tudi o pomoči Slovenije Hrvaški po potresu, koronski statistiki in o
raziskavi, ki je pokazala, da se je polovica Slovencev pripravljena cepiti takoj, ko bo mogoče.
Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o tem, da je današnji potres na območju Petrinje na Hrvaškem prestrašil tudi
državljane Slovenije, najbolj pa so ga čutili na vzhodu države. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je potres
povzročil tudi manjšo škodo na zgradbah.
Francoska tiskovna agencija AFP je pisala o tem, da je bila zaradi potresa preventivno zaustavljena Nuklearna elektrarna
Krško (Nek), ki je sicer v varnem stanju zaustavitve. O tem so poročale tudi Tanjug, hrvaška tiskovna agencija Hina,
italijanska Ansa, nemška dpa in avstrijska tiskovna agencija APA.
Slednja je poročala tudi o velikem nezadovoljstvu nad Nekom v Avstriji in o pozivih k njeni zaustavitvi, saj jedrska
energija predstavlja vedno večje tveganje.
Hina je poročala o tem, da so slovenski voditelji Hrvaški po potresu ponudili pomoč v obliki šotorov, postelj in grelnikov za
potresne žrtve. Poleg premierja Janeza Janše sta se solidarno oglasila tudi slovenski predsednik Borut Pahor in
obrambni minister Matej Tonin.
Tanjug je poročal o tem, da je močan potres prekinil tudi zasedanje slovenskega parlamenta. S posnetkov iz družbenih
omrežij je namreč razvidno, kako je streslo državni zbor in kako so ga poslanci naglo zapuščali.

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

Tanjug je poročal o tem, da so po podatkih vlade v minulem dnevu ob 10.750 testih potrdili 1957 primerov okužb z novim
koronavirusom. Odstotek pozitivnih testov je bil tako 18,2-odstoten. Pri tem so povzeli tudi poročanje portala 24ur.com,
da je za covidom-19 umrlo 36 ljudi.
Tanjug je povzel poročanje STA o tem, da se je po podatkih raziskave študentov Univerze v Mariboru, Sledilnika za covid19 in Valicona polovica Slovencev pripravljena cepiti proti covidu-19 takoj, ko bo mogoče. Dodali so, da je 20 odstotkov
vprašanih odgovorilo, da se namerava zagotovo cepiti. Da se bo verjetno cepilo, jih je odgovorilo 29,5 odstotka. 31
odstotkov se jih verjetno ne namerava cepiti, 19 odstotkov pa sploh ne.
Tanjug je pisal tudi o tem, da bo proces prevzema Komercijalne banke končan v sredo, ko naj bi NLB v srbski proračun
vplačala 395 milijonov evrov.
Srbska tiskovna agencija je poročala o spletnem pogovoru med srbsko podpredsednico vlade in ministrico za kulturo
Majo Gojković in direktorico Foruma slovanskih kultur Andrejo Rihter. Med drugim sta se pogovorili tudi o načrtih foruma
med leti 2021 in 2026 ter o ohranjanju in razvoju kulturnih vrednot, ki jih delijo slovansko govoreče države.
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Nuklearno elektrarno Krško po potresu
preventivno ustavili
Nuklearno elektrarno Krško so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki pojasnili za STA, je šlo za običajen
postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem.

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

Močnejši potres z magnitudo 6,3 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba, potres pa se je čutil tudi po celotni
Sloveniji.
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O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo
Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih
informacijah na območju Posavja.
Po doslej zbranih podatkih so potres čutili prebivalci celotne države, najbolj pa v regijah na meji s Hrvaško. Ob tem
ocenjujejo, da intenziteta potresa v naši državi ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
Kot je povedala vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik, je bil potres na njihovem območju razmeroma močan, zato so
že stopili v stik s predstavniki občinskih civilnih zaščit. Za zdaj večje škode niso zabeležili, a je bilo rahlo poškodovanih
kar nekaj dimnikov, streh in zidov na posameznih objektih.
Kar nekaj klicev so prejeli iz Kostanjevice, kjer gre za starejše mestno jedro, zagotovo pa bodo ljudje čez dan še zaznali
kakšno manjšo škodo. Gasilci društev iz Kostanjevce, Prekope in Senovega ter poklicna gasilska enota v Krškem so
sicer na terenu, o manjši škodi javljajo tudi z Bizeljskega.
"Klici se vrstijo, zdaj ko so ljudje malo pogledali okoli svojih nepremičnin, vendar nikjer ni tako hudo, da bi morali koga
izseliti. Je pa bilo kar nekaj strahu, saj nas je pošteno streslo," je še dodala Močnikova.
O kakšni večji škodi za zdaj nimajo podatkov v drugih obmejnih regijah, niti na mariborski, celjski in ptujski izpostavi
uprave za zaščite in reševanje. Povsod so občinske civilne zaščite pozvali, da jim poročajo o razmerah, na njihove
informacije pa še čakajo. Kot kaže pa hujših posledic potresa le ni bilo.

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

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po potresu samodejno zaustavila, a po prvem pregledu kaže, da ni utrpela
posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni zdaj opravljajo sistematičen pregled
njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
Gasilska enota Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je prav tako že opravila pregled objektov in za zdaj ni
zaznala posledic potresa v osrednji bolnišnici. Po navedbah UKC na Twitterju kaže, da je tresenje dobro prestal tudi del
infekcijske klinike, ki je bil zgrajen med leti 1899 in 1901.
V mariborskem UKC so po potresu po neuradnih informacijah govorili, da bi umaknili bolnike iz 15. nadstropja stolpnice,
a se selitve nato niso lotili.
Župan občine Sveta Trojica je na Facebooku sporočil, da je škodo utrpela tudi tamkajšnja cerkev, zato pričakuje, da
odgovorni prepoznajo pomembnost kulturnih spomenikov in jim pomagajo sanirati nastalo škodo. Cerkev je bila sicer
poškodovana že spomladi, ko je potres prizadel Zagreb.
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Potres zamajal tudi parlamentarno stavbo in
prekinil sejo DZ
Močan potres, ki je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba in smo ga čutili tudi v Sloveniji, je zamajal tudi
stavbo slovenskega parlamenta. Predsednik DZ Igor Zorčič je za več kot pol ure prekinil izredno zasedanje DZ. Nekateri,
med njimi v skladu z varnostnim protokolom tudi Zorčič, so stavbo po potresnem sunku začasno zapustili.
Pristojni v DZ pregledujejo morebitno nastalo škodo v stavbi, so za STA pojasnili v službi za odnose z javnostmi.
Kot je v izjavi novinarjem v DZ dogajanje pojasnil predsednik DZ, je občutil potres, čeprav "je treba priznati, da se nam v
politiki vedno tresejo tla pod nogami". "A v enem trenutku sem se odločil, da je to že preveč. Nenazadnje so me tudi
opozorili, da se je stena za mano začela nekoliko majati, in sem rekel, da gremo vsi ven," je pojasnil. Varnostniki so ga v
skladu z varnostnim protokolom pospremili iz stavbe.
V primeru morebitnih hujših posledic ob naravni nesreči pa je Zorčič spomnil na nove določbe poslovnika DZ, ki
omogočajo zasedanje parlamenta na daljavo. Po njegovem mnenju ni več ovir, da DZ kot ena najpomembnejših institucij
v državi deluje v kakršnih koli razmerah.
Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je bil med potresnim sunkom v parlamentarni dvorani, tik pred predsednikom DZ. V
izjavi novinarjem je priznal, da je bil ob potresnem sunku v šoku in je bila prva misel, kako čim prej zapustiti veliko
dvorano. Kot je opisal dogajanje, ki je razvidno tudi iz posnetkov seje DZ, se je obrnil k predsedniku in rekel: "Igor,
potres." Zorčičevo odločitev za prekinitev seje je označil za pravilno.

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

Vodja poslancev SD Matjaž Han je v izjavi novinarjem izrazil podporo Hrvatom, ki so za božično-novoletne praznike dobili
takšno tragedijo. "Če jim lahko kar koli pomagamo, jim moramo biti Slovenci na voljo," je dodal. V Sloveniji smo jo, kot
pravi, danes dobro odnesli, ob čemer je tudi zadovoljen, da so Nuklearno elektrarno Krško po potresu preventivno
ustavili. "Zdaj vidimo, da se včasih kregamo zaradi nepomembnih stvari," je ugotavljal Han.
Po dosedanjih podatkih potres z epicentrom na Hrvaškem v Sloveniji ni povzročil večje škode. Beležimo pa več poškodb
na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš, je na Twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša.
Potres z magnitudo 6,4 je danes okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba. Žarišče potresa je bilo v bližini hrvaškega
kraja Petrinja, od koder poročajo o izjemno veliki gmotni škodi in ranjenih, ena oseba naj bi umrla. Škoda je nastala tudi v
Zagrebu. Območje je potres z magnitudo 5,2 stresel že v ponedeljek.
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Nuklearno elektrarno Krško po potresu
preventivno ustavili
Krško, 29. decembra - Nuklearno elektrarno Krško so po potresu preventivno ustavili. Kot so v krški nuklearki pojasnili za
STA, je šlo za običajen postopek ob tako močnem potresu, več informacij pa bodo sporočili v kratkem.
V nuklearki imajo za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč pripravljene različne in natančne protokole, objekti in
sistemi elektrarne pa so konstrukcijsko zasnovani tako, da zagotavljajo integriteto primarnega hladilnega kroga,
zadrževalnega hrama in vseh varnostnih sistemov tudi med in po potresih.

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

Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in
bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe.
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O večji škodi po potresu v Sloveniji ne poročajo
(dopolnjeno)
Uprava za zaščito in reševanje o večji škodi po današnjem močnem potresu z epicentrom na Hrvaškem ne poroča.
Regijske izpostave še zbirajo podatke, prejeli so precej klicev občanov. Največ manjše škode je bilo po doslej zbranih
informacijah na območju Posavja, nekaj je je tudi na območju Podravja in celjske regije.
Po doslej zbranih podatkih so potres čutili prebivalci celotne države, najbolj pa v regijah na meji s Hrvaško. Ob tem
ocenjujejo, da intenziteta potresa v naši državi ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.
Kot je povedala vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik, je bil potres na njihovem območju razmeroma močan, zato so
že stopili v stik s predstavniki občinskih civilnih zaščit. Za zdaj večje škode niso zabeležili, a je bilo rahlo poškodovanih
kar nekaj dimnikov, streh in zidov na posameznih objektih.
Kar nekaj klicev so prejeli iz Kostanjevice, kjer gre za starejše mestno jedro, zagotovo pa bodo ljudje čez dan še zaznali
kakšno manjšo škodo. Gasilci društev iz Kostanjevce, Prekope in Senovega ter poklicna gasilska enota v Krškem so
sicer na terenu, o manjši škodi javljajo tudi z Bizeljskega.
"Klici se vrstijo, zdaj ko so ljudje malo pogledali okoli svojih nepremičnin, vendar nikjer ni tako hudo, da bi morali koga
izseliti. Je pa bilo kar nekaj strahu, saj nas je pošteno streslo," je še dodala Močnikova.

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

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) se je po potresu samodejno zaustavila, a po prvem pregledu kaže, da ni utrpela
posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni zdaj opravljajo sistematičen pregled
njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
Po do sedaj zbranih podatkih večje škode ni bilo niti na Celjskem, so pa zaznali poškodbe posameznih cerkvenih
objektov, dimnikov, streh, pročelja fasad in starejših objektov, kjer je prišlo do posameznih razpok in odpada ometa. V
Slovenskih Konjicah je prišlo do poškodbe dimnika v podjetju Konus, v Radečah se je sprožil manjši zemeljski plaz, ki pa
ne ogroža objektov ali ljudi. V Braslovčah in Taboru je za kratek čas izpadla mobilna telefonija. Tudi iz Dobja poročajo o
nekaj porušenih dimnikih in poškodbah na strehah, gasilske enote so trenutno aktivirane v občinah Dobje, Slovenske
Konjice, Celje, Šentjur in Šmarje pri Jelšah.
Na mariborskem območju je ponekod zaradi potresa prišlo do izpada elektrike in telekomunikacijskih povezav. V
Slovenski Bistrici je dogodek povzročil poškodbe na nekaterih starejših objektih, v Šentilju pa so popokale stene
gasilskega doma ter na nekaterih drugih stavbah. Tudi v Rušah je odpadlo nekaj strešnikov in ometa.
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so po potresu po neuradnih informacijah govorili, da bi umaknili bolnike
iz 15. nadstropja stolpnice, a se selitve nato niso lotili.
Župan Občine Sveta Trojica David Klobasa je na Facebooku sporočil, da je škodo utrpela tudi tamkajšnja cerkev, zato
pričakuje, da odgovorni prepoznajo pomembnost kulturnih spomenikov in jim pomagajo sanirati nastalo škodo. Cerkev je
bila sicer poškodovana že spomladi, ko je potres prizadel Zagreb.
Iz ministrstva za javno upravo so sporočili, da je zaradi posledic potresa trenutno prekinjeno delovanje upravnih enot Ptuj
in Maribor.
Na starejši stavbi ptujske je prišlo do pokanja sten in padanja ometa, zato so bili uslužbenci napoteni domov, poškodovan
ni nihče. Minister Boštjan Koritnik je takoj po dogodku govoril z načelnikom Metodom Grahom, ki ga je seznanil s stanjem
stavbe, minister pa je napovedal pomoč direktorata za stvarno premoženje. Stavbo bodo pregledali predstavniki
gradbene stroke.
Na mariborski upravni enoti so ostali brez elektrike, uslužbence so evakuirali, poškodovanih pa prav tako ni. Odpovedali
so jim vsi informacijski sistemi, stanje pa že pregledujejo informatiki mariborske mestne občine, na razpolago so jim tudi
informatiki ministrstva za javno upravo.
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Kot so sporočili iz Elektra Maribor, je potres povzročil nekaj prekinitev oskrbe z električno energijo. Zaradi delovanja
občutljive transformatorske zaščite je prišlo do samodejnega izklopa desetih transformatorskih postaj s skupaj 1914
uporabniki, večinoma na območju Melja. Njihovi delavci so poskrbeli za to, da je bila oskrba z električno energijo ponovno
vzpostavljena v najkrajšem možnem času.

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

Gasilska enota UKC Ljubljana je prav tako že opravila pregled objektov in za zdaj ni zaznala posledic potresa v osrednji
bolnišnici. Po navedbah UKC na Twitterju kaže, da je tresenje dobro prestal tudi del infekcijske klinike, ki je bil zgrajen
med leti 1899 in 1901.
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Nek po prvem pregledu brez posledic potresa
Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki se je po potresu samodejno zaustavila, je v varnem stanju zaustavitve. Po prvem
pregledu kaže, da ni utrpela posledic, je na Twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. V elektrarni sedaj
opravljajo sistematičen pregled njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven zagon.
Predsednik uprave Neka Stane Rožman je v izjavi, ki so jo posredovali iz Neka, ocenil, da "letošnje leto ostaja pestro vse
do konca". Ob današnjem potresu je bila jedrska elektrarna samodejno zaustavljena, saj je bil potresni sunek dovolj
močan, da je prišlo do ustrezne motnje, ki je pripeljala do zaustavitve elektrarne.
"Ta je v varnem stanju brez vsakršnih posledic za okolje, vsi sistemi delujejo normalno. Opravili bomo sistematičen
pregled opreme in sistemov in ponovni zagon načrtovali v roku 24 ur," je dodal.
Infrastrukturni minister Vrtovec je navedel, da je do zaustavitve prišlo zaradi avtomatskega delovanja zaščitne turbine. Po
prvem pogledu potres ni pustil posledic, tako da varnost, kot je dodal, ni ogrožena.
Vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj pa je na Twitterju ocenil, da je bilo tokratno
tresenje še globoko v območju normalnega delovanja. Projektni pospešek tal "v Krškem je bil med med 0,02 in 0,05g,
normalno obratovanje predvideno do 0,15g," je navedel.
V nuklearki imajo za primer morebitnih naravnih in drugih nesreč sicer pripravljene različne in natančne protokole, objekti
in sistemi elektrarne pa so konstrukcijsko zasnovani tako, da zagotavljajo integriteto primarnega hladilnega kroga,
zadrževalnega hrama in vseh varnostnih sistemov tudi med in po potresih.

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

Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in
bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične zgradbe.
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(PREJELI SMO) Petsto podpisov proti
napravi za predelavo odpadkov (2)
Tine Šalamon,
direktor Inštituta

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

Wcycle Maribor

Selnica ob Dravi

Andrej Petelinšek

29.12.2020, 02.00

V članku z naslovom Petsto podpisov proti napravi za predelavo odpadkov je član Civilne iniciative za
Selnico od Dravi Franc Kit povedal med drugim: "V tem primeru pa sta županja in občinska uprava zaobšli
zakon o upravnem postopku, prizadetih namreč o projektu niso obvestili, zaobšli pa so tudi zakon o
prostorskem načrtovanju. Elaborat, ki je bil narejen za lokacijsko preveritev, je zlagan in je zakonsko
nesprejemljiv." In še, da se v iniciativi sprašujejo, zakaj bi morala Selnica ob Dravi reševati težave
Maribora.

Izjava je neresnična in navedena brez vsakršne kompetentne presoje dejanskega stanja. Partnerji v
projektu Urbana zemljina za hrano ne moremo razumeti, s kakšnim namenom Franc Kit navaja lažne,
zavajajoče in škodljive informacije. Tudi občani Selnice ob Dravi ustvarjajo biološke odpadke, ravnanje z
njimi pa prepuščajo izvajalcu javne službe in investitorju v napravo, podjetju Snaga. V primeru pilotne
naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov, ki bodo zbrani na območju občine Selnica ob
Dravi, gre za začasni objekt, ki bo obratoval tri leta od pridobitve uporabnega dovoljenja na zemljišču s
pridobljeno stavbno pravico, ki poteče 31. 8. 2024. To pomeni, da si prizadevamo z mariborskimi sredstvi
v projektu rešiti tudi njihove izzive.
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Z občani vseskozi poteka aktiven dialog, v katerega so vključeni člani civilne iniciative, predstavniki
občinske uprave in investitor v napravo Snaga. Občanom smo predstavili vse podatke in načrte, jim
pojasnili predvideno tehnologijo in način njenega delovanja, ki ne obremenjuje okolja. Zaradi majhne
kapacitete predelave bioloških odpadkov je naprava daleč pod pragom potrebne izdelave poročila o
vplivih na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja. Vsekakor pa bo naprava skladno z zakonodajo
za delovanje pridobila okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje. Celoten evropski projekt, del katerega je
omenjena pilotna naprava, je spremljan tudi s strani stalnega sekretariata UIA oziroma njihovih
neodvisnih zunanjih strokovnjakov, neodvisne revizijske hiše in strokovnjakov iz Evropske komisije.
Zavedamo se, da je umeščanje začasnih objektov za predelavo odpadkov v prostor za lokalno skupnost
zahteven izziv, a z zavajanjem in zastraševanjem lokalnega prebivalstva ga ne bomo premagali.
Partnerji v projektu smo odgovorne in ugledne institucije, ki smo na eni strani deležne očitkov o
neizkoriščenju evropskih sredstev za sanacije, revitalizacije, trajnostni razvoj, po drugi strani pa nam je
izvajanje takšnih projektov, ki so naravnani izključno v dobrobit širše skupnosti, onemogočeno. Zato
Franca Kita pozivamo, naj predloži dokaze za argumente, na osnovi katerih trdi, da je elaborat zlagan in
zakonsko nesprejemljiv, oziroma se v nasprotnem primeru za svojo zavajajočo in nesprejemljivo izjavo
javno opraviči. Vsi partnerji v projektu imamo dolgoletne izkušnje na področju okoljskih projektov in
trajnostnega razvoja ter delujemo na širšem slovenskem in evropskem trgu, zato ne moremo dopustiti
širjenja lažnih novic s strani oseb, ki zasledujejo osebne, ne širših družbenih interesov. Partnerji projekta
smo bili in še zmeraj smo odprti za širšo strokovno razpravo, vendar neosnovanih napadov na kvaliteto
našega dela, ki ga večnivojsko nadzira Evropska komisija, ne moremo dopustiti.

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

Tine Šalamon, direktor Inštituta Wcycle Maribor
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Kako bi potres prestala Ljubljana?
POP TV, 29. 12. 2020, 24UR, 19:22
PETRA KERČMAR (voditeljica)
In na Hrvaškem lahko medtem samo ugibajo kaj bi se denimo šele zgodilo če bi se potres zgodil v Zagrebu. Saj bi, če bi
bil enako močan povzročil ogromno materialno škodo in tudi terjal številne smrtne žrtve.
JANI MUHIČ (voditelj)
In enako bi bilo tudi v Ljubljani sporočajo. Govorimo pa lahko o več 100 smrtnih žrtvah. Več Nika Kunaver.
NIKA KUNAVER (novinarka)
V Sloveniji, predvsem v Ljubljani je kar nekaj potresno problematičnih stavb, ki bi se ob močnejšem potresu lahko rušile
kot hišice iz kart. Zato dr. Dolšek eden najboljših potresnih inženirji pri nas iskreno.
dr. MATJAŽ DOLŠEK (Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
Ja zdaj upamo da se ta, potresi ne bodo širili proti severu gor ne.
NIKA KUNAVER (novinarka)
Letos so pripoveduje izdelali simulacijo potresa, ki je pred 125 leti prizadel Ljubljano. Takrat je treslo z magnitudo 6,1.
Dr. MATJAŽ DOLŠEK (Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
Kar je nekoliko manj kot ta ki je bil v Petrini danes. No in za ta potres smo ocenili, da bi bila mediana škode približno 7
milijard evrov.

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

NIKA KUNAVER (novinarka)
A to je le škoda, ki bi nastala neposredno na stavbah. Če prištejemo še škodo na ostali infrastrukturi in ostalo
gospodarsko izgubo smo pri okoli 14 milijardah evrov. Poleg ogromnega števila smrtnih žrtev.
dr. MATJAŽ DOLŠEK (Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo)
To je za Slovenijo lahko zelo velika katastrofa, zato ker ta strošek predstavlja mislim kljub mrtvih ne, tudi ta denar strošek
predstavlja približno 15 % bruto družbenega proizvoda in to je tudi ekonomska katastrofa. Še posebej pa problem, ker bi
bila obnova verjeten desetletja.
NIKA KUNAVER (novinarka)
Na srečo večje škode ni bilo ne na naših stavbah, ne na kritični infrastrukturi. Ob treh popoldne razlaga minister so še
preverjali.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Ali so vsi mostovi v enakem stanju in tako naprej ampak zaenkrat kar je prvih signalov je vse v redu. Tako da smo lahko
pomirjeni.
NIKA KUNAVER (novinarka)
Popoldne so sicer prihajale fotografija popokanih sten, streh, tudi v Državnem zboru je bilo nekaj škode, precej več pa
strahu.
JURE FERJAN (poslanec SDS)
Sem previdno pogledal okrog sebe ali je kaj s stolom narobe ali se res nekaj dogaja in potem je bolj zatreslo, ostalo ste
pa toliko bolj eksplicitno videli konec koncev tudi na posnetku neposrednega prenosa.
NEIMENOVANA OSEBA
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Ni bilo prijetno.
IGOR ZORČIČ (poslanec SMC, predsednik DZ)
V trenutku sem se odločil, da to je pa zdaj že preveč, nenazadnje so me potem tudi opozorili da se je stena za mano že
začela nekoliko majati in sem rekel gremo vsi ven.
NIKA KUNAVER (novinarka)
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Naš parlament ima sicer od začetka leta možnost odločanja na daljavo. Tako da vsaj parlamentarno delo v primeru
potresa ne bi bilo ogroženo pravi Zorčič, ki je zanimivo, kot varovana oseba moral takoj po potresu tudi zapustiti stavbo.
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Proračun občine
in kanalizacijo

IG:

Investiciji

v

kulturno dvorano
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Proračun občine Ig bo v letu 2021 težak 8,6 milijona evrov, kolikor bodo znašali prihodki, medtem
ko bo odhodkov za 1,9 milijona več. Glavni investiciji bosta zgraditev kulturne dvorane in
dokončanje kanalizacije v nižinskem delu občine.

V občini Ig so sprejeli proračun, ki za glavni investiciji v letu 2021 predvideva gradnjo kulturne
dvorane in dokončanje kanalizacijskega omrežja. Z evropskimi sredstvi bo dokončan tudi
interpretacijski center Na kolih. Občina bo imela predvidoma 8,6 milijona prihodkov in 10,5 milijona
odhodkov. Kot pravi župan Janez Cimperman, je proračun uravnotežen, kajti minus prinašajo
krediti, ki jih bodo najeli tudi za gradnjo kulturne dvorane.
Kulturno dvorano želijo zgraditi že nekaj časa, kot kaže, pa jim bo v letu 2021 vendarle uspelo.
Uredili jo bodo v zgornjem nadstropju gasilskega doma, zgradili pa bodo tudi prizidek. Za ta namen
je v proračunu predvidenih 920.000 evrov. »Več kot 50 let se ukvarjam z ljubiteljskim gledališčem,
sem tudi Severjev nagrajenec in sem rekel, da bom najprej zgradil kulturno dvorano. Zdaj končujem
svojo politično pot in dvorana bo očitno na vrsto prišla zadnja,« je povedal župan Iga Janez
Cimperman in pojasnil, da je do zamude prišlo, ker je bilo treba najprej utrditi dovozno pot, ki pa ni
bila vpisana v kataster. Če bo šlo vse po načrtih, jo bodo zgradili v letu 2021, h gasilskemu domu
bodo zgradili tudi prizidek, imela pa bo 200 sedežev. »Bo zelo sodobno opremljena in ne bo
namenjena le kulturi, ampak tudi občinskim zborom, kongresom… Gasilski dom je velik, v prvem
nadstropju je veliko prostora, kajti že ko so ga gradili, so razmišljali, da bo tam kulturna dvorana,« je
povedal župan.

87

Dnevnik.si
Država: Slovenija

29.12.2020
Torek, 06:20

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042946186/Osrednja%20Slove...

2/2

Pomembna investicija bo tudi dokončanje kanalizacije. Ta bo v letu 2021 predvidoma zgrajena v
celotnem nižinskem delu občine. »Potem pride na vrsto hriboviti del, kjer pa so vasi tako
razvlečene, da bo to problem. Dali smo izdelati študijo, ali je gradnja kanalizacije tam sploh
smiselna. A mislim, da v vaseh Zapotok, Škrile in Golo to bo smiselno,« je povedal Cimperman in
dodal, da imajo novo čistilno napravo, ki so jo zgradili v javno-zasebnem partnerstvu s Petrolom.

Zgradili bodo kolišča
Medtem že dlje časa poteka projekt Na kolih, leta 2021 pa bo končana prva faza z zgraditvijo
interpretacijskega centra. Dobršen del investicije, 1,6 milijona evrov, bodo pokrila sredstva iz
evropskega kohezijskega sklada, 700.000 evrov pa bo prispevala občina. Spomladi bodo v središču
občine začeli graditi kolišča v naravni velikosti, kar naj bi na Ig privabilo več turistov. »Računamo,
da bo interpretacijski center končan v letu 2021, če nam ne bo vreme nagajalo. Ne gre za zelo
težko gradnjo, a je nekoliko bolj zahtevna zaradi terena, na katerem bodo zgrajena kolišča,« je
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dodal župan.

88

29.12.2020

Dnevnik.si

Torek, 18:45

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042946243/slovenija/zagreb...

Potres
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rbg, ds, mg
29. december 2020 18:45
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Predviden čas branja: 13
min

#video #foto V silovitem potresu na
Hrvaškem življenje izgubilo najmanj sedem
oseb, več ljudi ujetih pod ruševinami
Ob 12.20 je okolico Zagreba stresel močan potres z magnitudo 6,3, središče potresa je bilo v
bližnjem mestu Petrinja. Potres se je čutil tudi po celotni Sloveniji. Intenziteta potresa v širšem
nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici. Po poročanju
hrvaških medijev je v Petrinji življenje izgubila 12-letna deklica, skupno število umrlih pa se je
povzpelo na sedem.
Fotografije 1/12
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mestu Petrinja. (Foto: Twitter)

Potres z magnitudo 5,1 in z epicentrom v Petrinji, ki je včeraj stresel Hrvaško in jo nato pretresal tudi
preko noči, je bil očitno samo ogrevanje. Danes pa je udarilo s polno močjo, z magnitudo 6,2, spet z
epicentrom v Petrinji, mestu, ki leži le slabih 50 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. Da je šlo za grozovit
potres, priča to, da so ga čutili tudi Slovenci, stresel pa je praktično vse prestolnice nekdanje Jugoslavije,
med katerimi je spet najbolj nastradal Zagreb. Škoda v Petrinji je zaradi moči potresa neopisljiva, saj
praktično ni hiše, ki ne bi imela poškodovane strehe ali fasade. Center mesta je uničen, porušil se je
vrtec, v katerem na srečo ni bilo otrok, menda pa ni ostala cela niti bolnišnica. Govori se, da je uničenega
pol mesta, trenutno pa potekajo akcije reševanja ljudi, v katere bo vključenih tudi 300 pripadnikov
hrvaške vojske, ki prihaja na pomoč. Po pisanju hrvaških medijev je v potresu v Petrinji umrla 12-letna
deklica, še štiri osebe pa v okolici Gline, med njimi tudi 20-letnik, na katerega se je porušila hiša. O
smrtnih žrtvah poročajo tudi iz drugih krajev. Več ljudi je ostalo ujetih pod ruševinami, najmanj 20 jih je
bilo zaradi poškodb premeščenih v bolnišnice.
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Zagrebu treslo manj, a dlje kot spomladi

Grozljivo je bilo tudi v hrvaški prestolnici, ki si je komaj opomogla od marčevskega potresa.
Spomladanski potres je bil po sproščeni energiji kar tridesetkrat manjši od današnjega v Petrinji, ki je
zaradi svoje sile močno oplazil tudi Zagreb. Tokrat je v Zagrebu treslo manj močno kot spomladi, a veliko
dlje. Zdelo se je, kot da se tresenje ne bo nikoli končalo, občutek je bil, da traja celo minuto, spet pa je
nam preostalo le to, da se poskrijemo pod podboje, mize ali enostavno zbežimo na prosto. Edina
prizanesljiva stvar v današnji katastrofi je bilo vreme, saj je za zimski čas neverjetno toplo, vse ostalo pa
je spet samo še ena tragedija v letu tragedij. Posledice so vidne po celotnem središču mesta, od ruševin
do uničene pločevine, na katero so padale veje in opeka, v nekaterih delih mesta pa je zmanjkalo tudi
elektrike.

Tudi pri nas so se tresla tla
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Potres smo čutili tudi v Sloveniji, na Gorenjskem so se kakih 20 sekund rahlo tresla tla, zibala so se
drevesa in lučke na novoletnih jelkah. Razen vznemirjenosti prebivalcev in izpada nekaterih
telekomunikacijskih linij, o večjih posebnostih zaenkrat ne poročajo ne iz regijskega centra za
obveščanje, ne iz policije. Iz krajev v bližini hrvaške meje poročajo o razbitih kozarcih.
Ponekod po Ljubljani so stanovalci iz blokov po potresu pobegnili ven. Tudi naša sogovornica, ki živi v
osmem nadstropju sicer enajstnadstropnega bloka v Dravljah. »Takoj sem vedela, da je potres. Verjetno
zato, ker je že včeraj treslo. Prevrglo je nekaj fotografij in par predmetov z ene od polic,« nam je
povedala. »Treslo je vsaj 15 sekund, vse se je gugalo, cela stavba. In to ne malo, temveč zelo. Pobrala
sem dokumente in ključe od avta. Nisem upala v dvigalo, tekla sem po stopnicah in upala, da ne bo
vmes popotresnega sunka,« je opisala prve trenutke po potresu. Še nikoli ni čutila tako močnega
potresa, v tem stanovanju je sicer doživela že

Samodejno se

je

tri.

ustavila nuklearna elektrarna Krško

Potres so močno čutili prebivalci jugovzhodne Slovenije. Kot so nam povedali na Regijskem centru za
obveščanje, za zdaj nimajo podatkov o večji škodi, nekateri ljudje poročajo le, da jim je iz omar pometalo
posodo in podobne stvari. Samodejno se je ustavila Jedrska elektrarna Krško, a po prvem pregledu
kaže, da ni utrpela posledic, je na twitterju zapisal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec

.

V elektrarni

sedaj opravljajo sistematičen pregled njenih sistemov in opreme, v 24 urah pa bodo načrtovali ponoven
zagon.
V Brežicah so potres močno čutili v višjih nadstropjih blokov. »Najprej so začele utripati luči, nato se je
začelo tresti, Steklo na omarah je žvenketalo. Žena je držala vrata omare, da stvari ne bi popadale ven.
Tresenje smo čutili podobno kot ob marčevskem potresu, ko je streslo Zagreb. Nečakinja, ki živi na
Maistrovi ulici, kjer so bloki z 11 nadstropji, je povedala, da je metalo stvari s polic,« je povedal naš bralec
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ernest Sečen

,

ki živi v četrtem nadstropju bloka v Brežicah. Tudi bralec Jože Žura iz Novega mesta, ki

živi v bloku na Mestnih njivah, pravi, da je tresenje močno občutil, več lažjih stvari je tudi popadalo z vrha
omare.

V

Ptuju in Mariboru prekinili delovanje upravnih enot

Zaradi posledic potresa je trenutno prekinjeno delovanje upravnih enot Ptuj in Maribor. Na stavbi ptujske
upravne enote – gre za starejšo stavbo

-

je potres povzročil pokanje sten in padanje ometa. Javni

uslužbenci so bili takoj po potresu napoteni domov, poškodovan ni nihče, so sporočili z ministrstva za
javno upravo. za javno upravo Boštjan Koritnik je takoj po dogodku po telefonu govoril z načelnikom
upravne enote Metodom Grahom

,

ki ga je informiral o stanju stavbe, minister pa se mu je zahvalil za

hitro ukrepanje in napovedal pomoč direktorata za stvarno premoženje. Stavba bodo pregledali
predstavniki gradbene stroke, trenutno pa upravna enota ne posluje.
Brez elektrike je ostala stavba upravne enote v Mariboru. Odpovedali so vsi informacijski sistemi, zato
stanje že pregledujejo informatiki mestne občine Maribor, na razpolago pa so tudi informatiki ministrstva
za javno upravo. Uslužbenci so bili evakuirani, poškodovanih ni.
Obe upravni enoti bosta od jutri dalje ponovno nemoteno poslovali.

Popotresnih sunkov bo še veliko in bodo trajali še dneve
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Za podatke o škodi in vplivu na stavbe v Sloveniji je še prezgodaj, je ocenil dežurni seizmolog na Arsu
Andrej Gosar

.

Hujših posledic po njegovem vendarle ni za pričakovati, predvsem naj bi prišlo do razpok

na hišah. »Intenziteta v Sloveniji verjetno ne bo presegla pete stopnje, to je intenziteta, pri kateri se
začnejo poškodbe, kot so razpoke v ometu, odpade lahko tudi kakšen strešnik,« je pojasnil. Nikakor ne
smemo zamenjevati magnitude potresa, ki je ena sama, tokratna je bila 6,3, nadalje pa govorimo o
intenziteti. »Dlje od epicentra kot gremo, nižja je intenziteta,« je razložil Gosar. V epicentru je bila
intenziteta okoli osme stopnje, pri nas ni presegla pete po evropski potresni lestvici. Za primerjavo –
potres v Zgornjem Posočju leta 1998 je imel magnitudo 5,6, intenziteta v najožjem območju pa je bila
med 7 in 8 stopnjo.
Kaj bi se zgodilo, če bi potres s tako močjo imel epicenter v Ljubljani? »Imamo scenarije, kaj bi se
naredilo pri določenih intenzitetah, za kar je pristojna uprava za zaščito in reševanje in zato ne moremo
špekulirati kar na pamet. Bi pa bili učinki podobni, saj tip gradnje stavb pri nas ni bistve-no drugačen kot
na Hrvaškem. Vse je odvisno od mikrolokacije in kje se zgodi. Če bi se tak potres zgodil pod mestom,
kjer je več sto tisoč prebivalcev, bi bili učinki, posledice bistveno hujše,« odgovarja seizmolog. Na to
vpliva tudi tip stavb, kar pa ne pomeni, da so bloki avtomatično bolj nevarni. »Če so pravilno zgrajeni, so
ravno tako varni kot ostale zgradbe,« je jasen.
Ob tako močnem potresu lahko pričakujemo tudi popotresne sunke. »Pričakujemo več sunkov kot marca,
ko je bil epicenter v Zagrebu, saj je bil včerajšnji potres močnejši. Do danes smo jih zabeležili okoli 2400,
tla se po tistem še niso povsem umirila. Tudi tokrat jih bomo spremljali še več mesecev, mislim, da jih bo
več tisoč,« je napovedal o popotresnih sunkih. Močnejše bomo čutili tudi pri nas, a to gre le za tiste,
katerih magnituda v epicentru bo 3,5 ali več.
»Beležimo več poškodb na fasadah zgradb, zvonikih cerkva in dimnikih stanovanjskih hiš,« pa je na
twitterju zapisal predsednik vlade Janez Janša in za prihodnje leto napovedal izvedbo nacionalne vaje
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za varno ravnanje ob potresu.

Potres zamajal tudi stavbo slovenskega parlamenta
Predsednik DZ Igor Zorčič je za več kot pol ure prekinil izredno zasedanje v parlamentu. Nekateri, med
njimi v skladu z varnostnim protokolom tudi Zorčič, so stavbo po potresnem sunku začasno zapustili. Kot
je v izjavi novinarjem v DZ dogajanje pojasnil predsednik DZ, je občutil potres, čeprav »je treba priznati,
da se nam v politiki vedno tresejo tla pod nogami«. »A v enem trenutku sem se odločil, da je to že
preveč. Nenazadnje so me tudi opozorili, da se je stena za mano začela nekoliko majati, in sem rekel, da
gremo vsi ven,« je pojasnil.
Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je bil med potresnim sunkom v parlamentarni dvorani, tik pred
predsednikom DZ. V izjavi novinarjem je priznal, da je bil ob potresnem sunku v šoku in je bila prva
misel, kako čim prej zapustiti veliko dvorano. Kot je opisal dogajanje, ki je razvidno tudi iz posnetkov seje
DZ, se je obrnil k predsedniku in rekel: »Igor, potres.«
Zorčičevo odločitev za prekinitev seje je označil za pravilno. Vodja poslancev SD Matjaž Han je v izjavi
novinarjem izrazil podporo Hrvatom, ki so za božično-novoletne praznike dobili takšno tragedijo. »Če jim
lahko kar koli pomagamo, jim moramo biti Slovenci na voljo,« je dodal. V Sloveniji smo jo, kot pravi,
danes dobro odnesli, ob čemer je tudi zadovoljen, da so Nuklearno elektrarno Krško po potresu
preventivno ustavili. »Zdaj vidimo, da se včasih kregamo zaradi nepomembnih stvari,« je ugotavljal Han.
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Preberite še prispevek o včerajšnjem potresu: #foto #video Močan potres na Hrvaškem: Hiše so se
tresle kot papir, ceste so se gugale

.

Kateri so bili najhujši potresi na Balkanu v zadnjih 100 letih
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Kako ravnati med in po potresu

V

zadnjih dneh so se

v

naši bližini tla že nekajkrat močneje zatresla

Po podatkih Ameriškega geološkega zavoda, ki redno beleži vse močnejše potrese po vsem svetu, so
se v zadnjih sedmih dnevih v naši bližini tla že nekajkrat močneje zatresla. Pred natanko tednom dni
so močnejši potres z magnitudo 4,5 zabeležili na Siciliji, dan kasneje podobnega na jugu celinske
Grčije. V nedeljo je osrednjo Turčijo stresel potres z magnitudo 5,5. Včerajšnji potres na Hrvaškem je
imel magnitudo 5,2. Tla so se pred današnjim potresom v Petrinji (magnituda 6,4) danes tresla tudi
blizu grškega otoka Kreta. Ob devetih zjutraj so tam zabeležili potres z močjo 4,9. Potresov manjših od
magnitude 4,5 pa je bilo v preteklih sedmih dneh na Balkanu še nekaj. Potres z magnitudo 6,4 je pred
dobrim letom dni, 25. novembra lani, stresel Albanijo. Tam so v tistih dneh sicer zabeležili prek 300
potresnih sunkov, najmočnejšega smo čutili tudi pri nas. V potresu je takrat umrlo več kot 30 ljudi. pk

EU zagotovila pomoč ob potresu
Predsednik Evropskega sveta Charles Michel, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
ter evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič so danes na Twitterju sporočili, da pozorno
spremljajo razmere na Hrvaškem. Zagotovili so pomoč Evropske unije. Michel je tvitnil: »Naše misli so
z ranjenimi in tistimi, ki so v prvih vrstah. V teh težkih časih Evropska unija nudi polno podporo in
pomoč ljudem Hrvaške in premierju Andreju Plenkoviću.« Lenarčič je dodal, da je Center za
usklajevanje nujnega odziva v stikih s hrvaško vlado in da je pripravljen pomagati. Predsednica
komisije Ursula von der Leyen pa je sporočila, da je znova govorila s hrvaškim premierjem
Plenkovićem. »Pripravljeni smo nuditi podporo. Lenarčiča sem prosila, da je pripravljen za pot na
Hrvaško takoj, ko bodo to dopuščale razmere. Stojimo ob strani Hrvaški,« je tvitnila. sta
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Rdeči križ Slovenije prosi in poziva k pomoči za prizadete ob potresih na
Hrvaškem
Rdeči križ Slovenije je danes iz Sklada solidarnosti nakazal 10.000 evrov na račun Rdečega križa
Hrvaške za pomoč prizadetim ob potresih. Ob ukrepanju na terenu in kasneje predvsem ob odpravi
posledic potresa bodo najbolj potrebna denarna sredstva. Rdeči križ Slovenije je zato odprl sklic za
zbiranje sredstev za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem. Sredstva bodo nakazana na račun
Rdečega križa Hrvaške za pomoč prizadetim ob potresih.
Rdeči križ Slovenije prosi in poziva vse, ki želijo pomagati prizadetim ob potresih na Hrvaškem, da
svoj prispevek za akcijo »Potres Hrvaška« nakažejo na TRR Rdečega križa Slovenije.
Namen: »Potres Hrvaška«
TRR Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
SI56 0310-0111-1122-296
SWIFT: SKBASI2X
Koda namena: CHAR
Sklic: SI00-96885
Potres

Slovenija

Arso

Hrvaška

magnituda

žarišče

Zagreb

Petrinja
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Samostojnost

in

neodvisnost

–

za koga?

O samostojnosti in neodvisnosti je v decembru izrečenih veliko besed in organizirana vrsta
proslav, sploh po 30 letih. Gre za velike besede in njihov velik pomen tako na ravni države kot na
osebni ravni. Po treh desetletjih lastne državnosti je čas za realno oceno smiselnosti in rezultatov
državne neodvisnosti in samostojnosti. Kot občan, ki je pol življenja živel v prejšnji in pol v novi
državi, lahko z dokajšnjo objektivnostjo ocenim rezultate nove države v luči pričakovanj
povprečnega občana. Ne gre za tehtanje, kaj je bilo prej bolje in kaj je sedaj bolje, ampak za
logična pričakovanja in dejanski izplen teh pričakovanj po tako dolgem času.

Samostojnost in neodvisnost imata največji smisel v tem, da si urediš državo tako, kot

ti

najbolj ustreza, saj

nisi od nikogar odvisen. To možnost smo si izborili. Ali smo jo izkoristili? Ali je torej danes čas za veliko
proslavljanje in zadovoljstvo? Poglejmo.
Politični sistem in demokratično urejenost so naši predstavniki povzeli na hitro in površno po nekih obstoječih
modelih, ne da bi se o tem posvetovali z občani. Danes imamo predstavniški sistem, v katerem na volitvah
nastopajo politične stranke, v katere je vključenih zanemarljivo število ljudi. Ti člani strank imajo le formalno
vlogo, namreč da članstvo obstaja, dejansko o odločitvah in politiki neke stranke odloča njen vodja, ki se
praviloma obnaša kot lastnik zasebnega podjetja. Lep dokaz je stranka, ki jo v enem letu predstavlja že tretji
predsednik in se je trikrat drugače opredeljevala in vsakič trdila, da gre za demokratično odločitev stranke in
njenih članov. Sam sem bil nekaj let v tej stranki in me nihče nikoli ni nič vprašal. Torej je večina strankarskih
voditeljev samostojnih in neodvisnih od dejanske volje ljudi, ki jih formalno zastopajo, delajo, kar želijo, brez
resnih posledic. Zanje imata neodvisnost in samostojnost povsem drug, zelo praktičen in uporaben pomen in
namen.
Zgradili smo si državo, v kateri politika, torej samostojni in neodvisni aktualni liderji, potrjuje sodnike, s
kadrovanjem upravlja policijo in NPU in s tem posredno še na ta način vpliva na sodno oblast, saj slaba
policija ne more pripraviti dobrih materialov za pregon kriminalnih dejanj, ki jim je politika dala zeleno luč. Je
potreben seznam? Žal tu ni dovolj prostora. Nacionalnega soglasja o dejanskem nadzoru politike nad policijo
in sodstvom nikoli nihče ni dobil.
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Imamo nacionalno banko, ki je prav tako samostojna in neodvisna: ne sme jo preiskovati policija niti računsko
sodišče, vse je tam neodvisno, samostojno in tajno, kot da gre za kriminalno podjetje, ne pa za javno
ustanovo, ki bi morala delovati povsem odprto, transparentno in odgovorno.
V novi državi smo prepustili stanovanjsko gradnjo trgu in danes je stanje katastrofalno. Vedeli smo, da
sosednje razvite države pri tem sodelujejo s tržnimi subjekti, saj gre za mednarodno obvezo vseh držav:
zdravo in varno bivanje vseh občanov.
Po osamosvojitvi smo pozabili tudi na gradnjo domov za starejše občane in ustrezno javno zdravstvo, čeprav
smo imeli verjetno edini na svetu v vsaki vladi stranko upokojencev, ki pa je ni vodil upokojenec, in tudi na
tem področju so rezultati, še posebej v luči aktualnih dogodkov, slabi.
Zgradili smo klasično zasnovano vojsko, ki sama zase trdi, da nas ne more obraniti, pozabili smo na
teritorialno obrambo in na aktualne svetovne grožnje, obramba proti njim nima nič skupnega z železom in
smodnikom.
Pa da ne pozabimo na veliko družbeno premoženje, predvsem gospodarske družbe, ki smo jih z nesmiselno
privatizacijo bodisi uničili, prodali pod ceno ali dobesedno podarili domačim tajkunom.
Poleg naštetega bo v Muzeju osamosvojitve pripadalo pomembno mesto tudi množičnemu izbrisu
prebivalstva, svetovni novosti na področju nespoštovanja človekovih pravic.
Verjetno je dovolj naštevanja, kako si kdo predstavlja neodvisnost in samostojnost in kako jo je kdo uporabil v
svojo korist. Lahko mirno in argumentirano rečem, da imamo od samostojnosti in neodvisnosti še najmanj
državljani, v imenu katerih se je ta zgodila in ki jih nihče nikoli nič ne vpraša, saj je politični aparat samostojen
in neodvisen in uživa štiriletno partitokracijo, nič drugačno od komunistične ali absolutistične. Da se ne bi
ljudje streznili in vmešavali v takšno lagodno vladanje, je bipolarni politični aparat vedno poprijel za kulturni
(ideološki) boj, s katerim je držal v napetosti politični prostor, dejansko pa je s tem le preusmerjal pozornost
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

od pravih vprašanj in trgovine s koristmi k neproduktivnim razlagam zgodovine.
Ali ni že čas, da osamosvojitveni liderji sami ugotovijo, da so razočarali ljudi, in da odidejo, kot so odšli
komunisti pred tridesetimi leti? Da prepustijo prihodnost dejansko sposobnim in demokratičnim ljudem, ki
bodo udejanjili neposredno demokracijo, ukinili aktualno nemoderno in preživeto ter že tragikomično
strankarsko dramaturgijo. Da bo politika postala intelektualna dejavnost, ne pa trgovska obrt, kot je danes. Da
vrnejo neodvisnost in samostojnost ljudem v lastno uporabo, da oblikujemo družbeni, politični, ekonomski in
moralni sistem po meri in soglasju vseh občanov.
Bojko Jerman, Dolsko
Pisma bralcev
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30. december 2020 00:00
30. december 2020
0:00
Predviden čas branja: 4
min

Na Brezjah še brez zelene luči za gradnjo
podzemne dvorane
Radovljiški občinski svetniki zaradi pripomb, povezanih predvsem s predvideno prometno
ureditvijo, na zadnji seji niso glasovali o dokumentu, ki bi Slovenskemu Marijinemu narodnemu
svetišču Brezje dovoljeval novosti, med katerimi je tudi gradnja podzemne dvorane.
Fotografije 1/2
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Na Brezjah želijo

v
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bližini bazilike zgraditi podzemno dvorano.

Svetovno znane Brezje naj bi na območju cerkve Marije Pomagaj, samostana, muzeja jaslic, parka in okolice
kmalu dobile novo podobo. Največja, a najmanj vidna novost naj bi bila nova dvorana, ki naj bi jo uredili pod
zemljo. Vendar predvidenih naložb, opisanih v osnutku odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov Brezje Bazilika, radovljiški občinski
svetniki na zadnji seji niso potrdili. Pravzaprav o odloku zaradi številnih pripomb, ki so jih podali med
razpravo, sploh niso glasovali.

Moti jih predvidena prometna ureditev
»Zadnje dni mi telefon zvoni na polno,« je opozoril predsednik KS Brezje Izidor Arih , ki je hkrati tudi
radovljiški občinski svetnik. »Devetdeset odstotkov krajanov ne nasprotuje objektom v korist verskega turizma
na Brezjah, nasprotujejo pa postopnemu zapiranju cest in novi prometni ureditvi v kraju,« opozarja. »Predlog,
da bi po kraju promet speljali krožno, da bi si del ceste delili vsi udeleženci v prometu in da bi uredili
obvoznico, ki naj bi šla čez kmetijska zemljišča prve kategorije, ni sprejemljiv. Ker ne upošteva potreb
krajanov. Brezje so v svoji osnovi vas, ki mora biti urejena v skladu s potrebami prebivalcev in ne podrejena
občasnim prireditvam,« povzema pripombe krajanov.
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»Prebivalci niso sodelovali pri predlogih nove ureditve. Zato se mora po našem mnenju proces ustaviti in se
vrniti v začetno fazo z vključitvijo okoliških prebivalcev. Nova prometna ureditev bi namreč bolj obremenila
druge ceste v vasi, ki takšnim obremenitvam niso namenjene. Vprašanje je tudi, kako bi kmetje s kmetijsko
mehanizacijo po novem sploh lahko dostopali do svojih objektov,« pravi Arih. Dodaja, da bi tudi tovornjaki
težko dostopali do podjetja Vipi, ki se ukvarja s proizvodnjo pijač in po njegovih besedah svoje izdelke izvaža
v

12 držav.

Kako bodo dostopali do trgovine v bližini bazilike na Brezjah, ene redkih v okoliških vaseh, ki še deluje, skrbi
ne le okoliške prebivalce, ampak tudi tiste iz drugih vasi, poudarja Branko Fajfar , svetnik Liste krajevnih
skupnosti. »Celo s Posavca gre marsikdo peš v trgovino na Brezje. Kako je ostati brez tega v svojem okolju,
se dobro zavedajo krajani Mošenj, Otoka in drugih vasi,« opisuje razmere v krajih, kjer so manjše trgovine
zaprli, krajani pa morajo zdaj po nakupe v Radovljico. V trgovini deluje tudi pošta, v bližini pa je tudi edini
bankomat v okoliških vaseh.

Predloge

je

treba uskladiti

s

krajani

Ariana Furlan Prijon iz podjetja Prima, ki je pripravilo OPPN, je pojasnila, da je za predlog prometne ureditve
poskrbelo podjetje Provia. Njegov predstavnik Rok Frantar je bil na seji prav tako prisoten, vendar je župan
Radovljice Ciril Globočnik postopek sprejemanja OPPN ustavil. Pripravljalcem je naložil posodobitev
dokumenta, tudi na podlagi pripomb med javno razgrnitvijo, ki se je te dni zaključila. Nov predlog naj bo
usklajen s krajani, krajevno skupnostjo in takšen, da bodo na Brezjah z njim zadovoljne vse strani, je poudaril
župan. Potem pa ga bodo ponovno obravnavali na seji občinskega sveta.
Kot je pojasnila Furlan-Prijonova, je sicer poleg gradnje dvorane pod terenom na tem območju predvidena še
nadzidava in dozidava muzeja jaslic, nadzidava romarskega doma, novogradnja na mestu praznega objekta
ob vstopu v park in pripadajočega gospodarskega objekta. Med parkom in cesto sta predvidena dva nova
objekta za storitvene dejavnosti, travnik pa bi preuredili v park. Izdelavo načrta in potrebnih strokovnih podlag
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

financira Slovensko Marijino narodno svetišče Brezje, ki je pobudnik izdelave OPPN, za del, ki predstavlja
javne površine, pa bodo sredstva namenjena iz proračuna občine Radovljica, dodajajo na občini.
Brezje

romarsko središče

naložbe

podzemna dvorana

prometna ureditev

občina Radovljica
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Mislim svoje mesto
Marko Peterlin
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Vrečke presenečenja
M inevajoče leto je postreglo z marsičim, kar bomo z veseljem pozabili. A ob tem smo hkrati
spoznali, da se imamo skupnosti, države in mednarodne povezave s čim odzvati na krizo, srečali
smo se tudi z doslej nepredstavljivimi zneski. Nov dolgoročni proračun Evropske unije skupaj s
sredstvi za okrevanje po pandemiji na primer za naslednje desetletje prinaša 1800 milijard evrov
spodbud.
Fotografije 1/2
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Slovenija si iz tega paketa obeta dobrih 10 milijard evrov. To je približno dvakratna vrednost celotnega
dvajsetletnega avtocestnega programa. Gre verjetno za največji razvojni denar, ki nam bo kadarkoli na voljo,
zato bi v teh mesecih, ko se odloča o njegovi uporabi, pričakovali razgreto razpravo na vseh ravneh, tako kot
drugod po Evropi. Pa je ni. Še več, osnutki dokumentov, ki določajo razporeditev sredstev, imajo oznako
tajnosti. Bomo sredstva uporabili za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje? Lahko z njimi bolj
povežemo družbo, izboljšamo njeno odpornost in pogoje za prihodnji razvoj? Ali pa bo šlo vse le v asfalt in
beton?
Podobno vrečko presenečenja so nam v decembru dobri možje prinesli tudi v Ljubljano. Sredi meseca so
vlada, mestna občina, madžarska banka OTP in Slovenske železnice podpisale memorandum o gradnji
Potniškega centra Ljubljana. A čeprav naj bi gradnja stekla že čez dobro leto, zaenkrat iz javno dostopnih
virov ni mogoče ugotoviti, kaj točno naj bi dobili za okoli 138 milijonov evrov javnih sredstev niti kakšen bo
zasebni del več kot 350-milijonske investicije na najpomembnejši lokaciji v državi. V medijskih poročilih ob
podpisu dokumenta smo sicer lahko videli nekaj grobih vizualizacij projekta. A tisti, ki smo opazili, da se
priložene sličice med seboj niti približno ne ujemajo, smo ostali povsem na suhem. Načrtov ni mogoče videti
nikjer, ne za javni ne za komercialni del projekta.

101

30.12.2020

Dnevnik.si

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.dnevnik.si/1042946287/mnenja/kolumne/v...

Bodo zagotovljene čim krajše poti za prestopanje z železniške in avtobusne postaje na mestne avtobuse in
kolesa? Komu naj bi bilo namenjenih več tisoč parkirnih mest in zakaj toliko? Kje bodo parkirišča za kolesa in
koliko jih bo? Kako se bo tako velikanski objekt odpiral v javni prostor? Kako bo novo nakupovalno središče
vplivalo na trgovine v središču mesta? Kako bo urejena ozelenitev območja, da se ne bi mesto še bolj
pregrevalo? In nenazadnje, kako bodo objekti videti?
V novem letu si ne želim le odgovorov na ta in podobna vprašanja. Želim si, da mi jih ne bi bilo treba
postavljati. Želim si, da bi si jih zastavili odločevalci in skupaj z vpletenimi deležniki, strokovnjaki in javnostjo
poiskali odgovore nanje, preden bi podpisovali pogodbe in memorandume. Vrečke presenečenja pa naj še
naprej nosita le Božiček in Dedek Mraz, njima zaupam.
Mislim svoje mesto
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Napovednik tem oddaje Odmevi
TV SLOVENIJA 1, 29.12.2020, DNEVNIK, 19:44
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
No letošnji zadnji decembrski dnevi so res drugačni zaradi neprijetnih dogodkov. Novinarjem kar ne dovolijo, da bi se
posvetili lahkotnejšim temam, kajne Igor Bergant. Kako bodo današnji dogodki odmevali v vaši oddaji?
IGOR E. BERGANT (voditelj Odmevov)
Pozdravljena Elen. Ja drži kar si rekla, lep dober večer tudi vam. Tudi v Odmevih bomo spremljali dogajanje na
Hrvaškem. Za dodaten pogled na problem potresa v Sloveniji pa smo povabili Marjano Lutman z Zavoda za
gradbeništvo, ki vodi odsek za stavbe in potresno inženirstvo. Zanimivo bo tudi gostovanje predsednica Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije in generalne direktorice Gospodarske zbornice Slovenije v Odmevih, ter pogled Lidija Jerkič in Sonje
Šmuc na 7. vladni protikoronski sveženj ukrepov, ki je še sprejemanju. In kakšno leto 2021 v razvoj svojih skupnosti
pričakujejo naši zamejci v Italiji in Avstriji? Tudi o tem več v Odmevih. Vabljeni torej k ogledu ob 22. uri.
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
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Hvala lepa Igor. Spoštovani gledalci, ostanite torej v naši družbi, preživite lep in seveda miren večer. Nasvidenje jutri.
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V koprskem proračunu več kot 300
naložb
Nataša Hlaj

Istra

29. 12. 2020, 20.00 posodobljeno: 29. 12. 2020, 20.29
,
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Koprski proračun za prihodnji dve leti je sprejet. Občinska finančnica Vilma
Milunovič pravi, da je razvojno naravnan, saj vsebuje več kot tristo
investicijskih projektov. Za naložbe so skupno predvideli 72 milijona evrov. Za
70 projektov pod okriljem participacije pa so zagotovili 949.936 evrov.

Današnja proračunska seja občinskega sveta

je

potekala

v

telovadnici OŠ Koper.

KOPER > Prihodnje leto bodo za naložbe zagotovili 38,5 milijona evrov, leta
2022 pa še 33,5 milijona evrov. Med pomembnejšimi projekti koprski župan
Aleš Bržan omenja gradnjo kanalizacijskega sistema v Bertokih, na Škofijah in
v Hrvatinih pod okriljem projekta Čisto za Koper in Ankaran, dokončanje
gradnje podzemne parkirne hiše Muzejski trg in ureditev mestnega parka nad
njo ter gradnjo parkirne hiše Sonce.

Med naložbami za vsakogar nekaj
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“Obnovili bomo tudi glavno avtobusno postajo, tu so še projekti mobilnosti,
natančneje sistem za izposojo električnih koles, pa gradnja manjkajočega dela
kolesarske poti na Oljčni poti in ulici Istrskega odreda v Olmu,” našteva župan.
Ne pozabi tudi na ukrepe za podporo gospodarstvu ob epidemiji novega
koronavirusa, pa pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta, ureditev
obmorskega urbanega parka z dostopi do morja med ustjem Badaševice in
Žusterno, na seznam naložb uvršča novogradnjo OŠ Škofije, obnovo in
vzpostavitev kulturnega stičišča v nekdanjem skladišču soli Libertas,
postavitev zunanje plezalne stene na Bonifiki, lekarno v Pobegih, ureditev
ambulante na Škofijah in nadkritje mestne tržnice.
Kot podporo pri ponovnem zagonu lokalnega gospodarstva po epidemiji bodo
vsako leto predvideli po 400.000 evrov, ki jih bodo razdelili na podlagi včeraj
sprejetega pravilnika.
Vse večje projekte bodo sofinancirali z nepovratnim evropskim denarjem
(kanalizacija Čisto za Koper in Ankaran, parkirna hiša Sonce, obmorski urbani
park, sistem izposoje e-koles, obnova avtobusne postaje, gradnja kolesarskih
poti ...) Nadejajo se, da bodo iz Evrope iztržili približno deset milijonov evrov.
.

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

Zadolževanje zaradi referenduma
“Žal pa smo morali v obeh proračunih predvideti zadolževanje. Sedem
milijonov evrov v proračunu za leto 2021 in še štiri milijone evrov v letu 2022.
Krivca gre iskati v referendumski pobudi, ki jo je vložil Boris Popovič. Med
proračunske prihodke namreč nismo mogli uvrstiti 12 milijonov evrov
prihodkov, ki bi jih v občinsko blagajno dobili s komunalnim prispevkom od
gradbenih projektov, ki so predvideni na zemljišču nasproti sodišča,” je
nezadovoljen Bržan.
Napoveduje, da se bodo s posledicami ob morebitnih odškodninskih tožbah v
primeru, da referendum uspe, ukvarjali kasneje. Najverjetneje z rebalansom
proračuna. “Očitno živimo v času, ko si lahko vsakdo izmisli in počne, kar želi.
A vsako takšno dejanje ima tudi posledice, ki jih bo občutila celotna lokalna
skupnost,” je kritičen župan.
S kritikami sicer ne skopari niti njegov predhodnik Boris Popovič Spomni, kako
je bila opozicija v preteklosti glasna, ko so v njegovem mandatu po hitrem
postopku sprejemali proračun za eno leto, zato ga čudi, da zdaj nikogar ne
moti, ko ekspresno potrjujejo proračun za dve leti.
.
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Popovič: “Kje so predvolilne obljube?”
“Vedno ste me kritizirali, ker se je občina zadolžila za razvojne projekte, zdaj pa
ste prav vi prelomili obljubo, ki ste jo dali volilcem. Namesto, da zadolžujete
občino, raje zaračunajte visok znesek za nadomestilo za zemljišče za gradnjo
kamionskega terminala na Srminu,” predlaga.

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

Bržanu med drugim očita, da se kiti s tujim perjem, ko svojim volilcem razlaga,
koliko denarja bodo vložili v gradnjo kanalizacije na podeželju. “Glavni projekt
Čisto za Koper in Ankaran smo zastavili že v mojem obdobju. Vi se lahko
pohvalite le s tem, da boste dodatno zagotovili 18.000 evrov za ureditev dela
kanalizacije na območju krajevne skupnosti Gračišče. Kje so vaše predvolilne
obljube, da boste vsako leto za ureditev kanalizacije na podeželju namenili
deset milijonov evrov?,” ga sprašuje Popovič.
Pravi, da so naložbe, za katere iz Evrope pričakujejo deset milijonov evrov,
predvideli že v letošnjem proračunu in so jih zdaj zgolj prepisali, ker jih še niso
uresničili. Dvomi tudi v nekatere druge projekte. Gradnjo 6,5 milijona evrov
vredne montažne parkirne hiše Sonce označuje za potrato denarja, gradnja
nove šole na Škofijah pa je zanj kaznivo dejanje. “Stala bo več kot deset
milijonov evrov, pri čemer boste porušili vse, kar smo v zadnjih letih tam že
uredili z davkoplačevalskim denarjem,” ne more razumeti.
“Zanima me, zakaj občina načrtuje mestno vpadnico čez zemljišče, kjer bi
morali pravoslavci zgraditi svojo cerkev. Menda je pozidava načrtovana tudi na
klifu v Žusterni, kjer smo v mojem mandatu nameravali zgraditi most do
stolpa,” še pravi Popovič. Jasnega odgovora danes ni dobil, saj da projekti še
niso dorečeni in je o njih prezgodaj govoriti.

Križman o težkih časih po epidemiji
Medtem ko Popovič ocenjuje, da je proračun zavajajoč in neresen dokument,
pa ga drugi občinski svetniki podpirajo, saj je bil sprejet z veliko večino.
Nekateri celo ocenjujejo, da bi lahko bil še bolj ambiciozen. Tako, denimo, meni
Marijan Križman (SD). “Mesto je urejeno. Več poudarka bi morali dati
podeželju. Res pa je, da moramo biti realni. Pred nami so težki časi, ki bodo
prišli do izraza, ko bo konec epidemije. Takrat se bodo začele težave. Mogoče
bomo morali predvideti tudi kakšen rebalans,” pravi.
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Predstavnika italijanske narodnosti Alberta Scherianija je zmotilo, da
participativnem delu proračuna ni niti en projekt z območja Hrvatinov.
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Sabina Petrov

(TOP 10) Te vsebine na
Tovarni leta so vas najbolj
pritegnile v 2020
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

29.12.2020
Čas branja:

4

|

09:29

min

Predstavljamo deseterico člankov na portalu Tovarna leta,
ki so v letu 2020 pritegnili največ bralcev; rekorder z nekaj
več kot 12 tisoč bralci je članek o proizvodnji BSH Hišni
aparati, tovarne leta 2020.

Na visoko šesto mesto se je z blizu sedem tisoč bralci uvrstil članek o
zmagovalcu izbora Tovarna leta 2020, ki smo ga pripravili tretjič in je
zaradi epidemije potekal v digitalni obliki. Med tremi finalisti izbora družbami BSH Hišni aparati Nazarje , Hella Saturnus Slovenija in
Intra lighting - je strokovno komisijo najbolj prepričal BSH .
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Izbor za tovarno leta 2021 se bo
začel konec januarja, sklepni
dogodek bo v Nazarjah oktobra
gostila tovarna leta 2020, družba
BSH Hišni aparati Nazarje, kjer
bomo podelili tudi priznanje
uredništva Tovarne leta. Do zdaj so
ga prejele družbe Adient Novo
mesto , FTA in Žito.

Vljudno vabljeni k prijavi na
spletni izobraževalni dogodek
Dobre prakse pametnih
tovarn 20. januarja 2021.
Več informacij in prijave na
pametna-tovarna.si.

V nadaljevanju na kratko o
deseterici najbolj branih člankov
na portalu Tovarna leta v 2020, s povezavami.

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

Med korono je zaživel 100-milijonski projekt BSH v Nazarjah,
zaposlili bodo še 200 ljudi
BSH Hišni aparati Nazarje, tovarna leta 2020, ki je od 1993 del Boscheve
družbe BSH, so v letu 2018 izdelali 567 tisoč samostojnih in vgradnih
kavnih avtomatov srednjega in višjega cenovnega razreda ter 5,3 milijona
malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane. Letos so vstopili v novo
kategorijo izdelkov – pametnih aparatov za pripravo hrane. To je
trenutno največji projekt Boscheve družbe BSH, vreden sto milijonov
evrov, pri čemer četrtino vložka pomenita razvoj novega aparata Cookit in
njegova industrializacija.
V Helli Saturnusu Slovenija žarometi nastajajo tudi za Audi,
BMW, Mercedes-Benz in Porsche
Proizvajalec žarometov in svetlobne opreme za avtomobile Hella
Saturnus Slovenija, ki je od 2004 v stoodstotni lasti nemškega koncerna
Hella, je razvojna in proizvodna lokacija hkrati, izdelke pa razvija tako za
lastno proizvodnjo kot za sestrske tovarne. Zmogljivost proizvodnje
ljubljanske družbe, ki bo prihodnje leto praznovala sto let delovanja, je tri
milijone žarometov, sedem milijonov meglenk in tri milijone radarskih
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logotipnih pokrovov oziroma radomov, izdelujejo pa tudi module ter
številne različne komponente in podsestave.
Proizvodnja FTA iz Šentjurja je zaradi koronakrize pokala po
šivih
Proizvajalec elektronskih vezij in sklopov FTA iz Šentjurja pri Celju, ki
zaposluje 55 ljudi, letno izdela od dva do tri milijone različnih tiskanih
vezij in sklopov. Ti so vgrajeni v krmila za regulacijo ventilov v poslovnih
stavbah, s katerimi se uravnavajo prezračevanje, hlajenje in gretje,
regulatorje za infrardeče grelne panele, stikala za štedilnike, zadnje luči
avtomobilov, športne pripomočke, telekomunikacije, razsvetljavo letališča
v Milanu … Elektronska vezja izdelujejo tudi za dva največja svetovna
proizvajalca naprav za štetje in prepoznavanje denarja.

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

Iskra je združila proizvodnjo stikal in merilne tehnike v Kranju
Iskra je letos poleti proizvodnjo merilnih instrumentov iz Otoč preselila v
Kranj in jo priključila svoji drugi največji proizvodni lokaciji, kjer
izdelujejo nizkonapetostno stikalno tehniko. Nova poslovna enota nosi
ime Merilni instrumenti in stikala oziroma Iskra PE MIS. Ker postajajo
stikala vse bolj kompleksna in imajo elektronske komponente v teh
čedalje večji pomen, je bilo smiselno obe enoti združiti na enem mestu in
skozi proizvodnjo povezati izdelavo elektronike, s čemer so v družbi
dosegli največji sinergijski učinek.
Spoznajte malo cerkniško podjetje, ki je sodelovalo pri
kitajskem megaprojektu
Tovarna transportnih naprav (TTN) iz Cerknice je sodelovala pri gradnji
največjega mostu na svetu, ki so ga naredili na Kitajskem. Izdelali so kotle
za liti asfalt, s katerim so prekrili celoten most med Hongkongom in
Macaom, in zaslužili 760 tisoč evrov. Celoten projekt gradnje mostu je
Kitajce stal 20 milijard dolarjev oziroma dobrih 18 milijard evrov. Čeprav
so v Sloveniji precej neznani, pa so v svetovnem merilu eden večjih nišnih
proizvajalcev horizontalnih in vertikalnih kotlov različnih velikosti in
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izvedb.

Tovarna leta 2020

je

BSH Hišni aparati Nazarje

Laskavi naziv tovarna leta 2020 je bil podeljen podjetju BSH Hišni
aparati Nazarje. »To družbo smo izbrali, ker se poleg po vseh procesih, ki
jih izvaja v skladu z zahtevami industrije 4.0, odlikuje še po tem, da se
oskrbuje z zeleno energijo,« je povedal predsednik komisije Anton
Papež . Boštjan Gorjup , direktor BSH Hišnih aparatov Nazarje, je ob
prejemu nagrade dejal: »Nagrada tovarna leta je v slovenskem prostoru
zelo pomembna, mi pa smo še posebno ponosni, da smo jo dobili v letu,
ko praznujemo 50. obletnico ustanovitve, in da smo jo dobili kot prva od
vseh Boschevih številnih tovarn.«

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

Tako v Žitovi pekarni v Mariboru pečejo kruh, pekovsko pecivo
in slaščice
Žitov profitni center Kruh pecivo Maribor, ki ni le največja Žitova temveč
tudi slovenska pekarna, na petih linijah izdeluje približno 600 vrst
različnih izdelkov. Od tega 450 različnih pekovskih izdelkov, 30 vrst
pekovskega peciva in 120 različnih slaščic. Za sodobno pekarno so
značilne kontinuirane linije, ki so na posameznih odsekih povsem
avtomatizirane, standardizirani procesi, ki se vodijo v sklopu sistema
MES za upravljanje proizvodnje, pa tudi delo zaposlenih, ki je s fizičnega
prešlo na računalniško vodenje avtomatiziranih linij in procesov.
Z analizo dobičkonosnosti do boljših poslovnih odločitev
Celostna informacijska rešitev, ki na enem mestu združuje vse podatke,
potrebne za analizo dobičkonosnosti in nazorne vizualizacije podatkov v
končnih poročilih, pomaga podjetju bolje razumeti glavna poslovna
področja, s tem pa tudi poslovanje podjetja, je pojasnil Uroš Hribar ,
poslovni analitik in vodja projektov v družbi ADD . Če podatki niso
urejeni, poenoteni in pravilno knjiženi, bo rezultat analize
dobičkonosnosti lahko vprašljiv, je ob tem opozoril.
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Tako šempetrski Intra lighting izdeluje svetila, ki so tudi v
prostorih Ferrarija, Armanija, Snap Chata, Googla in
Microsofta
Proizvajalec arhitekturnih svetil Intra lighting iz Šempetra pri Gorici
razvija in proizvaja arhitekturna svetila z LED-tehnologijo ter celostne
svetlobne rešitve po meri naročnika za različne vrste prostorov in
objektov, pri tem pa tesno sodeluje z arhitekti in oblikovalci svetlobe po
vsem svetu. S svojimi izdelki so navzoči v 68 državah na petih celinah.
Proizvodnja podjetja je maloserijska in hkrati raznolika. Na dan v družbi
izdelajo tisoč svetil, med katerimi je do 150 različnih, na leto pa izdelajo
več kot 200 tisoč svetil.

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

Posel za BMW še tesneje povezal Impol Final in Avastar
Automation
Družbi Impol Final in Avastar Automation je povezal posel, ki ga je
podjetju iz Slovenske Bistrice zaupal južnokorejski Samsung kot
dobavitelj ameriško-italijanskega proizvajalca avtomobilov Fiat
Chrysler (FCA). Za izdelavo nosilcev za litij-ionske celice baterij so v
koprskem podjetju razvili in izdelali serijo orodij za vpenjanje različnih
aluminijastih profilov med CNC-mehansko obdelavo, ki je povsem
avtomatizirana in robotsko posluževana, ter hkrati poskrbeli še za
avtomatizirano robotsko posluževanje operacije pranja in lasersko
označevanje vsakega izdelka s QR-kodo v nadaljevanju procesa obdelave.
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Slovenija leži na potresnem območju
POP TV, 29.12.2020, 24 UR ZVEČER, 23:04
JANI MUHIČ (voditelj)
Slovenija leži na potresnem območju. Kako potresno varne pa so stavbe pri nas? Dober večer mag. Črtomir Remec,
predsednik Inženirske zbornice Slovenije. Nekaj škode je bilo tudi na objektih v Sloveniji. Je Slovenija pripravljena na
morda tako močan potres z magnitudo, kot je bila danes 6,2? Kakšno škodo bi povzročil pri?
ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije)
Ja, ta potres 6,2 magnitude je primerljiv z preteklim potresi v Posočju, tudi ljubljanskim potresom pred 125. Zdaj seveda
škoda je različna od stanja objektov, tako da bi zelo težko natančno ocenili kaj bi se pri nas zgodilo s podobnim potresov.
Definitivno pa bi bilo nekaj poškodovanih tako dimnikov, streh kot tudi objektov, predvsem tistih, ki so bili slabše zgrajeni.
Pri tem mislim tiste v obdobju po 2. svetovni vojni, pred skopskim potresom, ko je dejansko bila gradnja nekoliko slabša.
JANI MUHIČ (voditelj)
Kakšne stavbe imamo pri nas? Kje so najbolj ogrožene? Pravite predvsem starejše. Koliko je takih objektov v Sloveniji?
Koliko ljudi živi v njih? Imate te podatke.
ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije)

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

Ja, splošno znano, da je intenziteta pričakovana potresov največja od severozapada, od bovškega, brkinskega področja
preko Ljubljanske kotline in pa v smeri proti Brežicam na jugovzhod in v tem področju pričakujemo seveda tudi
najmočnejše potrese. Kot sem pa že omenil, so pa iz različnih obdobij stavbe pač v različnem stanju in od tega je tudi
odvisno kakšna je škoda. Tudi več študij je bilo narejenih za ta namen, vendar so vhodni podatki različni in zato jih težko
primerjamo. Po moji osebni oceni je nekaj tisoč stavb, če gledamo na povratno dobo 475 let za potres in nekaj 1000 takih
stavb, ne, ki so ogrožene in pa nekaj 10.000 ljudi živi v teh stavbah oziroma dela, ker je tudi nekaj javnih objektov, ko
nekako ni najbolj potresno varnih.
JANI MUHIČ (voditelj)
Od kdaj pa gradimo v Sloveniji protipotresno dovolj varne stavbe? Kakšne potrese zdržijo po predpisih?
ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije)
Ja, bolj resna potipotresna gradnja se je začela ob tako imenovanem skopskem potresu. Prvi potresni predpisi so bili leta
1964 v uporabi. Bili so leta 1981 posodobljeni. Potem pa smo 2008 začeli uporabljati eurokode, to so evropski predpisi, ki
so pa še bistveno bolj konservativni in dejansko z njimi dosegamo najvišjo stopnjo varnosti.
JANI MUHIČ (voditelj)
Še za nuklearko mi povejte. Veliko besed je bilo danes o tem. Grajena naj bi bila tako, da bi prestala potres z intenziteto
9. Če vas vprašam po domače, kdaj bi potres lahko naredil škodo nuklearki in kaj vse bi potres prej poškodoval pri, pri tej
stopnji 9?
ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije)
Ja, nuklearka je bila v času projektiranja, takrat so seveda nekako za obratovanje upoštevali 5 in oziroma 7 za varno
ustavitev. Zdaj enkrat govorimo o magnitudi, ne, se pravi, tukaj govorimo o magnitudi. Če pa govorimo o intenziteti, je pa
seveda to bolj, bi rekel, osebna ocena. Namreč kot vemo, je magnituda izmerjena, medtem ko intenziteta je tista, ki jo
ocenjujemo glede na škodo, ki je potem povzročena. Pri Nuklearki so tudi z izboljšavami po znanih podatkih nekako tudi
dvignili to, to se pravi, varnost za zaustavitev. Če zdaj primerjamo zadnja dva potresa, ne. Pri prvem, na hrvaškem, v
Zagrebu, takrat je bila, takrat ni bila zaustavljena, zdaj pa se je samodejno zaustavila, ampak je bil tudi tokrat pospešek
med, se pravi, 2 do 5 % G, običajno pa se, je pa to 15 % na nek način predvideno za varno zaustavitev.
JANI MUHIČ (voditelj)
Magister Remec, hvala lepa za vaše odgovore.
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ČRTOMIR REMEC (predsednik Inženirske zbornice Slovenije)
Prosim. Lahko noč.
JANI MUHIČ (voditelj)
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V vrsti

za 2021
pa »poljska« in »angleška« vrsta nista
nasprotji Vzhoda in Zahoda, socializ-

Miloš Kosec
arhitekt in publicist, revija Outsider

ma in kapitalizma, kaosa in discipline.

obe izvirata iz podobnih
stisk in pretresov. Vse prevečkrat pozabljamo, da je racionirana preskrba, ki
Nasprotno:

Drostor,

ki bo zaznamoval

leto 2020, je praznina.
Prazni trgi in ulice, prazna
gledališča, muzeji in šole,

prazni bazeni in stadio-

leta

središča. Predvsem pa bo

knjižic so Angleži izpilili svoje manire

za praznino letošnjega

stoičnega in navsezadnje celo malce

in pol okrog človeškega telesa:

to je

merilo, ki so se mu morali podrediti vsi

prostori in stavbe, ne glede na to, kako
častitljivi so in kako ugleden arhitekt
jih je zasnoval. Vendar pa je praznino
težko ubesediti in še težje naslikati
ali fotografirati; v izpraznjenem in z
vladnimi uredbami skrbno nadzorovanem prostoru jo najbolj

začutimo,

ko sodelujemo v znova obujenem
kolektivnem principu samoorganizacije: čakalni vrsti. Vrste v letu 2020
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najdlje v Evropi in se je končala šele

ni, prazna nakupovalna

leta obveljala namišljena sfera metra

namreč srečujemo povsod: pred pošto,
banko in trgovino. Pred kratkim sem
prvič v življenju v vrsti stal celo pred
knjigarno, kar je vrsti vdahnilo celo
malo praznične zanosnosti.
Čakalne vrste
Prvo

je bila uvedena zaradi druge svetovne
vojne, ravno v Veliki Britaniji trajala

se cepijo na dve veji.

poimenujmo »poljska vrsta«: je

alegorija sesutja reda in naraščajočega
pomanjkanja, znamenje neobvladovanja situacije. Takšni so prizori vrst
pred trgovinami z osnovnimi življenj-

skimi potrebščinami na Poljskem v
osemdesetih letih, ki v javni domišljiji
še danes označujejo dokončen bankrot
sovjetskega tipa komunizma. Druga vrsta simbolizira urejenost

in sposobnost

samoorganizacije brez prisile: recimo ji
»angleška vrsta«. Angleži svojo samoorganizacijo visoko cenijo in discipli-

nirano stanje v vrsti podobno kot suh
humor jemljejo kar za nekakšno dokazilo o nacionalni pripadnosti. Prvi in
menda edini resnično togoten izbruh
kakšnega Angleža sem doživel ravno v

vrsti za koncert: »Ste dejansko preskočili vrsto?!« je pravičniško zarohnel na
prihuljenca pred mano. Po nekaj letih
življenja v Londonu zdaj tudi mene

doleti pravičniška jeza, če se mi zazdi,
da poskuša pri svetem vrstnem redu
čakalne vrste kdo pogoljufati. Vendar

1954. V

času bonov

in

racioniranih

samovšečnega stanja v vrsti.

Sodobna koronska vrsta je, podobno kot njene predhodnice, tudi sama

rezultat vseh teh osnovnih elementov:
sesutja »normalnosti«, ki je bila zasnovana

za predepidemiološke zahteve,

in

samoorganizacije anonimnih posameznikov, ki se zavedajo, da je potrpežljivo stanje v vrsti ob koncu dneva za vse

udeležence boljše kot pa prerivanje ali
celo pretep. Vrsta je vmesni prostor čakanja, ki stoično sprejema neizogibno
potrato časa

in energije.

Da pa

bi lahko

normalno funkcionirala, morata biti
izpolnjena dva pogoja: čakajoči morajo
verjeti, da gre za začasno in preho-

dno obdobje,

po

katerem bodo lahko

bolje zaživeli, obenem pa morajo biti
prepričani, da organizacijski sistem za
vse velja enako in transparentno. Če se
bo izkazalo, da je v trgovino speljana še
ena, privilegirana pot, se bo sesula tudi

čakalna vrsta.

Čemerne

in naveličane

obraze čakajočih z maskami na dežju
in snegu pred trgovinami namreč
veže predvsem zaupanje, da so vsaj v
vrsti vsi na istem. To je zelo osnovna
solidarnost, pri kateri ni prostora
za tople občutke

in osladne besede,

ampak jo gradi osnovno zavedanje, da

bodo posamezniki na boljšem samo, če
bo napredovala celotna družba, in da
bo družba na boljšem samo, če bodo
napredovali vsi njeni posamezniki.
Problem vrste je samo v tem, da se šele
na njenem koncu,

ob vstopu v trgovi-

no, izkaže, ali ste bili prevarani ali pa

je bil vaš občutek zaupanja od vsega
začetka upravičen. Verjetno je ravno to
edina, a ključna razlika med »angle-

ško«

in »poljsko« vrsto, zaradi katere so
Britanci na vrsto ponosni, na Poljskem
pa se

je sramujejo.

Leto

2020

se izkazuje kot ena sama
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dolga čakalna vrsta, sestavljena iz

nost, skrb za okolje, javna dostopnost

mnogih majhnih, različno dolgih in

in ohranjanje dediščine

različno čemernih vrst in vrstic. Kaj je
torej naša, slovenska obljuba na koncu
vrste? Kaj nas čaka v razsvetljenih, a za

več šteli. Ko bo obljuba leta 2021 postala optimistično nasprotje distopičnega

ne bodo nič

zdaj še zakritih izložbah leta 2021? Na

leta, od katerega se poslavljamo, in ko
bo minil občutek, da bomo trideseto

žalost so naše vrste vedno bolj »poljske«. Med čakanjem v vrsti se pri nas

primorani praznovati v okolju, ki bi

vsak dan dogajajo tektonski družbeni
premiki, epidemija pa bolj kot javna

zdravstvena kriza postaja naravnost
nadrealističen izgovor za demonta-

obletnico razglasitve neodvisnosti
spominjalo na brezobzirno bojišče
vseh proti vsem devetnajstega stoletja,
se bodo tudi naše čakalne vrste iz nergajočih poljskih spremenile v stoične

žo ključnih in kritičnih družbenih
sistemov in podsistemov, s tem pa

in

tudi razmerij moči v prostoru.

deluje, s poljsko pa je že davno pometla

Samo

na področju prostorske zakonodaje je

samozavestne angleške.

Navseza-

dnje: angleška vrsta še danes zgledno
zgodovina.

letošnje leto postreglo s skoraj popolno
ukinitvijo udeležbe nevladnih organizacij v postopkih umeščanja v prostor,

Prispevek je mnenje avtorja

zakonodaja v pripravi pa napoveduje

in ne izraža nujno stališča uredništva.

celo, da bodo gradbeno dovoljenje za
umeščanje tudi najbolj kompleksnih

Leto 2020 se

objektov v prostor odslej pridobivali
inženirji katerekoli stroke. Umeščanje
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šolskega kompleksa ali kulturnega
centra bi po novem predlogu gradbe-

nega zakona lahko vodila kar geodet
ali prometni inženir brez udeležbe
arhitekta, torej profila, ki se edini med
inženirji vse svoje življenje izobražuje
ravno za takšne kompleksne naloge.
Kar so na prvi pogled samo strokovne
zdrahe, v resnici pomeni oblikovanje

izkazuje kot ena
sama dolga čakalna
vrsta, sestavljena

iz mnogih majhnih,
različno

dolgih in

različno čemernih
vrst in vrstic.

kaotičnega prostora po koncu zdravstvene

krize, ko strokovnost, kritič-
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Vásárolni, amíg lehet!*

Vzornik in oboževalec
© Borut Krajnc

Oktobra je madžarska medijska družba TV2 Media postala lastnica televizije Planet TV. Za
televizijski kanal so Telekomu plačali pet milijonov evrov. Mreža TV2, na Madžarskem
druga največja zasebna televizijska mreža, je povsem orbanovska. TV2 je nekoč bila v
nemški lasti, v lasti televizijskega podjetja Pro7, dokler je ni leta 2015 kupil Orbánov
podpornik, producent Andy Vajna, ki je bil kasneje tudi komisar madžarske vlade za
filmsko industrijo. Ko je Vajna januarja 2019 umrl, je televizijsko mrežo s 14 TV-programi
prevzel madžarski bogataš József Vida – še en novi, vzpenjajoči se podjetnik, ki mu posli
uspevajo s pomočjo dobrih političnih povezav s stranko Fidesz.
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Mreža TV2

je

na Madžarskem znana po svojih političnih kampanjah

v

podporo Orbánu.

Ena njenih specialitet ali inovacij je, recimo, da so prenose športnih dogodkov, ki jim
navadno sledijo množice, pomešali s političnopropagandnim informativnim programom.
Planet TV pod novim lastnikom tako očitno ne bo navadna, politično nevtralna televizija, ki
bo v Sloveniji iskala le večji dobiček, ampak nekakšen ideološki podaljšek. Umestne so
verjetno tudi špekulacije, da se bo podjetju pridružila Nova24, televizija SDS, ki sama brez
velikih finančnih injekcij ne more preživeti.
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Druga velika gospodarska zmaga Viktorja Orbána v letošnjem letu je hitro približevanje
Madžarske k projektu drugega tira. Vlada je novembra na parlamentarni odbor za zunanjo
politiko naslovila pobudo za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o
sodelovanju pri gradnji in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača– Koper.
Ja, zdaj, ko smo po vrsti zapletov in celo referendumu drugi tir začeli že graditi, želi vlada
projekt postaviti na glavo. Tudi ta posel je povsem očitno posledica dobro stkanih političnih
vezi med slovenskim in madžarskim predsednikom vlade, posel pa je tudi težko pojasniti z
zgolj ekonomskimi izračuni.
Finančna konstrukcija gradnje drugega tira je namreč že končana, Slovenija bo tir gradila s
pomočjo razmeroma poceni kreditov, sedaj pa želijo v SDS v projekt vključiti Madžarsko,
katere denarni vložek, domnevno v višini 200 milijonov evrov, bo precej dražji. Poleg tega
bi morali v vladi ob tem uničiti še vso institucionalno zasnovo: če bodo Madžari res
sodelovali pri projektu, to zaradi EU pravil ne bo izvedljivo prek projektnega podjetja
2TDK, ampak le tako, da bodo projekt prenesli nazaj na Slovenske železnice. Gre skratka za
izjemno tvegano potezo pri več kot milijardo evrov vrednem projektu, ki je brez politične
ljubezni med velikima vodjema Madžarske in Slovenije ni mogoče pojasniti.
In potem lahko gremo še naprej. Novembra je Madžarska napovedala tudi začetek gradnje
ljubljanskega potniškega centra, tako imenovane Emonike. Projekt bo vodilo podjetje v lasti
madžarske banke OTP. Banka OTP, ki je januarja lani v Sloveniji kupila banko SKB, je v lasti
najbogatejšega Madžara Sándorja Csányia. Kdo je Csányi? Ta poslovnež je seveda blizu
Viktorju Orbánu: je predsednik madžarske nogometne zveze, torej športa, ki je za Viktorja
Orbána sveta reč, nadzira tudi naložbo v nogometno akademijo v Lendavi, ki je projekt
madžarske vlade; skratka, gre tako rekoč za državno banko. Za OTP je pred časom v
Sloveniji pri širjenju lobiralo tudi madžarsko veleposlaništvo, cilj banke pa je nadaljnja
širitev poslov v Sloveniji, nekje do tretjine bančnega trga.
Madžarska gospodarska ekspanzija v Sloveniji vse bolj izstopa tudi v uradni statistiki.
Banka Slovenije podatke o tujih neposrednih investicijah sicer objavlja z enoletnim
zamikom. Letos novembra so tako objavili podatke o naložbah tujih držav v letu 2019. A že
iz teh statistik je mogoče razbrati, da je glede na svojo velikost Madžarska nekaj posebnega.
Že lani je postala druga najpomembnejša investitorica v Sloveniji. Na prvem mestu je
Češka, na tretjem pa je Slovaška. Je pa Madžarska daleč, daleč prva po tendenci: Madžarska
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podjetja so imela do leta 2018

v

3/4

Sloveniji za okoli 60 milijonov evrov naložb, ta pa so leta

2019 poskočila na kar 422 milijonov. In vse kaže, da bo leto 2020 res rekordno.
Zakaj Madžarska to počne? Je posredi predvsem velika ljubezen med obema
predsednikoma vlad, Janezom Janšo in Viktorjem Orbánom? Madžarski predsednik vlade
Viktor Orbán je po veliki zmagi na volitvah leta 2010 vsem državnim institucijam poslal
ukaz, da na javnih mestih razobesijo poseben razglas. V razglasu, ki še danes – lepo
uokvirjen in s primernimi ornamenti – visi v javnih prostorih, piše, da se je na
Madžarskem s stranko Fidesz »po gospodarski in duhovni krizi« začela »ustavna
revolucija«, ki bo v prihodnosti ponovno združila raznoliko Madžarsko ter zgradila
prihodnost, utemeljeno na »delu, domu, družini, zdravju in redu«.
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Če ima po letu 2010 Viktor Orbán kakšen masterplan, je to obuditev Velike Madžarske. Ne
želi biti le absolutni vladar doma, ampak tudi vladar regije – kot je to bilo nekoč. Vlada v
Budimpešti v zadnjih letih odkrito zavrača trianonske meje sedanje države Madžarske iz
leta 1920. Lani so v čast 100. obletnici podpisa Trianonske pogodbe v Budimpešti
postavili poseben spomenik narodni enotnosti, 100 metov dolgo in 4 metre široko ploščo,
na kateri so zapisana madžarska zgodovinska imena 12.000 občin. Tako tistih, ki so del
Madžarske, kot onih, ki danes pripadajo drugim državam. Letos je Orbán v majhnem
mestu blizu slovaške meje odkril spominsko ploščo, na kateri piše »Reka – Madžarska do
morja«.
Poleg zgodovinskega revizionizma je Orbánova vlada začela tudi širiti svoj vpliv zunaj
meja, čemur v zadnjih letih sledijo s strateško zavzetostjo: sklepajo mednarodna
zavezništva in poskušajo širiti svoj tako imenovani iliberalni pristop k politiki. »Madžarska
želi imeti konservativni in krščanskodemokratski pristop do evropskih institucij in politike
kot take ... Radi bi šli nazaj v zgodovino, kjer bi govorili o vrednotah, kot so družina, nacija,
kulturna tradicija, vera,« je govoril Orbán letos na Blejskem strateškem forumu. Pri tej
ekspanziji je Madžarska sprva sistematsko izkoristila svoje manjšine. Vlada je v zadnjih
letih pospešila program podeljevanja dvojnih državljanstev predstavnikom svoje manjšine
in začela z velikimi investicijami na dvojezičnih območjih, kot je denimo v Sloveniji
naložba v nogometno akademijo v Lendavi. Potem je začela investirati tudi širše. Lani je
madžarski državni sklad v Lendavi kupil tamkajšnje terme, čemur so letos sledile še druge
državno sponzorirane investicije.
Seveda je vsak ekspanzionizem strašljiv. A k sreči Madžarski njihov program dejansko ne
uspeva. Pri ekonomski ekspanziji je Madžarska trčila na velike ovire: na Hrvaškem, kjer so
se letos in lani hoteli tesneje povezati z reškim pristaniščem, jim projekt ni uspel – Zagreb
Orbánu seveda zameri koruptiven prevzem naftne družbe INA. Še huje pa je, da se je
madžarski projekt Avstro-Ogrske ustavil na avstrijski meji. Avstrija – četudi je avstrijski
kancler Sebastian Kurz iz iste evropske politične družine kot Orbán, iz Evropske ljudske
stranke (EPP) – je danes največji kritik madžarskih politik. Zakaj? Madžarska je leta 2010
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predvsem proti avstrijskim bankam uvedla nov davek na bilančno vsoto, leta 2014 pa so

avstrijske banke na Madžarskem morale pretvoriti kredite

v

švicarskih frankih.

Orbán se rad postavlja kot regionalni voditelj nove Vzhodne Evrope. Moč še ima, a mu žal
manjka vsebine. Ni nikakršen Vaclav Havel. Dejansko mu je s svojim govorjenjem o
krščanskodemokratskem iliberalnem pristopu uspelo doslej prepričati same sumljive tipe.
Njegov največji zahodni prijatelj je nizozemski nacionalist Geert Wilders. Ta je leta 2012
ustanovil spletno stran, na kateri so se lahko ljudje pritoževali nad vzhodnjaki, ki jim
kradejo službe. Letos, leta 2020, pa sta Geert Wilders in Orbán največja prijatelja. Avgusta
sta se spet srečala v Budimpešti, zdaj je Orbán za Wildersa »heroj, ki si zasluži Nobelovo
nagrado«. Drugi Orbánov najboljši prijatelj iz Vzhodne Evrope, podobnega kova, pa je
seveda naš predsednik vlade.
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*Kupujte, dokler lahko!
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Projekt Drugi tir
RADIO SLOVENIJA 1, 29. 12. 2020, DANES DO 13IH, 13:10
V nadaljevanju preglejmo, kakšno leto je za projektom Drugi tir. V več kot dveh desetletjih, odkar se v naši državi
lotevamo projekta graditve drugega tira se je nabralo toliko obljub, ki so bile prelomljene, napovedi, ki se niso uresničile,
dokumentov, ki so se spremenili in denarja, ki se je izgubil, da bi lahko o tem napisali knjigo. Pred tremi leti je drugi tir
začel dobivati jasnejšo obliko, a se vsaka nova oblast projekta lotila po svoje. Tudi letos zapletom ni videti konca. Več,
Nataša Ugrin Tomšič.
NATAŠA UGRIN TOMŠIČ (novinarka)
Milijardni projekt 27-kilometrskega drugega tira je največji in najdražji infrastrukturni projekt države, zato je gneča na
javnih razpisih razumljiva. 15 gradbenih podjetij bi se lotili graditve. V igri ostajajo tri, dve tuji družbi ter domači Kolektor
CPG s turškim partnerjema. Kitajci so izpadli, čeprav smo jih sami vabili, tako kot Madžare, ki jih je snubila že Cerarjeva
vlada, zdaj pa so Madžari spet aktualni. Zakaj je predlog sporazuma tajen, ni jasno. Kaj je še v njem, razen dogovora, da
Madžari za 200 milijonov evrov dobijo delež v podjetju 2TDK in nerazumno visoke obresti ter zemljišče v pristanišču.
Zakaj je tako nujno, da pritegnemo našo vzhodno sosedo? Minister za infrastrukturo, Jernej Vrtovec.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Moj namen je Luko Koper utrditi kot strateško Luko v severnem Jadranu. Če nekdo govori, da zelednih držav ne
potrebujemo, potem pač je dovolj za oskrbovanje Slovenije Marina Izola.
NATAŠA UGRIN TOMŠIČ (novinarka)
Seveda potrebujemo vse zaledne in tudi druge države, a o tovoru, ki ga bodo pripeljali v Koper ne odloča država, ampak
multinacionalke ladjarji. Nekdanja ministrica Alenka Bratušek.

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

ALENKA BRATUŠEK (predsednica SAB)
Slovenci in Slovenija nismo hlapci, ne Madžarske, ne Avstrije, ne Poljske, ampak smo partnerji.
NATAŠA UGRIN TOMŠIČ (novinarka)
Medtem ko poteka bitka za 700 milijonski posel za glavna dela Kolektor gradi dostopne ceste. Vrstijo se pritožbe na
razpise, zahteve za anekse, podaljšujejo se roki. Medtem so zamenjali tudi vodstvo 2TDK, ki je domačo gradbeno stroko
razjezilo izjavo, da ni sposobna graditi drugega tira. A po njem se bomo zapeljali 2026, zagotavljajo. In če bo proga imela
še dodatni tir, potem lahko pričakujemo nove zaplete, ki projekt spremljajo od samega začetka.
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GORNJI PETROVCI

Gradili kar
brez gradbenih

dovoljenj
Športni objekt v Adrijancih zgrajen nelegalno,
kar je potrdil tudi župan Franc Šlihthuber.

Podobna zgodba v Neradnovcih
Damjana Nemeš, Vestnik

To,

za

da so

plinskega postopka zoper vodjo

na inšpektoratu

okolje in prostor vedno

nove prijave zaradi grad-

benih dovoljenj za objekte v naši
občini, je zdaj že nekaj povsem nor-

malnega
prijave

- lahko

potrdim, da so bile

vložene za skoraj vse objekte,

pravi župan

občine

Franc Šlihthuber.

Gornji Petrovci

Številne objekte v

občini so namreč zgradili brez ustreznih dovoljenj.

nadzora na gradbišču, to je bil samostojni podjetnik Esad Kalač iz podjetja Eking, projektiranje in nadzor

iz Murske Sobote. Kalač

nam je potr-

dil, da je z uvedbo disciplinskega

po-

stopka seznanjen, prav tako naj bi bil

Inženirski zbornici Slovenije že izročil vso potrebno dokumentacijo, ki
bi

ga

razbremenila krivde. "Ko se je

objekt začel graditi, nisem vedel,

da ni bil grajen v skladu z gradbenim dovoljenjem. Kot sem kasneje
ugotovil, je bil objekt zakoličen na
parceli v lasti občine, vendar se

Bo treba objekt

investitor

v Adrijancih porušiti?

odločil, da ga

bodo

je

pre-

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

maknili za en meter. Objekt je sedaj
Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor trenutno opravlja

dva inšpekcijska nadzora v povezavi z občino Gornji Petrovci. Prvi je
nadzor gradnje pomožnega objekta
ob igrišču za mali nogomet v Adrijancih, za katerega je že bila izdana
inšpekcijska odločba. Na ograji ob
objektu je tudi tabla, ki označuje,

da je gradnja objekta nelegalna.

V

primeru tega objekta je bil izrečen
ukrep odstranitve stavbe. Sklepa o
tem, ali bo objekt porušen, sicer še
ni,

saj inšpekcijski postopek še ni

pri koncu. Če pa bi prišlo do tega
skrajnega ukrepa, bi moral stroške

odstranitve plačati investitor. Gradbeni zakon namreč določa, da stroške morebitne odstranitve nelegalne
gradnje plača investitor,
meru bi

bila to Občina

v tem priGornji Pe-

trovci, so pojasnili na inšpektoratu.

delno tudi na sosednji parceli, ki
ni

v lasti občine. Takoj ko

pa

sem

to

ugotovil, sem naročil popravilo te
kršitve,
javo,

vendar

je

nekdo vložil

pri-

inšpektor pa je uvedel inšpek-

cijski postopek," pojasnjuje zaplet

Kalač. Dodal

je,

da občina v

s

zvezi

tem že ureja vso dokumentacijo

in

naj bi odkupila tudi sosednjo par-

celo, na kateri

je

del novogradnje.

Besede nadzornika je potrdil župan.
Pojasnil je, da je pod novozgrajenim
objektom igrišče s škarpo, zaradi
katere naj bi se odločili objekt zgraditi nekoliko višje. "Bali smo se, da

bi se celotna stavba sesedla oziroma
začela drseti

po terenu. V

tem času je

prišel inšpektor, izdal odločbo o legalizaciji objekta, mi pa sedaj pripravljamo vso dokumentacijo. Potrdim
lahko, da do legalizacije še ni prišlo,"

pravi Šlihthuber. Gradnja objekta v
Adrijancih je stala dobrih

120

tisoč

evrov. Graditi so ga začeli lani, pro-

Disciplinski postopek

zoper vodjo nadzora gradbišča
Gradbeni inšpektor Slobodan
Genov

je predlagal Inženirski zbor-

nici Slovenije tudi uvedbo disci-

jekt pa je občina financirala po 23.
členu zakona o financiranju občin,

kar pomeni, da je denar prispevalo
tudi
sicer

ministrstvo za javno upravo, in

67

tisoč evrov.

Preostala sred-

stva je zagotovila občina iz proraču-
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Da morajo za

na.

adrijanski objekt

pridobiti gradbeno dovoljenje, so na

občini očitno ugotovili julija, ko so
svetniki na občinski seji sprejemali
rebalans proračuna, ena izmed postavk pa se je nanašala na izdelavo
tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Objekt je

takrat že stal.

inšpekcijski nadzor, ki poteka,

-gasilskega doma (VGD) Neradnovci,
je

bila izvedena brez gradbenega

dovoljenja. Ta inšpekcijski postopek
je pred izdajo inšpekcijske
sporni

pa naj

kirišče

pri VGD Šulinci, za

katero so

ugotovili, da je zgrajeno brez gradbenega dovoljenja.

"Zavezancu je

bila izdana inšpekcijska odločba, in
sicer sklep o dovolitvi izvršbe. Izvajalcu je bila izrečena globa deset

ljenje, inšpekcijski postopek pa je
zaključen. Prav tako so bile med postopkom odpravljene nepravilnosti
pri označitvi parkirnih mest, izrečene globe so bile plačane," so povedali
na pristojnem inšpektoratu.

odločbe,

bi bili na novo posta-

vljena terasa ter menjava strehe na
gasilskem domu. "Rekonstrukcija je

Poleg tega inšpekcijskega nadzora

je končan tudi inšpekcijski

postopek nadzora v primeru VGD
Ženavlje, saj

gradnja sedaj poteka na

bila izvedena v skladu z načrti, ki

podlagi gradbenega dovoljenja. Tudi

jih potrdili tudi na zboru vaščanov Neradnovcev. Predstavil sem
jim vso obnovo, da bomo zunaj po-

pridobljeno gradbeno dovoljenje,

smo

stavili teraso, obnovili točilni pult,

ki

je že

stal,

Vaščani so

prav

tako streho doma.

me prosili še, da bi uredi-

li parkirišča, kar

smo tudi potrdili.

Zdaj pa sami sebi kopljemo jamo. Ker
je

bila občina investitor, bom predla-

gal, da v prihodnjem letu vse stroške
za legalizacijo gasilcem poplačamo

in objekte tudi legaliziramo," je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pek je bil uveden marca lani za par-

je bilo pridobljeno gradbeno dovo-

se nanaša na rekonstrukcijo vaško-

ki

prijave rešuje po

tisoč evrov, odgovorni osebi pa dva
tisoč petsto evrov. Med postopkom

"Zdaj sami sebi kopljemo jamo"
Drug

Gradbeni inšpektor

prioritetah. Prvi inšpekcijski posto-

vedal župan.
Da so neradnovski gasilci

pa

po-

tudi

člani športnega društva ter Društvo
žena Neradnovci, ki imajo tam svoje
prostore, zaprosili za ureditev parki-

rišča pri gasilskem domu, drži.

To sta

nam potrdila predsednik Prostovoljnega

gasilskega društva Neradnov-

za

dograditev VGD

pa so

tudi

prijavo za VGD

v kateri je zapisano,
širjen najverjetneje

bilo

da

je

Peskovci,

dom raz-

brez gradbenega

dovoljenja, vendar inšpekcijski postopek v tem primeru še ni uveden.

Objekt je bil

zakoličen na parceli
v lasti občine ,
a se je investitor

odločil da ga
bodo premaknili
za en meter
Župan: Za to

Štefan

je

so pojasnili na inšpektoratu, dobili

Balek in občinski svetnik
iz Neradnovcev Jože Balek. "Mi smo
skupaj s športniki in društvom žena
ci

Šulinci

r

da se dela z dovoljenji

zemljišče, kjer je sedaj urejeno parki-

Inšpekcijski zavezanec ima vedno možnost, da z legalizacijo objekta

rišče, odkupili že prej. Vendar nismo

vzpostavi legalno stanje, kar je tudi cilj inšpekcijskega postopka. Pred

želeli, da bi se uredilo tako, kot je

izdajo gradbenega dovoljenja pa izda upravna enota investitorju že zgra-

sedaj, ni bilo potrebe po asfaltira-

jenega objekta odločbo, s katero se odmeri nadomestilo za uzurpacijo

nju. Potem pa smo na prigovarjanje
župana odkupili še eno manjše ze-

in degradacijo zemljišča, so še razložili na inšpektoratu. "Absolutno sem
za to, da se za letošnje leto ter za naslednji dve leti vse investicije delajo

mljišče v bližini, kjer je sedaj še eno

z vsemi gradbenimi dovoljenji in soglasji. Zagotavljam, da bom sam kot

parkirišče," je povedal Štefan Balek.

župan skupaj z občinsko upravo in občinskimi svetniki storil vse, da se

Dodal je še, da niso bili seznanjeni
s tem, da se terasa gradi brez ustreznih dovoljenj. "Inšpektor izvaja po-

bodo zagotovili vsi dokumenti za investicije, ki jih bomo delali tudi v
prihodnje," je še dejal župan Šlihthuber, ki občino vodi že 26 let oziroma

kar sedem mandatov.

stopke po uradni dolžnosti, kar je

tudi

prav,

saj se nič ne

bi smelo delati

brez ustreznih dovoljenj,"

je pristavil

občinski svetnik.

Nekaj objektov že legaliziranih
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Gradbeni inšpektor opravlja inšpekcijski
nadzor gradnje

športnega

Foto:

objekta

Tadeja LFPOSA
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v Adrijancih.
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KRIŽANKE

Nova streha nad avditorijem v letu 2021
Novo streho nad avditorijem
Križanke bodo

delavci pos-

tavljali spomladi, prve predstave pod njo pa bi si gledalci v poletnem

gledališču lah-

ko ogledali še isto leto.

/

so

mestni ob-

ljubljanski

na

čini v začetku leta napovedali, da bo
nova

streha nad poletnim

čem končana še pred
festivalske

tošnje

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

junija

2020,

se

to

gledališ-

začetkom leoziroma

sezone

ni

5

teje

obnovilo že pred približno

bodo

ma

letoma.

Tako

zgodilo.

teorne vode.

gledališčem

spomladi

2016

popolnoma

kot

postavljena

mogoča,

potrdili

tudi na

samos-

tako ne bo vpeje takšna

so

že

časom

pred

ljubljanski

območni

streho nad avditorijem Križan-

ke bo postavilo koprsko podjetje

Ma-

kro

5 gradnje. Streha bo sestavljena
iz dveh delov: odrski prostor bo pred

padavinami branil

ki

bo pokrival

fiksni del strehe,

celotni oder,

orkestr-

ski prostor in prve tri vrste sedežev v
spodnjem parterju, medtem ko bo
streha

nad

pomična.

preostalim

Pomični

del

avditorijem
se

bo

moral

odpreti v največ desetih minutah,

če

in-

jekt za streho Križank
potrebne

bo

so

v

za

gradnjo

že vložili prošnjo za pridobi-

gradbenega
potekala

dovoljenja.

predvidoma

v

Gradnja
spomla-

danskih mesecih. »Verjamemo, da bomo

v letu

2021

že gledali prve predKrižanke pod novo

v avditoriju

Nove

(SŠOF)

prestavljene

vremenske
v

notranje

napovedi

prostore

ali

na nadomestni termin.

Drugi poskus postavitve strehe
Tokratna načrtovana postavitev nove
strehe ni prvi poskus občine, da nad

ceste, ki je v času
služila kot obvoznica,

oblikovanje

in fotografijo

celovite prenove je bila
letoma predvidena

dvema

tudi namestitev nove strehe, a se je
takrat zapletlo zaradi slabe statike
streha bi morala biti

objektov. Nova

namreč po prvotnih občinskih načrtih, tako kot že prejšnja, delno vpeta
katere solastnik

v podstrešje stavbe,

je ministrstvo za izobraževanje, znanost

slabe

izkopavanj,

potekala matura.

pred

blja

zaradi

opreobjekt,

ostanke

sklopu

V

že

tovo razveselili tudi obiskovalci,

kasneje pa so bile nekatere prireditve

arheoloških

Emone

šoli za

nji

pridobitve se bodo ob izvajalcih zago-

ki so
morali kmalu po uničenju strehe nekaj koncertov spremljati kar v dežju,

dogradili odrsko

prav tako pa so gradbene stroje začasno ugasnili, ko je v sosednji sred-

fazi priprave

dokumentacije

cesti,

zaradi

vili

z dav-

službi za razvojne projekte in

dve-

med drugim

saj so arheologi na območju avditori-

občin-

vesticije so zdaj napovedali, da je pro-

celovi-

prenovo pa so takrat spremljale zamude. Sprva so gradbene stroje usta-

kom stala 2,9 milijona evrov.
ski

Takrat so

obnovili projekcijski

in

mo

ja našli

streho,« so prepričani na občini.

Novo

Zoisovi

rimske

V

avditorij

namestili bočno vetrno zaščito proti

diščine Slovenije (ZVKDS).
Investicija bo občino skupaj

stave

Za streho skoraj tri milijone

gradnje je namreč

enoti Zavoda za varstvo kulturne de-

tev

uničil nepričakovani snegolom.

Streha bo nad poletnim

rešitev

in da

namreč

senzorji.

v objekt kot prejšnja. Da

Križanke ostale brez strehe,

leta 1965 zasnoval inženir Miloš Marinček. Pomično platneno streho je

posebni

tojna konstrukcija in

mineva že več kot štiri leta, odkar so

ki jo je

omogočali

tako bo urejeno odtekanje me-

Prav

ta

Živa Rokavec

Čeprav

bo pihal močnejši veter, pa se bo morala streha zapreti samodejno, kar

in šport
SŠOF.

(MIZŠ)

Ker

statično šibka,

pa
se

je

in ki jo uporašolska stavba

ministrstvo s tak-

šno namestitvijo strehe ni strinjalo.
Na

občini

so

morali zato

načrte

s

postavitvijo strehe preložiti in pois-

kati drugačno rešitev. x
Postavitev nove strehe

avditorija Križanke bo
občino skupaj z davkom
stala 2,9

milijona

evrov.

Križanke vrne streho. Podjetje Makro
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Pomično platneno streho avditorija Križanke je spomladi

_,,

2016

popolnoma uničil snegolom.
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Bojan Velikonja
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SVOJE

MISLIM

MESTO

Vrečke
presenečenja

Minevajoče

leto je postreglo z
kar bomo z ve-

marsičim,

seljem

pozabili.

hkrati

smo

imamo
mednarodne
krizo,

na

ob

A

države

skupnosti,

povezave

čim

s

tem

da

spoznali,

se

in

odzvati

srečali smo se tudi z doslej
zneski.

nepredstavljivimi

dolgo-

Nov

ročni proračun Evropske unije skupaj
sredstvi za

s

lokaciji v državi.

na najpomembnejši
V medijskih poročilih

ob podpisu dokumenta smo sicer lahko videli nekaj grobih vizualizacij projekta. A tisti, ki smo opazili, da se priložene sličice med seboj niti približno ne
ujemajo, smo ostali povsem na suhem.
Načrtov ni mogoče videti nikjer, ne za
javni ne za komercialni del projekta.

Bodo zagotovljene čim krajše poti za

okrevanje po pandemiji
desetletje pri-

prestopanje z železniške in avtobusne

naša 1800 milijard evrov spodbud.
Slovenija si iz tega paketa obeta do-

postaje na mestne avtobuse in kolesa?

na primer za naslednje

brih

milijard

10

To

evrov.

je približno

dvakratna vrednost celotnega
tletnega

dvajse-

avtocestnega programa.

verjetno za

največji

razvojni

Gre

denar,

ki

nam bo kadarkoli na voljo, zato bi v teh

mesecih, ko se odloča o njegovi uporabi,

pričakovali razgreto

vseh

razpravo
tako kot drugod po Evropi. Pa je
več, osnutki dokumentov, ki dolona

ravneh,

ni.

Še

čajo razporeditev sredstev,

ko tajnosti.
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jonske investicije

naj bi bilo namenjenih več tisoč

parkirnih mest in zakaj toliko? Kje bo-
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Kako potresno varna je Jedrska elektrarna
Krško?
TV SLOVENIJA 1, 29.12.2020, ODMEVI, 22:07
IGOR E. BERGANT (voditelj)
Zdaj pa z nami gospa Marjana Lutman, vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo Zavoda za gradbeništvo. Dober
večer na Kodeljevo. Od ... (manjka beseda) k splošnemu. Ko gre za Jedrsko elektrarno Krško, pred dobrimi 30 leti si je
skupina nadrealističnih humoristov iz Sarajeva privoščila skeč na račun nuklearke Krhko, ampak kako čvrsto, glede na
potresno odpornost, je nuklearka Krško?
MARJANA LUTMAN (vodja Odseka za stavbe in potresno inženirstvo, Zavod za gradbeništvo)
Dober večer. Torej nuklearne, Nuklearne elektrarne Krško je bila deležna posebne pozornosti pri projektiranju, pri
vzdrževanju, pri spremljanju, tako da nas zanjo ne bi smelo skrbeti. Ni bila dimenzionirana zgolj na tiste statične
vodoravne sile, kot so običajne stavbe, ampak je bila analizirana na številne potrese, na gibanja, ki so bila posneta med
preteklimi potresi, tako da ne samo, da se ne sme poškodovati oziroma pretirano poškodovati, ampak se sploh ne sme
poškodovati. Veliko bolj občutljiva kot konstrukcija objektov nuklearke, je njihova oprema. Zato je tudi... Pogosto prihaja
do... Mislim pogosto. Ko pride do določenega gibanja, se te zadeve prekinejo, da ne bi bilo težav bolj z opremo kot z
konstrukcijami.
IGOR E. BERGANT (voditelj)
Ampak zdaj pa k splošnemu. Če bi se tak potres kot na Hrvaškem, zgodil nekje recimo v središču Slovenije, bi bilo
možno oceniti, kakšne bi bile posledice? Takšne kot v Petrinji morda?

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

MARJANA LUTMAN (vodja Odseka za stavbe in potresno inženirstvo, Zavod za gradbeništvo)
Pravzaprav v Sloveniji imamo zelo dober program, ki ga uporablja Uprave za zaščito in reševanje za oceno posledic
potresa. Poznamo naše stavbo, poznamo kje bodo šibke točke, poznamo značilnosti in v navezavi z registrom
nepremičnin lahko te zakonitosti prenesemo na vse stavbe, ki so v Sloveniji evidentirane v registru in ocenimo, kakšna bi
bila poškodovanost stavb na določenem območju, ki bi ga prizadel potres. Tako da orodja so. Poznamo, katere stavbe so
kritične. To so, kot tudi na Hrvaškem, stare stavbe, stavbe mestnih jeder. Torej zlasti tiste, ki so bile deležne številnih
oslabitev, pa ne utrditev, številnih nadzidav, številnih rekonstrukcij. Tudi bolnišnice, šole so potrebovale večje prostore.
Odstranjevali so kakšne zidove, tako da to so tiste najbolj pogoste napake, ki stavbo oslabijo. Potem pa je zelo kritično
obdobje med koncem 2. svetovne vojne in letom 65', ko je bil v veljavi oziroma tudi ko so bile zgrajene tiste stavbe, ki so
že upoštevale pravilnik, prvi pravilnik iz leta 64'. Tisto obdobje je dalo zelo veliko stavb. To je logično, po 2. svetovni vojni
se je gradila država in vse te javne stavbe, šole, bolnice, večje stanovanjske soseske in brez upoštevanja potresne
obtežbe je situacija taka, kot je. Pač stavbe so sposobne nekaj procentov tiste svoje teže, tudi v vodoravni smeri in to je
bistveno premalo, kar vemo danes.
IGOR E. BERGANT (voditelj)
Še eno vprašanje, gospa Lutnam. Se pravi, v Sloveniji imamo še kar precej nalog ali pa domačih nalog na tem področju.
Zdaj kaj se da v doglednem času storiti? Kako se lahko recimo temu potresno tudi utrdimo?
MARJANA LUTMAN (vodja Odseka za stavbe in potresno inženirstvo, Zavod za gradbeništvo)
Zdaj gradbene stroka je pripravila številne podlage, da bi se lahko utrjevanje sistematično pričelo skupaj s prenovami,
skupaj z energetskimi prenovami oziroma predprenovami oboda, da se tudi konstrukcija utrdi. Bile so narejene raziskave,
koliko obstoječe konstrukcije prenesejo, kako učinkoviti so načini utrjevanja, ki jih ponuja današnje znanje, današnja
tehnologija. Znane so računske metode, s katerimi preverimo, kako učinkovita bi bila posamezna rešitev za posamezno
vrsto konstrukcijo, konstrukcije, tako da gradbena stroka oziroma potresne inženirska stroka je pripravila zadostne
podlage. Opozarjamo na ta problem že dalj časa. Vedno se na to spomnimo, ko se zgodi potres in upam, da bomo
naslednji potres pričakali bolje pripravljeni. Ne samo v smislu večjega števila reševalnih ekip in pripravljenosti ljudi na
reševanje, ampak tudi v smislu, da bomo imeli bolj varne stave.
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IGOR E. BERGANT (voditelj)
Skratka, ta potres je tudi za nas pomembno svarilo. Ne smemo ga ker tako pozabiti. Najlepša hvala za pogovor, gospa
Lutman in srečno.
MARJANA LUTMAN (vodja Odseka za stavbe in potresno inženirstvo, Zavod za gradbeništvo)
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Hvala lepa za povabilo. Nasvidenje.
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Ministrstvo
naročanju

v

spremembe zakona

o

javnem

29.12.2020 09:45

Ljubljana, 29. decembra (STA) - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo predlog novele
zakona o javnem naročanju , ki bi med drugim razširil opredelitev naročil malih vrednosti in
uvedel objave naročil nad 10.000 evrov zgolj na portalu javnih naročil. Omilili bi tudi pravila
glede izločanja ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi, da bi bila mogoča odprava
nepravilnosti.
Kot je razvidno iz besedila predloga, ki ga je pripravilo ministrstvo, bi kot naročila male vrednosti
opredelili tudi naročila v gradbeništvu do vrednosti 5,35 milijona evrov, kot znaša zgornja meja na
ravni EU. Kot poudarjajo, gre namreč kljub vsemu za transparenten postopek, ki pa naročnikom
omogoča tudi vključitev pogajanj. To lahko prispeva k večji gospodarnosti naročanja, pri tem pa ni
tveganja za zmanjšano transparentnost, dodajajo.

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

Predlog na splošnem področju tudi nekoliko dviguje mejne vrednosti za njegovo uporabo, kar lahko
po navedbah ministrstva prispeva k lokalnemu in regionalnemu spodbujanju gospodarstva ter
potrošnji.
Z vidika transparentnosti predlog zakona uvaja rok, v katerem mora naročnik odgovoriti na
zastavljeno vprašanje potencialnega ponudnika, objavo vse dokumentacije izključno na portalu
javnih naročil in objavo vseh odločitev o oddaji javnih naročil - tudi tistih, ki se oddajo v postopkih s
pogajanji brez predhodne objave (z izjemo nujnih postopkov).
V primeru javnih naročil, katerih ocenjena vrednost ne doseže evropskih pragov, bi lahko z zakonom
dopustili določene izjeme. Tak pristop je po mnenju ministrstva primeren zlasti pri javnih naročilih
oziroma naročnikih, ki zaradi svoje specifike težko zasledujejo cilje gospodarnosti ali druge strateške
usmeritve, če morajo naročati v skladu z zakonom. Kot primerno za to področje ocenjujejo javno
naročanje hrane oziroma živil, naročanje blaga za nadaljnjo prodajo (na primer lekarne) ali za
protokolarne namene.
Zakon določa tudi pravila sporočanja pri evidenčnih naročilih zaradi zagotavljanja večje
transparentnosti. Po sedaj veljavni ureditvi ima naročnik obveznost objave seznama naročil nad
10.000 evrov brez DDV. Ker pa zakon omogoča oddajo določenih sklopov tudi na način, da se zakon
ne uporabi, pri čemer gre za vrednosti do 80.000 evrov na sklop, je smiselno opredeliti zahtevo po
objavi statističnih podatkov tudi v teh primerih, česar zakon v tem trenutku ne določa.
Prav tako se z vidika transparentnosti predlaga objava seznamov evidenčnih naročil nad 10.000
evrov brez DDV zgolj na portalu javnih naročil in ne več tudi možnost objave na spletni strani
naročnika.
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Sprememba se obeta tudi pri izločanju ponudnikov z neporavnanimi obveznostmi. Trenutno veljavni
zakon določa, da je treba v vseh primerih javnega naročanja izločiti ponudnike, ki nimajo poravnanih
davkov in prispevkov, razen če je znesek neporavnanega davka 50 evrov ali manj. Pri večjih
infrastrukturnih projektih se je ta zahteva po navedbah ministrstva izkazala kot izrazito
nesorazmerna, če je moral naročnik pri nekaj milijonskem poslu izločiti najugodnejšega ponudnika, ki
je imel na primer neplačanih davkov v višini 100 evrov - včasih zgolj zaradi knjigovodskih težav v
manjših zneskih. Predlog tega zakona ureja področje tako, da omogoča odpravo nepravilnosti, kar je
tudi sicer namen izključitvenih razlogov in popravnega mehanizma.

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

Ministrstvo predlaga tudi, da se zakonska določba uredi tako, da ponudba, katere cena ne bo krila
vseh stroškov dela, ne more biti izbrana. Poleg tega predlaga razširjen nabor prekrškov, za katere je
praksa pokazala, da so potrebni za ustreznejše ravnanje naročnikov in ponudnikov in večjo
odgovornost na njihovi strani pri izvajanju postopkov oziroma pri izvajanju pogodb. Dodatno pa je
treba urediti ustrezno pravno podlago za presojo sodišča, ko to odloča o stranski sankciji prepovedi
sodelovanja v postopkih javnega naročanja.
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