Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 31. 12. 2020
Število objav: 75
Internet: 52
Televizija: 2
Tisk: 21
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 42
Inženirski dan: 0
potres: 36
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Kako varne so stavbe v Sloveniji pred močnimi potresi?

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...sosedi. Naša država namreč leži na potresno aktivnem območju. Kako varne so naše stavbe pred tovrstnimi
naravnimi nesrečami? icon-food-cookie Mag. Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, je v oddaji
24UR ZVEČER pojasnil, da je bil potres z magnitudo 6,2 z epicentrom na Hrvaškem primerljiv s preteklimi potresi v
Posočju in ljubljanskim potresom...

Naslov

Torkov potres zadnje opozorilo tudi za Slovenijo #video

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi potresne
varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju
Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe....

Naslov

Kaj bi se zgodilo v Sloveniji ob močnem potresu? Nekatere stavbe bi se lahko porušile

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

T. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zrušila, kaj hujšega pa ne bi smelo biti. Je pa možno imeti v Sloveniji hujše potrese. Imeli smo obdobja, ko se
protipotresna gradnja ni izvajala in imamo ranljive objekte, a v močnejšem potresu.«Pri tem je poudaril pomen
preventive oz. protipotresne gradnje. Kako bi ukrepali pri nas? »Imamo tri nivoje načrtovanja – občinsko, regijsko,...

Naslov

Leto, ki bi ga radi pozabili, a si ga bomo za vedno zapomnili

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...se je na prvi molitvi zbralo od 3000 do 4000 ljudi. Obisk je bil tolikšen, da so morali za molitev odpreti še nekatere
druge prostore centra, katerega gradnja je stala 34 milijonov evrov. Center so uradno odprli junija, poleg džamije
vključuje še izobraževalni, upravni in stanovanjski objekt ter telovadnico,...

Naslov

Hrvaško stresel nov močan potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško je dan po torkovem rušilnem potresu davi ob 6.16 stresel nov močan potresni sunek, ki ga je bilo čutiti tudi
ponekod v Sloveniji. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter...
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Naslov

Hrvaško stresel nov močan potres

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Podturn, 30. decembra - Hrvaško je dan po rušilnem potresu davi ob 6.16 stresel nov močan potresni sunek, ki ga je
bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra bil epicenter
potresa...

Naslov

Letni pregled STA - svet 2020 (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Trikratni nagrajenec z grammyjem je bil na vrhu lestvic pop in country glasbe v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. 22.
ZAGREB - Hrvaško je stresel potres z magnitudo 5,3 in žariščem deset kilometrov severno od Zagreba. Povzročil je
veliko gmotno škodo v središču Zagreba, ena oseba je umrla, 27 je bilo poškodovanih....

Naslov

Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško so dan po torkovem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod
v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja. Tla
na Hrvaškem so se...

Naslov

Tudi tretji potres z epicentrom na Hrvaškem čutili po Sloveniji

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.15 zabeležili močan potresni sunek, magnitude 4,9.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 150 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem.
Intenziteta potresa v širšem...

Naslov

Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško so dan po torkovem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod
v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja. Tla
na Hrvaškem so se...
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Naslov

Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Podturn, 30. decembra - Hrvaško so dan po včerajšnjem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki
jih je bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju
hrvaškega mesta Petrinja. Tla na Hrvaškem so se...

Naslov

Na Hrvaško prispela prva popotresna pomoč iz Slovenije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po torkovem uničujočem potresu, je ob polnoči prispela v hrvaški
logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem, je davi sporočila uprava za zaščito in reševanje....

Naslov

Na Hrvaško prispela prva popotresna pomoč iz Slovenije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Ljubljana, 30. decembra - Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po včerajšnjem uničujočem potresu, je ob
polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem, je davi sporočila uprava
za zaščito in reševanje....

Naslov

Letni pregled STA - Slovenija 2020 (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev , potres

...naraslo število bolnikov z gripi podobno boleznijo. 30. LJUBLJANA - Dars in turški Cengiz sta podpisala 98,6 milijona
evrov vredno pogodbo za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Izkop se je začel konec avgusta; 3,5
kilometra dolg odsek naj bi bil končan maja 2025. 31. LUXEMBOURG/LJUBLJANA/ZAGREB...

Naslov

Napoved - svet, 30. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, nato bo skupaj s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem Božinovićem
obiskal mesto Petrinje, ki ga je torkov rušilni potres z magnitudo 6,4 na Hrvaškem najhuje prizadel. telefon
(sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152 telefaks: 01/ 43 42 970 e-mail: desk@sta.si DEŽURNI: zunanjepolitično...
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Naslov

Dan po potresu na Hrvaškem nadaljujejo odpravo posledic, v Zagrebu Lenarčič

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Na Hrvaškem se bo danes nadaljevala reševalna operacija in odstranjevanje posledic torkovega rušilnega potresa, ki
je z magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno od Zagreba. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in
Siska. Medtem bo v Zagrebu na obisku...

Naslov

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

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 30. 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

Na Hrvaškem po včerajšnjem potresu najmanj tisoč popolnoma uničenih objektov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Zagreb, 30. decembra - V rušilnem potresu, ki je včeraj stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje,
Gline in Siska popolnoma uničenih najmanj tisoč objektov, še najmanj toliko jih...

Naslov

Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško, vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zunanja politika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po novem vstop v
Slovenijo mogoč brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, je na današnji novinarski konferenci
povedal vladni govorec...

Naslov

Pregled - svet do 12. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Pregled dogodkov v svetu do 12. ure. ZAGREB - Hrvaško so stresli še trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti
tudi ponekod v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,8, 4,7 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta
Petrinja, ki ga je v torek prizadel rušilni potres....
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Naslov

Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega potresa (zbirno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA , Goran Ivanović

Teme

potres

...Sisaško-moslavško županijo na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu stresli številni popotresni sunki.
Medtem so se ljudje iz vseh delov države vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je povzročil veliko
gmotno škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine,...

Naslov

V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij zbiranja pomoči (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000...

Naslov

Na Hrvaškem v soboto dan žalovanja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Na Hrvaškem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami torkovega potresa, v katerem je južno od Zagreba umrlo sedem
ljudi, je na današnji seji odločila hrvaška vlada. Vlada je tudi odobrila 120 milijonov kun (16 milijonov evrov)...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...iz Kranjske Gore, VM5 iz Ljubljane ter Intersport ISI iz Naklega. LJUBLJANA - Prva pomoč, ki jo je Slovenija
namenila Hrvaški po torkovem uničujočem potresu, je ob polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko,
kjer so že začeli z raztovarjanjem. Gre za modularne bivalne enote, šotore, postelje,...

Naslov

Uprava za zaščito in reševanje še zbira podatke o škodi po potresu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev , potres

...ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji, vzpostavili pa so tudi kontakt s člani komisije za poškodovanost
objektov in predstavnico zavoda za gradbeništvo. Zaradi torkovega potresa je bila tega dne sicer do 18. ure v
pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne intervencije, v še višji stopnji pripravljenosti pa...
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Naslov

Zvečer načrtovan ponoven zagon Neka in priključitev v omrežje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila
poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v
omrežje, do takrat pa bodo...

Naslov

V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij zbiranja pomoči

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000...

Naslov

Na Hrvaškem po torkovem potresu najmanj tisoč popolnoma uničenih objektov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...V rušilnem potresu, ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline in Siska popolnoma
uničenih najmanj tisoč objektov, še najmanj toliko jih...

Naslov

Pregled - svet, 30. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...decembra. ZAGREB - Območje Petrinje, Gline in Siska na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu
stresli številni popotresni sunki. Ljudje iz vseh delov države so se vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki
je povzročil veliko gmotno škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine. Območje...

Naslov

Pregled - Slovenija, 30. 12. (sreda) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...pocenilo za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka. KRŠKO - Pregled in testiranje Nuklearne
elektrarne Krško je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni.
Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa bodo...
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Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 12.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pomoči, ki jo je Slovenija poslala na Hrvaško po torkovem
uničujočem potresu. Poročale so tudi o sedmem protikoronskem zakonu, ki so ga sprejeli slovenski poslanci ter o
najnovejših epidemioloških podatkih za Slovenijo. Hrvaška...

Naslov

Strokovnjaki dveh primorskih ustanov s pozivom h korenitim spremembam za večjo
potresno varnost objektov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev , potres

...Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi potresne
varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju
Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe....

Naslov

Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško, vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zunanja politika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po novem vstop v
Slovenijo mogoč brez karantene ali negativnega testa na koronavirus, je na današnji novinarski konferenci povedal
vladni govorec za...

Naslov

Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško, vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Ljubljana, 30. decembra - Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je
po novem vstop v Slovenijo mogoč brez karantene ali negativnega testa na koronavirus, je na današnji novinarski
konferenci povedal vladni govorec za...

Naslov

Zvečer načrtovan ponoven zagon Neka in priključitev v omrežje (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila
poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v
omrežje, do takrat pa bodo...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 30. 12. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...pocenilo za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka. KRŠKO - Pregled in testiranje Nuklearne
elektrarne Krško je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni.
Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa bodo...

Naslov

Večer o usihanju proračunov naravoslovnih dejavnosti (31. 12.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...kako korenito smo jo spremenili. Sentimenti prepogosto zamenjajo razum, ko pa nam razum skuša kaj dopovedati,
iščemo kratkoročne rešitve. Narava so tudi potresi, poplave, plenilec, ki lovi plen. In narava nam ne zadaja udarca, levi
kroše si zadajamo sami, ko pozabljamo na dejstvo, da smo le delček na planetu, in...

Naslov

Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Ljudje z vseh koncev Hrvaške so se vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je v torek povzročil veliko
gmotno škodo na območju Petrinje, Gline in Siska. Nalogo odstranjevanja ruševin so prevzela številna hrvaška
gradbena podjetja....

Naslov

Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega potresa (zbirno) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Sisaško-moslavško županijo na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu stresli številni popotresni sunki.
Medtem so se ljudje iz vseh delov države vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je povzročil veliko
gmotno škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine,...

Naslov

V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij zbiranja pomoči (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000...
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Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Postojne

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 21.45 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Postojne. Intenziteta potresa
v širšem nadžariščnem...

Naslov

Ob prelomu leta: Gradbeništvo kot ena redkih panog kljubuje virusu (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...svojimi ukrepi gradbeništva ne bi po nepotrebnem dušila. Živahno predvsem na področju stanovanjske gradnje
Medtem ko je bila gradbena aktivnost pri nestanovanjskih stavbah v zadnjih mesecih precej nižja kot lani, pri inženirskih
objektih približno nespremenjena, pa je bila pri stanovanjskih stavbah višja. Oktobra je bilo denimo...

Naslov

V Gornjih Petrovcih na veliko gradili kar brez gradbenih dovoljenj

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...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...

Naslov

Uprava za zaščito in reševanje ni zabeležila večjih poškodb zaradi potresa

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji, vzpostavili pa so tudi kontakt s člani komisije za poškodovanost
objektov in predstavnico zavoda za gradbeništvo. Zaradi torkovega potresa je bila tega dne sicer do 18. ure v
pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne intervencije, v še višji stopnji pripravljenosti pa...

Naslov

Podrejenci vodijo državne finance

Medij

Nedeljski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Alenka Žavbi, Aleksander Lucu

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 997 cm2

...obrestmi, kar se že krepko dviga nad milijardo in pol evrov. Gre za sama znana imena predsednikov uprav in
lastnikov velikih slovenskih družb, predvsem iz gradbeništva in zavarovalništva, s skoraj popolno zbirko imen in
priimkov nekdanjih in sedanjih vodilnih v slovenskem bančništvu, ki so si tudi izmislili donosno trgovanje...
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Naslov

Proračuna pod streho

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbeništvo, graditev

...evrov, odhodkov pa bo imela za 7,692 milijona. Leta 2022 pa bo dohodkov za 7,329 milijona, odhodkov pa za 7,576
milijona evrov. Med večjimi naložbami bo gradnja povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom (1,23
milijona evrov leta 2021 in 1,013 milijona evrov leta 2022), krožišč v Gradišču (76.226 evrov...

Naslov

Urejali bodo ceste, vodovod

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Alenka Tratnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...jih bo za naložbe. Tem bo skupaj namenila približno 3,5 milijona evrov. Pločnik in kolesarska steza do Vrhpolja
“Največji projekt v prihodnjem letu bo gradnja pločnika in kolesarske steze ter postavitev javne razsvetljave ob cesti do
Vrhpolja, ki se jo bo tudi preplastilo. Trenutno se dogovarjamo za odkup zemljišč...

Naslov

Strokovnjaki dveh primorskih ustanov pozivajo h korenitim spremembam za večjo potresno
varnost objektov

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi potresne
varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju
Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe....

Naslov

V novi številki Primorskih novic preberite

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...načrtu (ZN) Livade 1, ki jih je občinski svet na zadnji seji sprejel v prvem branju in s katerimi občina skupaj s
Stanovanjskim skladom RS predvideva gradnjo novega večstanovanjskega objekta. Okoliški stanovalci pa opozarjajo,
da bo novogradnja bistveno poslabšala njihove bivalne pogoje. Ob lipicanskem “vrtcu”...

Televizija

Naslov

Kako smo v Sloveniji pripravljeni na potres?

Medij

Kanal A, Slovenija

Rubrika, Datum

Svet; 30. 12. 2020

Avtor

K.K. Kaja Kobetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
50

Povzetek

18:12

Trajanje: 3 min

...prizadel Slovenijo? Kaja Kobetič. KAJA KOBETIČ (novinarka) Posledice takšnega potresa kot je včeraj prizadel
Hrvaško bi v Sloveniji sanirali več desetletij, brez ovinkarjenja pove potresni inženir Matjaž Zdolšek. dr. MATJAŽ
DOLŠEK (Kat. za konstruk. in potresno inžen., FGG) Bi bila to da dejansko velika katastrofa. KAJA KOBETIČ
(novinarka)...
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Naslov

Brežiški buldožer

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Staš Zgonik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zaslišanju ministrskega kandidata v državnem zboru je bilo vse jasno. »Nadležnim« nevladnim organizacijam, ki so s
pravnimi postopki dosegle ustavitev gradnje HE Mokrice, se je namenil odvzeti pravico do vlaganja pritožb, in to kar v
okviru zakonov za odpravljanje posledic epidemije. Ustavilo ga je šele ustavno...

Naslov

Kaj so povedali v letu 2020?

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sodelavcih »Prišel je koronavirus. In zdaj se prav tekmuje, kdo bo bolj ploskal požrtvovalnim delavcem v zdravstvu.
Trgovini. Komunali. Dostavi. Čiščenju. Gradbeništvu. Živilski in tekstilni industriji. Proizvodnji. In kaj ste prej govorili o
njih?« Sindikalist Goran Lukić v Mladini o dvoličnosti »Umirajo tudi zato,...

Naslov

Kako ravnati v primeru potresa / kaj storim ob potresu?

Medij

Had.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...katerem živite. Poskrbite za varnost stavbe: najboljšo zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po
načelih potresno odporne gradnje. S tako gradnjo se zmanjša škoda na stavbah in preprečijo žrtve; preverite, ali je
stavba, v kateri prebivate, potresno odporno grajena; redno pregledujte in vzdržujte stavbo v kateri bivate....

Naslov

Ogrska Slovenija

Medij

Mladina, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 52

Površina: 801 cm2

...tira. Vladaje 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

Brežiški buldožer

Medij

Mladina, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Staš Zgonik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 54

Površina: 171 cm2

...v državnem Uživajte v naravi, dokler lahko! zboru je bilo vse jasno. »Nadležnim« nevladnim organizacijam, ki so s
pravnimi postopki dosegle ustavitev gradnje HE Mokrice, se je namenil odvzeti pravico do vlaganja pritožb, in to kar v
okviru zakonov za odpravljanje posledic epidemije. Ustavilo gaje šele ustavno...
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Naslov

Dr. Bogomir Kovač: Le kje se je zalomilo?

Medij

Mladina, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Bogomir Kovač

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 33

Površina: 387 cm2

...pretvarjanja, oblasti in ljudstva, daje projekt samostojne države »zgodba o uspehu«. Pandemija je postala priročen
izgovor za tretji Janšev politični inženiring in vnovičen ekonomski polom države. Ekonomska učinkovitost vladnih
protikriznih ukrepov je slaba, napovedi zato niso spodbudne. V leto 2021 stopamo politično...

Naslov

Rešujejo življenja, prosijo za drobiž

Medij

Mladina, Slovenija

Rubrika, Datum

Diareja; 30. 12. 2020

Avtor

Vasja Jager

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 49

Površina: 434 cm2

Povzetek

...zakonu. »Prišel je koronavirus. In zdaj se prav tekmuje, kdo bo bolj ploskal požrtvovalnim 4c delavcem v zdravstvu.
Trgovini. Komunali. Dostavi. Čiščenju. Gradbeništvu. Živilski in tekstilni industriji. Proizvodnji. In kaj ste prej govorili o
njih?« Sindikalist ...

Televizija

Naslov

Kako bi potres prestala slovenska mesta

Medij

Planet TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes; 30. 12. 2020

Avtor

Nataša Repovž

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
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18:00

Trajanje: 5 min

...oziroma premalokrat sprašujejo. NATAŠA REPOVŽ (novinarka) Potres z enako magnitudo kot na Hrvaškem bi se
lahko zgodi tudi pri nas. Verjetnost je majhna, a projekcije skupine potresnega inženirstva že obstajajo. PROF. DR.
MATJAŽ DOLŠEK, univ. dipl. inž. grad. (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL) Študije ki jih delamo in tudi
trenutno...

Naslov

Varnejši promet na Laborah

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 31. 12. 2020

Avtor

Vilma Stanovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 270 cm2

...kar velika. »Glavno križišče bo urejeno v obliki diamanta in bo zahtevalo velike rekonstrukcije,« je povedal župan
Rakovec, ki pa še ne ve, kdaj bi se gradnja lahko začela. Zelo obremenjeno križišče na Laborah je dobilo možnost za
preureditev. / Foto: Gorazd Kavčič...

Naslov

Po neurju 185 ton salonitk manj

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Pavel Perc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 381 cm2

...20,5 milijona evrov odhodkov četrtina za izobraževanje - Kar 2,6 milijona evrov za plačilo razlike med ceno
programov v vrtcih in plačili staršev - Za gradnjo atletskega stadiona predvidenih 40 tisočakov - OPN skozi prvo
obravnavo SEVNICA - Na 20. redni seji sevniškega občinskega sveta, ki je spet potekala v...
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Naslov

Z novim letom brezposeln

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 305 cm2

...v Novem mestu ustavilo kazensko preiskavo zoper Hudoklina, v kateri mu je Občina Šentjernej očitala več kaznivih
dejanj zlorabe uradnega položaja pri gradnji čistilne naprave in sklenitvi koncesijske pogodbe s kranjskogorsko družbo
WTE. »Sodbo sem dobil in jasno je, da smo s sodelavci in pravnimi strokovnjaki...

Naslov

Razširitev krožišča po novem letu

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 30. 12. 2020

Avtor

M. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 240 cm2

...Uvedba v delo predvidoma 7. januarja, zaključek del pa junija - Cilj je izboljšanje pretočnosti prometa na širšem
območju krožišča pred začetkom predvidene gradnje odseka 3. razvojne osi - Vrednost približno 1,4 milijona evrov
NOVO MESTO - Po novem letu se bo začela že večkrat napovedana razširitev krožišča »Tabletka«...

Naslov

Gradili bodo sončno elektrarno

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 30. 12. 2020

Avtor

J. Koršič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 433 cm2

...(NEPN) so zahteve po obnovljivih virih jasno določene in prednost pri tem dajejo prav velikim sončnim elektrarnam.
Zato se je družba HESS odločila za gradnjo velike sončne elektrarne na degradiranem območju ob brežiški
hidroelektrarni. Slovenija si je s sprejetjem dolgoročne podnebne strategije zadala jasen...

Naslov

Denar iz Eko sklada

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

J. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 182 cm2

...GRADNJA DVEH VRTCEV Denar iz Eko sklada milijona evrov, za artiški vrtec 2,28 milijona evrov in za dobovski
vrtec 1,6 milijona evrov. Ker sta oba vrtca zasnovana...

Naslov

Želi si več interakcije s starši in več skupnih akcij

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Sabina Gosenca

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 363 cm2

...»Dolgoletni izzivi vrtca bodo v mojem mandatu dobili epilog, saj bomo po zagotovilih ustanoviteljice Občine Črnomelj
v letu 2021 začeli z dolgo pričakovano gradnjo novega 10-oddelčnega vrtca v Loki. Te pridobitve se neizmerno
veselim, saj bomo otrokom in nam zaposlenim omogočili sodoben vrtec, ki bo izboljšal pogoje...
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Naslov

Kje smo in kako naprej

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Albert Račečič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 315 cm2

...poudarkom povezovanja severa z jugom Slovenije in vključevanja v evropski cestni sistem. Komisija za pregled in
izdelavo ocene investicijskih programov za gradnjo avtocestnega omrežja v okviru NPIA v RS pri Ministrstvu za promet
je predlagala varianto V-vzhodna C (razcep Lešnica) in jo dala v potrditev vladi. Tako...

Naslov

Subvencija omrežnin za kanalizacijo

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 277 cm2

...2021 in 2022. Glavnino investicijskega denarja bodo namenili urejanju športnega parka, v dveh letih bo to okoli 1,6
milijona evrov. V načrtu sta tudi gradnja kolesarskih stez (regijski projekt) in doma upokojencev. Sprejemanje
proračuna za dvoletno obdobje je šlo gladko skozi, svetniki na predlog niso imeli...

Naslov

Veliko neenotnosti do naše enotnosti

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 284 cm2

...odpelji s kolesom. Celje se tudi »vrti« po več novih krožiščih, ki prispevajo k večji pretočnosti in varnosti prometa.
Več pomembnih naložb je še v teku: gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje z dvema večstanovanjskima
objektoma je sploh največji celjski projekt. Vreden je skoraj 17 milijonov evrov. Sofinanciran...

Naslov

Mladi niso dvignili rok

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 31. 12. 2020

Avtor

Milena Krstič Planinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 484 cm2

...za potrebe PGD Lokovica. Med večjimi postavkami je zagotovitev dodatnih 60.000 evrov proračunskih sredstev,
namenjenih investicijskemu vzdrževanju in gradnji občinskih cest na območju Gaberk ter 30.000 evrov za pripravo
vsega potrebnega za ureditev Kajuhovega parka. V Šoštanju ga želijo prenoviti leta 2022,...

Naslov

Vaše mnenje šteje!

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 370 cm2

...Franc Tbplišek Super, da se Celje s svojim naj- j Ula Lipar Super lepšim jezerom postavi ob bok v prihodnosti tudi :
Metka Krajnc Zelo pohvalno, da se ob gradnji pred- Blejskemu jezeru! ..... . 2 vidi tudi vključitev dreves. Kolesarjenje ali
sprehod ajda “*» P asnom kdaj bo to končano? poleti je v senci precej...
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Zaporedna št.
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Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
75

Povzetek

Naslov

Delloite prejel 93 prijav projektov

Medij

Naš čas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Mira Zakošek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 429 cm2

...tovrstno urejanje pri nas traja zelo dolgo, se hitro lahko zgodi, da ima podjetje pripravljen projekt za na primer širitev
poslovnih prostorov ali pa gradnjo nove tovarne, pa projekta ne more izpeljati, čeprav je pridobil nepovratna sredstva,
ker se mu zatakne pri prostorski ureditvi. In tako poslovna priložnost...

Naslov

Krožišče pri IKC bo gradil celjski VOC

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 170 cm2

...vrtela okoli dveh milijonov evrov. Nosilec naložbe je državna direkcija za ceste, Sentjurčani bodo primaknili nekaj več
kot četrtino potrebnega denarja. Gradnjo naj bi končali v letu dni po začetku del, v tem času bo promet v Šentjurju zelo
oviran, na območju gradbišča pa ne bo ustavljen, saj gre za prometno bržčas...

Naslov

Virusu podlegel tudi trg nepremičnin

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...številni lastniki nepremičnin soočili z odpovedjo najemnih razmerij, potem ko so se dijaki in študenti zaradi šolanja na
daljavo vrnili domov. Pospešena gradnja neprofitnih najemnih stanovanjOb očitkih še vsakokratni vladi, da nima
stanovanjske politike, se v Sloveniji že dlje časa soočamo z občutnim pomanjkanjem...

Naslov

ARCONTU PRIZNANJE ZA TERASO Z LESENIMI ELEMENTI

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

O. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 317 cm2

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

Naslov

Gradnja večnamenske športne dvorane poteka po načrtu

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 12. 2020

Avtor

O. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 378 cm2

...GRADNJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE POTEKA PO NAČRTU V Gornji Radgoni potekajo številne
naložbe, po zdravstvenem domu, ceste in dvorana -& v y Čeprav si bomo leto...
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SLOVENIJA

Kako varne so stavbe

v

Sloveniji pred močnimi potresi?

Ljubljana, 30.12.2020, 7:16 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

KOMENTARJI

24UR ZVEČER

0

Silovit potres z epicentrom v kraju Petrinja na Hrvaškem je prestrašil tudi številne
Slovence. Pri tem se poraja vprašanje, ali je Slovenija pripravljena na tako močan
potres z magnitudo 6,2, kot so ga zabeležili naši južni sosedi. Naša država namreč leži
na potresno aktivnem območju. Kako varne so naše stavbe pred tovrstnimi naravnimi
nesrečami?

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

Iz 24UR: Črtomir Remec o potresu

00:00

00:00

Mag. Črtomir Remec predsednik Inženirske zbornice Slovenije, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnil,
da je bil potres z magnitudo 6,2 z epicentrom na Hrvaškem primerljiv s preteklimi potresi v Posočju
in ljubljanskim potresom pred 125 leti. Kakšna bi bila škoda ob potresu tovrstne magnitude pri
nas?
,
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Kot pravi Remec, bi bila škoda drugačna in odvisna od stanja objektov, zato težko oceni, kaj bi se
zgodilo pri nas. Bilo bi nekaj poškodovanih dimnikov, streh, pa tudi objektov, ki so bili slabše
zgrajeni. Gre predvsem za tiste stavbe, ki so bile zgrajene v obdobju od 2. svetovne vojne pa vse do
potresa v Skopju leta 1963.
PREBERI ŠE

Kakšne posledice

bi

imel tako močan potres

v

Ljubljani?

Splošno je sicer znano, da je pričakovana intenziteta potresov pri nas največja od severozahoda
prek Ljubljanske kotline v smeri proti Brežicam, na jugovzhod, pravi Remec. Na tem področju lahko
pričakujemo najmočnejše potrese.
Koliko stavb pri nas je potresno nevarnih, je težko oceniti, dodaja Remec. Opravljenih je bilo že
veliko študij, podatki pa so različni. Po njegovi oceni je v Sloveniji okoli 1000 stavb, ki so ogrožene,
njih pa dela in živi okoli 10.000 ljudi.

v

PREBERI ŠE

Kako pravilno ukrepati ob potresu?

Varnejša gradnja se je v Sloveniji začela po potresu v Skopju, prvi potresni predpisi so stopili v
veljavo leta 1964, posodobljeni pa so bili leta 1981, pravi Remec. Leta 2008 smo začeli uporabljati
evropske predpise, ki so bolj konservativni, tako da imamo danes najvišjo stopnjo varnosti.

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

PREBERI ŠE

Močan potres čutili tudi

v

Sloveniji. Kakšne so posledice?

Nuklearna elektrarna Krško naj bi bila grajena tako, da bi prestala potres z intenziteto 9. Remec
pravi, da so v nuklearki z izboljšavami povečali varnost. " Če primerjamo z zadnjima dvema
potresoma ... Marca letos, ko je streslo Zagreb, se nuklearka ni samodejno zaustavila, tokrat pa se
je ," sklene Remec.
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https://siol.net/novice/slovenija/torkov-potres-za...
30. 12. 2020; 20.20

Osveženo: 1 ura, 38 minut

Torkov potres zadnje opozorilo tudi za Slovenijo
#video

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

Avtorji: VIDEO: Planet TV, R. A.

0,38

Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi
potresne varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni
potres na območju Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne
spremembe.
InnoRenew CoE, ki se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, predvsem lesene, in
Univerza na Primorskem v skupnem sporočilu za javnost poudarjata, da je nujen celovit pristop k tej problematiki,
ki bi prinesel ne le potresno varne, ampak tudi energijsko učinkovite in do okolja ter človekovega zdravja prijazne
stavbe, obenem pa omogočil pametno porabo evropskih sredstev za zagon in razvojno prestrukturiranje
gospodarstva,
navaja STA.
delitve: 1

Novice

Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega
potresa #foto #video
12

6
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Tako pri novogradnjah kot obnovah kot ključno za sprožitev teh procesov vidijo prehod na uporabo naravnih
materialov iz obnovljivih virov, kar v Sloveniji v največji meri pomeni pametno rabo lesa za vgradnjo v trajne
izdelke, najprej predvsem v gradbeništvu.

Na potres ljudje pogosto pozabijo
V obeh ustanovah poudarjajo, da potresi človeška življenja ogrožajo že tisočletja, na območjih, kjer je potresna
ogroženost srednja do zmerna, pa so močnejši potresi redkejši pojav v primerjavi z ostalimi naravnimi nesrečami.
Zato v človeški zavesti pogosto utonejo v pozabo, poroča STA.

Več kot tretjina ljudi živi na območju, kjer

je

možen rušilen potres

Slovenija se jim zdi precej tipičen primer takšnega območja, ki je v preteklosti že doživelo več močnih potresov, a
si ti

sledijo na daljše časovno obdobje. Strokovnjaki obeh ustanov ob tem opozarjajo, da skoraj 34 odstotkov

prebivalcev Slovenije živi na območju, kjer je možen rušilen potres. Istočasno pa študije po njihovih navedbah
ugotavljajo, da sodobnim zahtevam gradnje ustreza manj kot polovica obstoječih večstanovanjskih stavb, piše STA.

V Ljubljani bi brez strehe nad glavo ostalo od 30 do 70 odstotkov prebivalstva
Zgolj na območju ljubljanske regije bi tako ob rušilnem potresu brez strehe nad glavo ostalo od 30 do 70 odstotkov
prebivalstva, gmotna škoda pa bi po zadnjih ocenah strokovnjakov znašala najmanj sedem milijard evrov in

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

državo pahnila v ekonomsko katastrofalen položaj, opozarjajo v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem.
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Foto: Siol.net

Država mora po njihovem prepričanju prioritetno poskrbeti za potresno sanacijo najbolj problematičnega dela
stavbnega fonda, torej kritične infrastrukture, npr. nekatere zdravstvene objekte pa tudi številne šole in vrtce.
Poleg skrbi za potresno sanacijo problematične državne infrastrukture pa bi morala Slovenija po prepričanju obeh
ustanov poskrbeti tudi za prenovo zasebnega stavbnega fonda, npr. z ugodno finančno pomočjo lastnikom.
V InnoRenew CoE in Univerzi na Primorskem poudarjajo tudi, da bo imela Slovenija na voljo precej sredstev EU za
spodbujanje gospodarstva po pandemiji. "Če bi vsaj del teh sredstev investirali v spodbujanje celovitih prenov
objektov, bi uspeli narediti velikanski korak naprej," so prepričani. Tako ne bi le začeli reševati perečega problema
potresne varnosti, ampak bi se odmaknili tudi od zgolj nepopolne sanacije objektov, do zdaj omejene predvsem na
energetsko obnovo, dodajajo.
"Nujno je, da se ta sredstva porabijo tudi za spodbujanje celovitih prenov objektov z namenom doseganje visoke
stopnje potresne varnosti," zatrjujejo in dodajajo, da je treba pospešiti tudi postopek posodobitve karte potresne

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

ogroženosti, še piše STA.
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Deli:

SLOVENIJA NA POMOČ

Kaj bi se zgodilo v Sloveniji ob močnem
potresu? Nekatere stavbe bi se lahko
porušile
Objavljeno 30. december 2020 19.45

|

Posodobljeno 30. december 2020 16.14

|

Piše:

T.

V.

Ključne besede:  Srečko Šestan  potres  pomoč  Petrinja

je

ocenjena na

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

Pomoč, ki jo je naša država že poslala na Hrvaško,
160.000 evrov.
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Kakšna

je

potresna varnost stavb

Sloveniji,

v

je

znano. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj berejo drugi
Ta članek trenutno bere

Kaos na Hrvaškem: imajo preveč
prostovoljcev (VIDEO)

35

24

Slovenija se trese, nas čaka še en velikonočni
veliki potres?

S psi iščejo preživele po potresu, Slovenija
je dobro odnesla

1

jo

11
storitev omogoča

Slovenija je pomoč Hrvaški ponudila takoj, a je morala počakati na uradno zaprosilo, je na
vprašanje, kako je naša država priskočila na pomoč sosedi po rušilnem potresu v Petrinji,
odgovoril Srečko Šestan poveljnik Civilne zaščite RS.
,

Prva pomoč Slovenije je bila dostavljena že včeraj, ko sta ob 20. uri na pot krenila tovornjaka s
štirimi bivalnimi zabojniki za namestitev ljudi. Drugi konvoj je šel na pot danes ob 9. uri, ko je
proti Hrvaški krenilo 10 velikih napihljivih šotorov za prebivalce s kompletno opremo za
ogrevanje in razsvetljavo, s 100 terenskimi posteljami in še dodatnimi 100 spalnimi vrečami. Po
oceni Šestana se je tako zagotovilo 150 bivalnih mest. Vrednost pomoči Slovenije Hrvaški je
ocenjena na 160.000 evrov, pa je povedal Jelko Kacin

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

.

Preberite tudi:

Kaos na Hrvaškem: imajo preveč prostovoljcev (VIDEO)

Po potrebi bomo poslali še dodatno pomoč, pravi Šestan, spregovoril pa je tudi o tem, kaj bi bilo
v Sloveniji v primeru podobnega potresa, ki je v torek Petrinjo in okoliške vasi skoraj zravnal z
zemljo z močjo 6,2. »Če bi se v Sloveniji zgodil tak potres, slovenski objekti ne bi bili tako
poškodovani; morda bi se kakšna stara zgradba zrušila, kaj hujšega pa ne bi smelo biti. Je pa
možno imeti v Sloveniji hujše potrese. Imeli smo obdobja, ko se protipotresna gradnja ni izvajala
in imamo ranljive objekte, a v močnejšem potresu.« Pri tem je poudaril pomen preventive oz.
protipotresne gradnje.
Kako bi ukrepali pri nas? »Imamo tri nivoje načrtovanja – občinsko, regijsko, državno. Vse
aktivnosti stečejo na nivoju občine. Ko se vidi, da občina sama ne bo kos temu problemu, se
aktivirajo sile na državni ravni in teče vodenje iz centrale. Te aktivnosti stečejo zelo hitro. Za
iskanje imamo kinologe in tehnična sredstva. Proces se nato veže naprej glede na rezultate prve
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enote; na koncu pride lahko tudi do uporabe mehanizacije, ko se prepričamo, da
živih bitij,« je dejal Šestan.

v

ruševinah

ni

Preberite tudi:

Ne skačite skozi okna

in si

zavarujte glavo

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

Načrta za bolnike, ki se zdravijo na oddelkih za covid, nimamo, a imajo vse bolnišnice izdelane
svoje načrte, kam preseliti in na kakšen način bolnike, če bi bilo treba. »UKC Ljubljana je stavba,
ki bi morala zdržati tudi močnejši potres. Naredilo se je veliko testov različnih objektov (šol,
vrtcev, bolnišnic …) in se pozna njihova potresna odpornost. Veliko objektov, predvsem bivalnih,
zgrajenih v obdobju, ko se ni sledilo protipotresnih predpisov, tudi na območju Ljubljane, ki bi
utrpeli večjo škodo,« je povedal Šestan. Smo torej pripravljeni? »Da. Vedno bolj, a vedno se da še
kaj izboljšati. Najpomembnejša faza je bila v nekaterih obdobjih spregledana – potresna
gradnja. Se pa da objekte tudi potresno sanirati, kar pa je vezano na lastništvo in finančne
probleme.«
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Leto, ki bi ga radi pozabili,
zapomnili
Pregled pestrega dogajanja, ki

je

a si

ga bomo za vedno

zaznamovalo leto 2020.

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

Odpri galerijo
FOTO: Jure Eržen/Delo

30.12.2020 ob 19:00
30.12.2020 ob 19:29

Leto epidemije in ukrepov
Prvi primer koronavirusa je bil pri nas potrjen 4. Novinarji
marca, dober
Delateden pozneje je bila
razglašena epidemija. Na novo oblikovana vlada Janeza Janše je sprejela ukrepe za
zajezitev epidemije, s katerimi so omejili javno življenje v državi, začela sta se šolanje in
delo na daljavo, vlada je na tiskovnih konferencah z glavnim govorcem Jelkom Kacinom
pojasnjevala sprejete odredbe in protikoronske zakone. Po več tednih z minimalnim
številom potrjenih okužb ali brez njih je vlada 31. maja preklicala epidemijo, a je jeseni
udaril veliko močnejši val. Zahteval je ponovno razglasitev epidemije (18. oktobra),
omejitev gibanja na občine in nova navodila, po katerih državljani velikokrat niso vedeli,
kaj smejo in česa ne. V državi še vedno velja policijska ura, zaprte so nekatere dejavnosti,
25
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Janša pa
Kako bo

je
s

2 / 15

opozoril, da bo delna sprostitev gibanja med prazniki povzročila nove okužbe.
sprostitvijo življenja po novem letu, zato še ni znano.

Prva bojna črta na robu

z

močmi

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

Že pred spopadom z epidemijo covida-19 je bilo stanje slovenskega zdravstvenega sistema
nezavidljivo, naval okuženih je dodatno razkril slabosti in pomanjkljivosti. V začetku boja
z novo boleznijo ni bilo dovolj zaščitne opreme, respiratorjev in bolniških postelj.
Zdravstvo se je moralo reorganizirati. V prvem valu epidemije so, boječ se italijanske
izkušnje z množičnimi obolelimi, prekinili ambulantno dejavnost, zdaj, v drugem, delo
poteka na vseh področjih, a pod strogimi zaščitnimi ukrepi. To pomeni, da na dan
sprejmejo precej manj pacientov kot pred epidemijo, ljudje pa zaradi strahu pred
okužbami odlašajo z obiskom pri zdravniku, kar se že kaže v slabšanju zdravstvenega
stanja Slovencev. Bolnišnice imajo polno zasedene kapacitete za covid-19, zdravstveni in
laboratorijski delavci so na robu kolapsa. Upajo, da bo vse rešilo cepivo, ki so ga začeli
uporabljati ta teden.

Letošnji prvi šolski dan so zaznamovale maske. Fotografija je nastala na ljubljanski Osnovni šoli Koseze. FOTO: Jure Eržen/Delo

Leto šolanja na domu
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Letos se je večina otrok šolala na domu 19 tednov, trinajst tednov je bilo počitnic, zadnje,
jesenske, so trajale dva tedna. Najslabše so jo odnesli dijaki, ki so bili od marca do danes v
šoli le mesec in pol. Študentje še toliko ne. Razlike med otroki so se in se bodo večale.
Posledice, ne le v znanju, kjer zevajo ogromne luknje, bodo za marsikoga nepopravljive,
strokovnjaki opozarjajo od pomladi. Ker šola še zdaleč ni le prostor izobraževanja. Da je
nedopustno, da so še vedno doma tudi otroci s posebnimi potrebami, je staršem dvakrat
pritrdilo ustavno sodišče. Šele po drugi dobljeni bitki se bodo po novem letu vrnili v šolo
vsaj otroci s posebnimi potrebami. Ravnatelji se pripravljajo na morebitno vrnitev prve
triade 6. januarja, do konca januarja je načrt, da bi se vrnili vsi, a je vse odvisno od
odločitve vlade.

Janša izkoristil Šarčevo darilo
Marjan Šarec je januarja tretji v nizu predsednikov vlade, po
Borutu Pahorju in Miru Cerarju predčasno odstopil s
položaja. A za razliko od predhodnikov mu ni uspelo
realizirati osnovnega cilja, priti do predčasnih volitev, na
katerih bi poskusil unovčiti takrat ugodno javnomnenjsko
podporo LMŠ. Šarec je z nepremišljenim metom puške v
koruzo močno podcenil razmere v Desusu, sploh pa v SMC,
ki nikakor ni hotela, tako kot zdaj, svoje usode reševati na
predčasnih volitvah. Obe stranki sta se po Šarčevem odstopu
odločili za vstop v tretjo vlado Janeza Janše. Sprva
popolnoma razglašena opozicija, dotedanja pozicija, se je
Marjan Šarec in Janez Janša. FOTO:
pod plazom kritik po pol leta delovanja Janševe vlade toliko
Leon Vidic/Delo
uskladila, da so LMŠ, SD, Levica in SAB lansirale projekt
Koalicije ustavnega loka, ki ima še vedno cilj s konstruktivno nezaupnico zrušiti Janševo
vlado. Njihov izvorni kandidat za mandatarja je bil ekonomist Jože P. Damijan ki pa ni
segel dlje kot do 39 poslanskih glasov, kolikor jih ima alternativna koalicija. Po vrnitvi v
politiko ga je zamenjal Karel Erjavec ki ne more računati na glasove vseh poslancev
stranke Desus, ali bo prepričal manjkajoče glasove poslancev SMC, prav tako še ni jasno.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Poslanci zavladali upokojenski stranki
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Letošnje leto je bilo tudi leto največjih političnih turbulenc v upokojenski stranki, ki ima
med vsemi najdaljši vladni staž. Po petnajstih letih se je s porazom na januarskem
kongresu stranke od njenega vodenja poslovil Karl Erjavec. Odločno ga je premagala
novinka na političnem parketu Aleksandra Pivec ki sta jo pri ambicioznih političnih
načrtih podpirala tako Marjan Šarec kot Janez Janša. Ta jo je podpiral tudi po aferi tega
poletja, njeni obalno-kraški avanturi, ko sta se proti njej obrnila celotna poslanska
skupina in večji del stranke. Dolgotrajno odstavljanje Aleksandre Pivec je še oslabilo
načeto stranko, ki je javnomnenjsko padla pod parlamentarni prag. Decembra so nekdanji
rušitelji Erjavca znova pripeljali na vrh stranke. Desus je kljub uporu poslancev na hitro
popeljal iz koalicije in se vzpostavil kot kandidat za mandatarja Koalicije ustavnega loka.
Njegove ambicije so zdaj v rokah poslancev SMC.

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

,

Aleksandra Pivec je na januarskem kongresu postala nova predsednica stranke Desus, a se je še v istem letu morala posloviti
položaja. FOTO: Leon Vidic/Delo

s

Multifunkcijsko orožje predsednika vlade
Zasebni twitter račun predsednika vlade Janeza Janše (včeraj je imel 78,7 tisoč sledilcev)
multifunkcijski, saj je njegovo najpomembnejše komunikacijsko orodje pri
komuniciranju z državljani, novinarji, koalicijskimi partnerji, svetovno javnostjo,

je
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predvsem pa z volilno bazo stranke SDS. Predsednik vlade prek svojega zasebnega računa
v času epidemije večkrat prvi obvešča o na novo sprejetih ukrepih vlade. Ker predsednik
vlade zelo poredko sklicuje novinarske konference, kjer bi mu lahko zastavljali vprašanja,
Twitter v komunikaciji z novinarji uporablja izrazito enosmerno, ponavadi z diskreditacijo
tistih, ki so kritični do njegovega dela ali dela vlade. S poobjavami twittov političnih
somišljenikov, pa tudi popolnih anonimnežev, ki pogosto širijo skrajne ideološke poglede,
včasih pa tudi lažne novice, Janša skrbi za neprestano mobilizacijo svoje volilne baze. Na
mednarodnem področju pa je svetovna javnost postala pozorna na slovenskega
predsednika vlade ob ameriških volitvah, ko je Janša čestital za zmago poražencu volitev
Donaldu Trumpu novega ameriškega predsednika Josepha Bidna ki mu še do danes kot
eden od redkih ni čestital, pa je označil za šibkega predsednika.
,

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

Težave

z

,

mediji oziroma medijske težave

RTV Slovenija ponovno stopa v novo leto s financiranjem po
dvanajstinah, saj nadzorni svet ni sprejel predlaganega
finančnega načrta. Generalni direktor Igor Kadunc, ki se mu
bo po vnovičnem poskusu razrešitve prihodnje leto končal
mandat, v tem vidi nadaljevanje blokade investicij, ki
Igor Kadunc FOTO: Voranc Vogel/Delo
postavlja pod vprašaj izvajanje programsko-produkcijskega
načrta. Javni zavod je tako znova v negotovosti. Podobnosti
išče celo s STA, ki je ob zavrnitvi posredovanja dokumentacije vladnemu uradu za
komuniciranje, saj da ima te pristojnosti le vlada, ostala brez državnih sredstev. To je
razdelilo tudi koalicijo, podobno kot že spisani predlogi sprememb medijske zakonodaje.
Da ne kriza ne karkoli drugega ne more biti alibi za poskuse škodljivega spreminjanja
medijske zakonodaje in političnih vdorov v neodvisnost medijskih organizacij, je v skupni
izjavi zapisalo 22 odgovornih urednikov večjih slovenskih medijev ter navedlo, da pod
pritiski ne bomo klonili.

Hojsovo krojaštvo policije po modi SDS
Napoved nepreklicnega odstopa zaradi neuresničene želje po vpletanju v kriminalistično
preiskavo zaradi sumov zlorab pri nabavi zaščitne opreme in kadrovske zdrahe v vrhu
policije ter Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so poleg pojavljanja v medijih
zaradi pojasnil o ukrepih za preprečitev covida-19 zaznamovale leto notranjega ministra
Aleša Hojsa .
Da si želi drugačnega načina dela policije, Hojs nikoli ni skrival. Se je pa ves čas proti
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domnevni depolitizaciji boril s politično všečnimi kadri, najbolj je bil na udaru NPU.
Policija, ki bi morala prva braniti pravno državo in upoštevati odločbe sodišč, je direktorja
NPU Darka Muženiča odpustila nezakonito. Zdaj iščejo vse mogoče obvode, da bi mu
onemogočili vrnitev na položaj. Ta je (vsaj za zdaj) rezerviran, tako viri znotraj policije, za
izbranko SDS Petro Grah Lazar . Nič bolje ni hierarhično višje, pri generalnem direktorju
policije. V igri je Anton Olaj trenutno državni sekretar na MNZ in, kakopak, politično
precej naklonjen vladajoči stranki.

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

,

Protivladni kolesarski protesti v Ljubljani 8. maja 2020. FOTO: Blaž Samec/Delo

Drugi val epidemije ustavil protestniški val
Protesti proti tretji vladi Janeza Janše so se začeli še v času, preden je bila vlada potrjena v
državnem zboru. Od takrat ni minil petek, da ne bi predvsem trgov in ulic glavnega mesta
preplavili protestniki. Vrhunec je protivladno protestniško gibanje doseglo pred
poletnimi počitnicami, ko je predvsem s kolesom šla na ulice večdesettisočglava množica.
Njihova glavna zahteva je bila padec vlade, ki po njihovem sistematično niža
demokratične standarde v državi in razgrajuje družbene podsisteme. Z drugim valom
epidemije in zaostritvijo pravil javnega zbiranja z visokimi kaznimi ob močno poostreni
policijski prisotnosti je protestniško gibanje izgubilo množičnost in zalet. Pri razbijanju
protestov so sodelovali tudi slovenski rumeni jopiči, marginalna skrajno desna
organizacija, ki je pri provladnih medijih dobila pozornost in legitimacijo. V ospredju
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protestov zdaj vztrajajo kulturniki, ki so v nemilosti pri trenutni vladi. Za razliko od tako
imenovanih vseslovenskih vstaj, ki so pripomogle k padcu druge Janševe vlade, letošnje
protestniško gibanje ni bilo prežeto s politiko. Takrat se je na krilih vstaj rodila stranka
Levica.

Uspehi zdravstva 2020
Največji uspeh zdravstva v času epidemije covida-19 je zagotovo transplantacijska
dejavnost v UKC Ljubljana. Kljub kadrovskim in prostorskim težavam zaradi epidemije so
letos presadili 116 organov; lani 95. Transplantacijska dejavnost, vodi jo dr. Ivan Kneževič
kaže na razvitost vrhunske medicine v posamezni državi. Najpomembnejša letos je prva
presaditev pljuč v Sloveniji pri otroku, 14-letni deklici s cistično fibrozo, ki so jo izvedli
avgusta. Klinični oddelek za torakalno kirurgijo, ki ga vodi doc. dr. Tomaž Štupnik pa ima
še en pomemben dosežek: njihova ekipa je kot ena od desetih v svetu presadila pljuča 34letnemu moškemu, ker so mu med prebolevanjem covida-19 pljuča povsem odpovedala.

,

,

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

Med večjimi strokovnimi dosežki je uporaba robotskega sistema da Vinci za operacije v
trebušni votlini; klinični oddelek za abdominalno kirurgijo UKC pod vodstvom dr. Aleša
Tomažiča je letos izvedel prvo in nato še več kot 70 operacij raka na trebušnih organih z
robotom.
Med največje uspehe šteje tudi dejavnost diabetologov, tako na otroškem oddelku, kjer je
prof. dr. Tadej Battelino s sodelavci v času epidemije razvil računalniški algoritem za
uravnavanje inzulina in s tem sladkorja v krvi pri otrocih na daljavo, kot pri odraslih, kjer
je prof. dr. Andrej Janež vodil evropski del klinične raziskave novega inzulina.

Pred pomembnimi investicijami
Pomembno leto za Slovensko vojsko: v parlamentu so urejali status vojaka po 45. letu,
dvakrat zavrnili aktivacijo 37.a člena, s katerim bi vojakom na meji začasno dodelili
policijska pooblastila, ter potrdili zakon o 780-milijonskih investicijah v vojsko v
prihodnjih šestih letih. Ali o slednjem res ni dopusten referendum, ki ga zahtevata Levica
in SD, bo odločilo ustavno sodišče. Obrambni minister Matej Tonin je prepričan, da gre za
politizacijo.
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Predstavitev vojaške vaje Preskok 2020, 3. junij 2020. FOTO: Blaž Samec/Delo

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

Turistični boni rešili sezono
Pandemija je ohromila potovanja in s tem tudi celotno turistično ter gostinsko panogo.
Izpad povpraševanja po turističnih storitvah je ministrstvo za gospodarstvo reševalo s
projektom turističnih bonov oziroma aktivacije domačih turistov. Polnoletne osebe so
dobile bon za 200 evrov, mladoletne za 50 evrov. Če bi jih izkoristili vsi, bi to pomenilo
356 milijonov evrov prihodkov za turistični sektor. Do prekinitve ponujanja turističnih
storitev je bila porabljena približno polovica te kvote, veljavnost neizkoriščenih bonov je
podaljšana do konca leta 2021. Kakšno bo stanje v panogi, bo odvisno od ponovnega
zagona dejavnosti, vključno z letalskimi prevozi.

Prva

v

regiji z dvema zvezdicama

Slovenija je dobila prvi Michelinov vodnik. Vanj je skupno uvrščenih 52 slovenskih
restavracij, Hiša Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš pa se kot prva restavracija v regiji
ponaša z dvema Michelinovima zvezdicama. Po eno zvezdico so prejele Gostilna pri
Lojzetu s Tomažem Kavčičem Dam z Urošem Fakučem Hiša Denk z Gregorjem Vračkom
Atelje z Jorgom Zupanom in Vila Podvin z Urošem Štefelinom .
,

,

,
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Slavnostna podelitev Michelinovih zvezdic najboljšim restavracijam in chefom je potekala junija na Ljubljanskem gradu. FOTO:
Uroš Hočevar/Delo

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

Pravne bitke s političnimi računicami se niso obnesle
Na evropskem pravnem področju je bilo slabo leto za Slovenijo. Decembra je v dveh
odmevnih primerih, prvič kot tožnica pred evropskim sodiščem za človekove pravice v
primeru terjatev nekdanje Ljubljanske banke na Hrvaškem, drugič kot tožena stran pred
sodiščem Evropske unije v primeru arhivi Evropske centralne banke. K temu je treba
dodati odmeven januarski neuspeh v tožbi proti Hrvaški zaradi kršitve evropskega
pravnega reda v primeru neizvajanja arbitražne razsodbe. Seznam letošnjih slovenskih
pravnih neuspehov oziroma porazov na evropskih sodiščih je še precej daljši. Nanj je
treba uvrstiti neuspelo tožbo zoper evropsko komisijo na sodišču EU v zadevi teran,
potem ko je komisija Hrvaški priznala izjemo pri uporabi imena teran. Del pravne stroke
meni, da je razloge za neuspehe treba iskati v odločitvah politikov, ki se podajo v pravne
bitke s svojimi političnimi računicami, kjer politični argumenti nadvladajo pravne. Na
drugi strani je slišati ocene, da neuspehe povzroča nizka politična in diplomatska teža
Slovenije na evropskem parketu.
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Vinarji so sodbo evropskega sodišča pričakali na domačiji Lisjak v Dutovljah. FOTO: Matej Družnik/Delo

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

Dogovor

o

vrnitvi srca slovenstva

v

Trstu

Ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, kjer je bilo v začetku 20. stoletja »srce
slovenstva« v Trstu, sta 13. julija predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio
Mattarella prisostvovala slovesnemu dogovoru o vrnitvi palače v središču mesta
krovnima organizacijama Slovencev v Italiji. V ta namen so ustanovili Fundacijo Narodni
dom, na katero bodo predvidoma v prihodnjih letih prenesli lastništvo zgradbe, ki jo je
leta 1902 zasnoval arhitekt Maks Fabiani .
,

»Do tega, da bo Narodni dom spet slovenski, je še dolga pot,« je prepričana Ksenija
Dobrila predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki je poleg Sveta slovenskih
organizacij soustanoviteljica fundacije. Pričakovati je bilo, da bo italijanska stran do konca
leta s spremembo zakonodaje in sprejetjem finančnega zakona za prihodnje leto
omogočila nadaljevanje postopka za prenos lastništva, a se to žal ni zgodilo.
,

Dolga pot domov
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Slovenija je prve rojake iz opustošene Venezuele sprejela že decembra lani, letos bi morale
biti aktivnosti v okviru repatriacije še intenzivnejše. A pandemija covida-19 je ustavila
tako selitev v Slovenijo kot integracijo tistih, ki so prišli k nam že pred krizo. Do
marčevskega zaprtja države je bilo pri nas 23 repatriirancev, ukrepi za zajezitev
koronavirusa in omejeni socialni stiki pa so okrnili njihovo vključevanje v družbo, zaradi
česar jim je vlada podaljšala status repatiirane osebe, s katerim so upravičeni do
nadomestila in tečaja slovenskega jezika. Po negotovosti si bodo leto zapomnile tudi
družine, katerih pot v Slovenijo je ustavil virus. Več jih je pred načrtovano selitvijo
prodalo del imetja, v mesecih čakanja pa se je njihova stiska še poglobila. V zadnjih dveh
mesecih je 18 repatiirancem uspelo priti v Slovenijo. V domovino svojih prednikov se je
doslej preselilo 41 slovenskih državljanov in njihov sorodnikov, skupno je izdanih več kot
55 odločb.

Tečaj slovenščine za venezuelske Slovence, ki so se vrnili v domovino. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na prvi molitvi od 3000 do 4000 vernikov
Nova džamija je februarja sprejela prve vernike. V stavbi s 40 metrov visokim minaretom,
ki je del Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, se je na prvi molitvi zbralo od 3000
do 4000 ljudi. Obisk je bil tolikšen, da so morali za molitev odpreti še nekatere druge
prostore centra, katerega gradnja je stala 34 milijonov evrov. Center so uradno odprli
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junija, poleg džamije vključuje še izobraževalni, upravni in stanovanjski objekt ter
telovadnico, restavracijo in predavalnico.

Nedeljski nakupi na mizi ustavnega sodišča

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

Trgovine so od 25. oktobra ob nedeljah zaprte. Zaradi vseh omejitev je to zdaj manj
opazno, se bo pa verjetno bolj poznalo spomladi. Na pobudo poslancev levice je bila
sprejeta novela zakona o trgovini, ki prepoveduje obratovanje trgovin ob nedeljah in dela
prostih dnevih. Izjema so trgovine do 200 kvadratnih metrov površine na bencinskih
servisih, mejnih prehodih, pristaniščih, letališčih, železniških, avtobusnih postajah in
bolnišnicah ter druge trgovine do omenjene površine, če bodo delo v njih opravljali
nosilci trgovinske dejavnosti oziroma njihovi zastopniki, lahko pa tudi dijaki, študenti in
upokojenci. Novela je naletela na buren odziv, ker je bila sprejeta po hitrem postopku
mimo socialnih partnerjev. Nasprotovala ji je tudi vlada, vendar jo je podprla večina
koalicijskih poslancev, vključno s poslanci SDS. Ali bodo trgovine ob nedeljah zaprte tudi
prihodnje leto, na pobudo trgovcev že presoja ustavno sodišče.

Večina trgovin je morala ob nedeljah zapreti svoja vrata. Izjema pa bo 3. januar 2021. FOTO: Leon Vidic/Delo
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Po več letih birokratskih ovir so se letos začeli odvijati trije infrastrukturni projekti, drugi
tir med Divačo in Koprom, predor Karavanke in tretja razvojna os.
Skoraj dve leti za Avstrijci je avgusta turški Cengiz začel vrtati drugo cev cestnega predora
Karavanke na slovenski strani. Dela naj bi bila končana leta 2025. Skupna dolžina cevi
znaša slabih osem kilometrov, od tega je 3,5 kilometra predora na slovenski strani.
Na trasi drugega tira so končana pripravljalna dela z izgradnjo dovoznih poti. Prihodnje
leto bi se morala začeti glavna gradbena dela. Izbira izvajalcev se je začela že lani,
predvidoma bodo izbrani v prvi polovici prihodnjega leta. Trasa je razdeljena na dva
odseka, tri četrtine trase poteka v predorih.

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

Polna 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.

Začetek del na drugi cevi Karavanškega tunela je stekel 28. avgusta 2020. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenija
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V atmosfero nad našimi kraji je konec februarja priletel vesoljski kamen, ki je povzročil
»blisk in grom« ter nato več iskalnih akcij. Koščke so na srečo našli in Slovenija je dobila
meteorit Novo mesto. Gre za navadni hondrit, ki je močno brečiran, sestavljen je iz
najmanj štirih vrst klastov z različno strukturo. Da se je to lahko zgodilo, so morali nastati
visokoenergijski trki med najmanj štirimi različnimi asteroidi, ki so močno premešali
material. To neposredno kaže na evolucijo našega osončja, ki je neposredno povezana z
udarci asteroidov.

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

Po obisku iz vesolja se je tja odpravil še delček Slovenije. V začetku septembra sta se po
številnih zamudah in zapletih v orbito utirila prva slovenska satelita Nemo HD in Trisat,
namenjena demonstracijam tehnologije in daljinskega opazovanja površja. Oba sta
trenutno še v postopku zagona, a do zdaj delujeta brez večjih težav.

Predstavitev najdbe meteorita na Dolenjskem. FOTO: Blaž Samec/Delo

Prvi koraki pete generacije
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Telekom Slovenije je julija vzpostavil omrežje 5G, ki ga je uporabnikom ponudil v začetku
oktobra. Peta generacija mobilne telefonije po eni strani nudi velik skok dostopnosti in
obsega telekomunikacijskih storitev, a ima po drugi strani kar nekaj nasprotnikov zaradi
domnevnega sevanja.

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

Najpomembnejši dogodek se je zgodil 18. decembra, ko je Akos objavil razpis za javno
dražbo za dodelitev dodatnih frekvenc končnim uporabnikom. Dražba bo izvedena 1.
februarja prihodnje leto in bi lahko poleg sedanjih telekomunikacijskih ponudnikov v
Slovenijo pripeljala še kakšnega operaterja. Ta bo verjetno specializiran za storitve,
namenjene poslovnim uporabnikom.
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Hrvaško stresel nov močan potres
Hrvaško je dan po torkovem rušilnem potresu davi ob 6.16 stresel nov močan potresni sunek, ki ga je bilo čutiti tudi
ponekod v Sloveniji. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC) je bil epicenter potresa z
magnitudo 4,9 18 kilometrov zahodno od Siska.
Prvemu je po poročanju hrvaških medijev ob 6.27 sledil še en potresni sunek, oba pa sta bila šibkejša od torkovega
rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno od Zagreba.

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

Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj, največ gmotne škode pa je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Hrvaško stresel nov močan potres
Podturn, 30. decembra - Hrvaško je dan po rušilnem potresu davi ob 6.16 stresel nov močan potresni sunek, ki ga je bilo
čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Po prvih podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra bil epicenter potresa z
magnitudo 4,9 18 kilometrov zahodno od Siska.
Prvemu je ob 6.27 sledil še en potresni sunek, oba pa sta bila šibkejša od včerajšnjega rušilnega potresa, ki je z
magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno od Zagreba.

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

Rušilni potres je včeraj zahteval sedem življenj, največ gmotne škode pa je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Letni pregled STA - svet 2020 (dopolnjeno)
Kronološki pregled dogodkov v svetu v letu 2020.
JANUAR
1. PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je razglasil konec moratorija na jedrske in medcelinske balistične
preizkuse.
2. ATENE - Voditelji Cipra, Grčije in Izraela so podpisali sporazum za izgradnjo plinovoda v Sredozemlju, ki naj bi tekel
od Izraela do Cipra, nato do Krete ter celinske Grčije.
3. SYDNEY - V avstralskih zveznih državah Novi Južni Wales in Viktorija so divjali požari. Do marca je zgorelo več kot 18
milijonov hektarjev površin, požari pa so zahtevali 34 življenj in uničili več tisoč domov.
3. BAGDAD - V napadu ameriškega brezpilotnega letala je bil ubit poveljnik elitne enote iranske revolucionarne garde
Kuds general Kasem Solejmani. Likvidacija vplivnega iranskega generala, ki jo je ukazal ameriški predsednik Donald
Trump, je nevarno zaostrila napetosti na Bližnjem vzhodu. 7. 1. je na pogrebu Solejmanija prišlo do stampeda, v katerem
je umrlo najmanj 56 ljudi. 8. 1. je Iran v odgovor izstrelil 22 balističnih raket na oporišči z ameriškimi in koalicijskimi vojaki
v Iraku.
5. ZAGREB - Nekdanji predsednik hrvaške vlade in SDP Zoran Milanović je v drugem krogu predsedniških volitev
premagal dotedanjo hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović. Položaj je prevzel 18. 2.
5. LOS ANGELES - Režiser Quentin Tarantino je za film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu dobil tri zlate globuse v prestižnih
kategorijah.

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

6. ANKARA - Turčija je začela s postopno napotitvijo vojakov v Libijo. Libijski parlament je sicer pred tem soglasno
zavrnil sporazume o vojaškem in varnostnem sodelovanju, ki jih je mednarodno priznana libijska vlada sklenila s Turčijo.
6. NEW YORK - Začel se je sodni proces proti filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki ga več kot 80 žensk
obtožuje spolnih napadov ali nadlegovanja. 24. 2. ga je porota spoznala za krivega spolnega napada in posilstva, 11. 3.
je bil obsojen na 23 let zapora.
7. MADRID - Španski parlament je vodjo socialistov Pedra Sancheza potrdil za španskega premierja. Sanchez je prevzel
vodenje prve koalicijske vlade v sodobni zgodovini Španije.
7. DUNAJ - V Avstriji je položaj uradno nastopila vlada Avstrijske ljudske stranke in Zelenih, na čelu katere je kancler
Sebastian Kurz.
8. TEHERAN - Kmalu po vzletu je strmoglavilo letalo boeing 737 ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines.
Umrlo je vseh 176 potnikov in članov posadke. Iran je 11. 1. priznal, da je letalo pomotoma sestrelila raketa iranske
protiletalske obrambe.
8. ISTANBUL - Začel je obratovati plinovod Turški tok, ki povezuje Rusijo in Turčijo, v drugi fazi naj bi plin dobavljal tudi
EU.
8. LONDON - Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta sporočila, da ne bosta več opravljala kraljevskih
dolžnosti. 18. 1. je Buckinghamska palača sporočila, da par ne bo več uporabljal nazivov kraljeva visokost in prejemal
javnih sredstev.
9. PEKING - Na Kitajskem so potrdili izbruh skrivnostne oblike pljučnice, za katero je zbolelo okoli 60 ljudi. Kot so
sporočili, bi bolezen lahko povzročila nova vrsta koronavirusa, ki izhaja iz iste skupine kot respiratorni virus sars.
10. MASKAT - V starosti 79 let je umrl omanski sultan Kabus bin Said. 11. 1. je bil za novega sultana razglašen Haitam
bin Tarik Al Said, dotlej minister za kulturo.
11. BELFAST - Severna Irska je po treh letih političnega zastoja dobila novo vlado pod vodstvom vodje unionistične
stranke DUP Arlene Foster. Njena namestnica je vodja republikanskega Sinn Feina Michelle O'Neill.

42

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
03:00 03:00

Kazalo

https://www.sta.si/2847428/letni-pregled-sta-svet-...

2 / 20

11. TAIPEI - Na predsedniških volitvah na Tajvanu je bila znova izvoljena predsednica Tsai Ing-wen. 15. 1. je podpisala
zakon o preprečevanju vmešavanja Kitajske v tajvanske zadeve.
13. VALLETTA - Prisegel je novi malteški premier Robert Abela, ki so ga laburisti izvolili za naslednika Josepha
Muscata. Ta je odstopil zaradi afere z umorom novinarke Daphne Caruana Galizia, v katerega so bili vpleteni njegovi
tesni sodelavci.
13. ISLAMABAD - Višje sodišče je razveljavilo obsodbo bivšega pakistanskega voditelja Perveza Mušarafa na smrt.
14. BRUSELJ - Evropska komisija je predlagala naložbeni načrt za socialno pravično uresničitev cilja podnebne
nevtralnosti do leta 2050. Del načrta je sklad za pravičen prehod v pomoč regijam, kjer bo zelena tranzicija najdražja.
15. MOSKVA - Po predstavitvi predloga ustavnih sprememb je odstopil ruski premier Dmitrij Medvedjev. Predsednik
Vladimir Putin je za novega predsednika vlade predlagal vodjo davčne uprave Mihaila Mišustina. Duma ga je potrdila 16.
1.
15. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik kitajske vlade Liu He sta podpisala prvi del
trgovinskega sporazuma med državama.
19. BERLIN - Svetovne sile so se na mednarodni konferenci pod okriljem ZN dogovorile o mirovnem procesu za Libijo, ki
vključuje potrditev embarga na orožje in ustavitev vojaške podpore različnim vojskujočim se stranem v državi.
20. PEKING - Na Kitajskem so potrdili, da se novi virus, ki povzroča pljučnici podobno stanje, širi tudi s človeka na
človeka.
21. PEKING - Nekdanji šef Interpola Meng Hongwei je bil na Kitajskem obsojen na 13 let in pol zapora zaradi korupcije.
Na sojenju je priznal, da je prejel 1,9 milijona evrov podkupnin.
22. LONDON - Britanski parlament je dokončno potrdil zakon o brexitu, 23. 1. ga je podpisala tudi kraljica Elizabeta II. 29.
1. je sporazum potrdil Evropski parlament.

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

22. ATENE - Grški parlament je za predsednico države izvolil sodnico Ekaterini Sakelaropulu, ki je postala prva ženska
na predsedniškem položaju v zgodovini države.
23. HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je od Mjanmara zahtevalo, da sprejme vse ukrepe za preprečitev genocida nad
muslimansko manjšino Rohingya. Že pred tem je odločilo, da je pristojno za primer nasilja nad Rohingi v Mjanmaru.
24. PEKING - Kitajske oblasti so v boju za zajezitev novega koronavirusa podaljšale praznike ob kitajskem novem letu ter
s 27. 1. po vsej državi omejile potovanja. Virus je do 30. 1. zajel vse kitajske regije in zahteval 213 življenj.
24. PARIZ/BERLIN - V Franciji so odkrili prva primera okužbe z novim koronavirusom v Evropi, 27. 1. so potrdili prvi
primer okužbe s tem virusom v Nemčiji, ki je bil tudi prvi primer prenosa s človeka na človeka v Evropi.
26. LOS ANGELES - Na 62. podelitvi nagrad grammy je največ, pet nagrad, prejela 18-letna glasbenica Billie Eilish.
26. LOS ANGELES - V helikopterski nesreči, ki se je zgodila v gosti megli, je v starosti 41 let umrl Kobe Bryant, eden
najboljših košarkarjev vseh časov.
28. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil mirovni načrt za Bližnji vzhod, ki predvideva
ustanovitev palestinske države s prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu, a Jeruzalem naj bi vseeno ostal "nerazdeljena"
prestolnica Izraela. Načrt podvaja obseg ozemlja, ki je trenutno pod nadzorom Palestincev, vendar priznava izraelsko
suverenost nad velikimi deli Zahodnega brega. Palestinci so načrt zavrnili.
29. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila smernice članicam EU pri vzpostavljanju omrežij 5G. Pravila so stroga,
a nobenemu ponudniku vrat ne zapirajo že vnaprej.
30. ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je zaradi širjenja novega koronavirusa razglasila izredne
zdravstvene razmere po svetu. Ob tem je WHO države pozval h koordinaciji ukrepov v skladu z njihovimi smernicami.
30. LYON - Prizivno sodišče je razveljavilo obsodbo francoskega kardinala Philippa Barbarina, ki je bil na prvi stopnji
zaradi prikrivanja spolnih zlorab obsojen na pol leta pogojne kazni. 6. 3. je papež Frančišek je sprejel njegov odstop.
31. RIM - Potem ko so v Italiji potrdili prva primera okužbe z novim koronavirusom, so v državi razglasili izredne razmere.
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FEBRUAR
1. LONDON - Združeno kraljestvo je tri leta in pol po referendumu o brexitu zapustilo EU.
1. WASHINGTON - V starosti 92 let je umrla kraljica kriminalk, ameriška pisateljica Mary Higgins Clark.
2. LONDON - Moški je v napadu z nožem ranil najmanj dva človeka. Po incidentu s terorističnim ozadjem je napadalec
umrl pod streli policistov. Odgovornost za napad je 3. 2. prevzela skrajna skupina Islamska država.
2. PRIŠTINA - Vodji največjih strank v kosovskem parlamentu Vetevendosje in Demokratske zveze Kosova (LDK) sta
dosegla koalicijski dogovor. Kosovski parlament je 3. 2. za novega premierja potrdil vodjo stranke Vetevendosje Albina
Kurtija. 25. 3. je parlament vladi izglasoval nezaupnico.
2. LONDON - Film o prvi svetovni vojni z naslovom 1917 je na podelitvi britanskih filmskih nagrad bafta prejel sedem
baft, tudi za najboljši film in najboljši britanski film, Sam Mendes je prejel bafto za režijo.
2. REKA/GALWAY - Na hrvaški Reki in irskem mestu Galway so slovesno odprli Evropsko prestolnico kulture.
3. BRUSELJ - Evropska ljudska stranka (EPP) je za leto dni podaljšala zamrznitev članstva madžarske vladajoče stranke
Fidesz.
3. DES MOINES - V ameriški zvezni državi Iowa so se začela zborovanja demokratov in republikancev za izbiro
predsedniškega kandidata. Pri demokratih se je zapletlo pri objavi izidov. Šele 5. 2. so objavili, da sta največ podpore
dobila Pete Buttigieg in Bernie Sanders.
4. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je z govorom o položaju v državi še poglobil strankarske delitve;
ni se želel rokovati s predsednico predstavniškega doma Nancy Pelosi, ta pa je teatralno raztrgala njegov govor.
4. VARŠAVA - Poljski predsednik Andrzej Duda je kljub kritikam EU podpisal sporni zakon v okviru pravosodne reforme,
ki omogoča disciplinske postopke proti sodnikom.
4. NAIROBI - Umrl je dolgoletni kenijski voditelj Daniel Arap Moi, ki je Keniji s trdo roko vladal med letoma 1978 in 2002.

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

5. WASHINGTON - Republikanska večina v ameriškem senatu je zavrnila ustavno obtožbo predsednika ZDA Donalda
Trumpa, ki so jo vložili demokrati. Obtožnica je vsebovala dve točki, zlorabo pooblastil in oviranje dela kongresa.
5. ERFURT - V nemški deželi Turingija je kandidat liberalcev Thomas Kemmerich z glasovi skrajno desne Alternative za
Nemčijo postal novi ministrski predsednik. To je sprožilo burne odzive, Kemmerich je 6. 2. odstopil, 4. 3. je bil za
ministrskega predsednika izvoljen kandidat stranke Levica Bodo Ramelow.
5. LOS ANGELES - V 104. letu starosti je umrl ameriški filmski igralec Kirk Douglas, ki je s svojimi vlogami šest desetletij
zaznamoval filmska platna.
6. PEKING - Umrl je 34-letni kitajski zdravnik Li Wenliang, ki je prvi opozarjal na smrtonosni virus v mestu Wuhan in so
ga oblasti sprva hotele utišati.
6. BARCELONA - Španski premier Pedro Sanchez in katalonski predsednik Quim Torra sta se na prvem srečanju po več
kot letu dni dogovorila, da bosta španska in katalonska vlada začeli pogovore za rešitev katalonske krize.
8. DUBLIN - Na predčasnih volitvah na Irskem so tri največje stranke dosegle skoraj izenačen rezultat. 15. 6. so dosegli
dogovor o oblikovanju koalicije in menjavi predsednika vlade na sredini mandata.
8. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je odpustil veleposlanika ZDA pri EU Gordona Sondlanda in
visokega predstavnika sveta za nacionalno varnost Alexandra Vindmana, ki sta bila ključni priči v postopku njegove
ustavne obtožbe.
8. BANGKOK - V nakupovalnem središču je prišlo do pokola. Vojak je streljal na ljudi in jih 29 ubil, 57 jih je ranil.
Napadalec je padel pod streli ostrostrelcev.
9. BAKU - Na parlamentarnih volitvah v Azerbajdžanu je slavila stranka predsednika Ilhama Alijeva. V 125-članski
parlament se je uvrstil le en opozicijski kandidat.
9. BERN - Na referendumu v Švici se je velika večina volivcev izrekla za prepoved diskriminacije na podlagi spolne
usmerjenosti.
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9. LOS ANGELES - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je na 92. podelitvi oskarjev za najboljšega prvič v
zgodovini razglasila tujejezični film, satirično srhljivko Parazit južnokorejskega režiserja Boonga Joon-hoja.
10. BERLIN - Vodja nemških krščanskih demokratov Annegret Kramp-Karrenbauer je sporočila, da se na volitvah 2021
ne bo potegovala za kanclerski položaj in da bo odstopila s položaja vodje CDU.
11. ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je bolezen, ki jo povzroča novi koronavirus, odkrit v Wuhanu,
poimenovala covid-19.
13. BRUSELJ - Ministri za zdravje držav članic EU so se na izrednem zasedanju zavzeli za okrepljeno sodelovanje in
skupno ukrepanje za omejitev širjenja novega koronavirusa.
14. PARIZ - V Evropi so potrdili prvo smrtno žrtev zaradi novega koronavirusa. Umrl je 80-letni kitajski turist.
18. KABUL - V Afganistanu so objavili končne rezultate predsedniških volitev, ki so bile 28. 9. 2019. Tesno je slavil
dosedanji predsednik Ašraf Gani, njegov glavni tekmec Abdulah Abdulah je rezultate zavrnil in napovedal, da bo
oblikoval svojo vlado. 9. 3. sta oba prisegla na položaj afganistanskega predsednika. 17. 5. sta podpisala dogovor o
delitvi oblasti.
18. BRUSELJ - Finančni ministri EU so na seznam davčnih oaz dodali Kajmanske otoke, ki so postali prvo britansko
čezmorsko ozemlje na tem seznamu.
19. WIESBADEN - 43-letni Nemec je v strelskem pohodu na dveh lokacijah ubil devet ljudi, kasneje še svojo mamo in
sebe. Med žrtvami naj bi imeli številni migrantsko ozadje. Strelec je imel po navedbah nemških oblasti rasistična
prepričanja.
21. RIM - Na severu Italije je začelo naraščati število okužb s koronavirusom, območje je postalo glavno žarišče virusa v
Evropi. 22. 2. je italijanska vlada odredila izolacijo enajstih mest v deželah Lombardija in Benečija.
21. TEHERAN - Na parlamentarnih volitvah v Iranu so zmagali konservativci. Volitve je sicer zaznamovala izločitev skoraj
polovice kandidatov, zaradi česar so mnogi volivci ostali doma. Volilna udeležba je najnižja po revoluciji leta 1979.

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

23. SEUL - V Južni Koreji so zaradi hitrega širjenja okužb s koronavirusom razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti, saj
so v državi pred tem potrdili največ okužb zunaj Kitajske.
25. KAIRO - V starosti 91 let je umrl nekdanji egiptovski predsednik Hosni Mubarak, ki je bil na oblasti 30 let.
28. ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je oceno globalnega tveganja za širjenje novega koronavirusa
zvišala na najvišjo raven.
29. ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sporočil, da bo migrantom, ki so trenutno v Turčiji, pustil
potovati proti Evropi, češ da Turčija ne zmore več pritiska novega migrantskega vala iz Sirije. Na grško-turško mejo so se
začele zgrinjati večje skupine migrantov. 9. 3. sta se Ankara in Bruselj dogovorila, da bodo preučili izvajanje
migracijskega dogovora iz marca 2016.
29. BRATISLAVA - Na parlamentarnih volitvah na Slovaškem je zmagala opozicijska desnosredinska stranka Olano, ki
je v središče postavila boj proti korupciji. Njen vodja Igor Matovič je 21. 3. postal novi premier.
MAREC
1. DUŠANBE - Na parlamentarnih volitvah v Tadžikistanu je slavila vladajoča stranka predsednika Emomalija Rahmona.
Na volitvah je sodelovala le ena do vlade kritična stranka, nekdanja glavna opozicija pa ni smela sodelovati.
2. BRUSELJ - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni je zaradi širjenja novega koronavirusa dvignil
oceno tveganja za EU zaradi virusa z nizke do zmerne na zmerno do visoko. Evropska komisija je vzpostavila ekipo za
odzivanje na koronavirus.
2. NEW YORK - Ameriška senatorka slovenskih korenin Amy Klobuchar je sporočila, da se ne bo več potegovala za
demokratsko nominacijo za kandidatko na predsedniških volitvah v ZDA. Podprla je Joeja Bidna.
2. BRUSELJ - EU in Združeno kraljestvo sta začela prvi krog pogajanj o prihodnjih odnosih. Glavni pogajalec unije
Michel Barnier je 5. 3. dejal, da je med stranema "veliko resnih razhajanj".
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2. TEL AVIV - Na parlamentarnih volitvah v Izraelu, že tretjih v zadnjem letu, je največ glasov dobila stranka Likud
premierja Benjamina Netanjahuja. 20. 4. sta Netanjahu in njegov politični tekmec, vodja Modre in bele stranke Beni
Ganc, podpisala dogovor o oblikovanju vlade narodne enotnosti, s čimer se je po 17 mesecih končala najdaljša politična
kriza v zgodovini države. 17. 5. je parlament podprl vlado, ki jo prvih 18 mesecev vodi Netanjahu, nato naj bi jo Ganc.
2. VATIKAN - Več kot 60 let po smrti papeža Pija XII. je Vatikan odprl arhive iz obdobja njegovega papeževanja med
letoma 1939 in 1958.
3. NEW YORK - V 14 zveznih državah ZDA so potekale strankarske volitve demokratov za izbiro kandidata za
predsedniške volitve v ZDA. Nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden je po številu glasov prehitel senatorja Bernieja
Sandersa.
4. BRUSELJ - Evropska komisija je predlagala prvi evropski podnebni zakon, ki bo pravno zapečatil politično zavezo, da
bo Evropa do leta 2050 postala prva podnebno nevtralna celina. 17. 9. je predstavila načrt za najmanj 55-odstotno
zmanjšanje izpustov v EU do leta 2030 in predlagala vključitev novega cilja v podnebni zakon.
4. KIJEV - Ukrajinski parlament je potrdil odstop premierja Oleksija Gončaruka. Odstopil je zaradi objave posnetka, na
katerem je kritiziral predsednika države Volodimirja Zelenskega. Gončaruka je nasledil njegov namestnik Denis Šmigal.
4. LOS ANGELES - V Kaliforniji so zaradi naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom razglasili izredne razmere.
6. 3. so izredne razmere razglasili tudi v državi New York.
5. LIMA - V starosti 100 let je umrl nekdanji generalni sekretar ZN, Perujec Javier Perez de Cuellar. ZN je vodil dva
mandata v letih 1982-1991.
10. RIM - Zaradi naglega širjenja števila okužb in smrti zaradi novega koronavirusa je v Italiji začela veljati karantena za
celotno državo. Zaprli so vse izobraževalne ustanove.

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

11. ŽENEVA - Izbruh novega koronavirusa v svetu je dosegel razsežnosti pandemije, je sporočil generalni direktor
Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
12. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zakon o milijardi dolarjev pomoči ameriškim
podjetjem za zamenjavo opreme kitajskih telekomunikacijskih velikanov Huawei in ZTE, ker naj bi bila škodljiva za
nacionalno varnost ZDA.
13. NEW YORK - Ustanovitelj Microsofta in eden najbogatejših zemljanov Bill Gates je odstopil iz nadzornega odbora
podjetja in sporočil, da se bo bolj posvetil dobrodelnim dejavnostim.
14. MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon o najobsežnejši reformi ruske ustave v zgodovini
države, ki mu bo omogočila, da bo na predsedniškem položaju ostal do leta 2036. 16. 3. je ustavno reformo potrdilo
ustavno sodišče. 1. 7. je na referendumu ustavne spremembe podprlo 78 odstotkov volivcev.
15. PARIZ - V Franciji je kljub epidemiji koronavirusa potekal prvi krog lokalnih volitev, na katerih pa so zabeležili nizko
udeležbo. Drugi krog volitev so odpovedali. Izvedli so ga 28. 6., ko so bili zmagovalci Zeleni, ki so osvojili več mest.
16. BRUSELJ - V prizadevanjih za omejitev širjenja novega koronavirusa je več evropskih držav zaostrilo ukrepe in
zaprlo meje ter uvedlo karantene, javno življenje se je skoraj povsod ustavilo. Stekle so akcije za vračanje Evropejcev, ki
so obtičali v tujini.
16. MADRID - Španski kralj Felipe VI. se je odpovedal dediščini svojega očeta Juana Carlosa. Ta tudi ne bo več prejemal
letne finančne podpore. 82-letnega Juana Carlosa preiskujejo švicarske finančne oblasti, ker naj bi prek računa v davčni
oazi prejel 100 milijonov ameriških dolarjev od Savdske Arabije. Avgusta je zapustil državo.
17. BRUSELJ - Voditelji članic EU so podprli 30-dnevno omejitev nebistvenih potovanj v unijo, ki so jo države začele
izvajati takoj.
17. MOSKVA - V starosti 77 let je umrl ruski pisatelj in aktivist Eduard Limonov.
18. WELLINGTON - Novozelandski parlament je odpravil kazenski pregon umetne prekinitve nosečnosti. Ta je veljala za
prekršek v skladu zakonom iz leta 1961, a kršitev niso sodno preganjali.
20. BRUSELJ - Evropska komisija je sprejela začasni okvir, ki članicam EU zagotavlja prožnost pri uporabi pravil o
državnih pomočeh v podporo gospodarstvu v bitki s pandemijo covida-19.
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20. LOS ANGELES - V starosti 81 let je umrl legenda ameriške country glasbe Kenny Rogers. Trikratni nagrajenec z
grammyjem je bil na vrhu lestvic pop in country glasbe v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.
22. ZAGREB - Hrvaško je stresel potres z magnitudo 5,3 in žariščem deset kilometrov severno od Zagreba. Povzročil je
veliko gmotno škodo v središču Zagreba, ena oseba je umrla, 27 je bilo poškodovanih.
24. NEW DELHI - Indijski premier Narendra Modi je zaradi širjenja novega koronavirusa odredil ustavitev javnega
življenja za tri tedne.
24. TOKIO - Japonski premier Shinzo Abe je predsedniku Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasu Bachu zaradi
pandemije koronavirusa predlagal prestavitev poletnih olimpijskih iger v Tokiu za leto dni. Igre so bile preložene na leto
2021.
25. WUHAN - Na Kitajskem so v provinci Hubei, žarišču pan
NEDELJA, 10. JANUARJAdemije novega koronavirusa, po dveh mesecih odpravili stroge omejitve. Omejitve so do 8. 4.
veljale le še v Wuhanu.
26. BRUSELJ - Članice EU so dosegle dogovor o mandatu nove misije Irene, katere namen je med drugim nadzor
embarga nad orožjem za Libijo ter urjenje libijske obalne straže in mornarice. Operacija je stekla 1. 4.
27. LONDON - Za novim koronavirusom je zbolel britanski premier Boris Johnson. 4. 4. so ga prepeljali v bolnišnico,
nekaj dni so ga zdravili na oddelku intenzivne nege.
27. VATIKAN - Papež Frančišek je ob pandemiji novega koronavirusa podelil izredni blagoslov mestu in svetu.
27. SKOPJE - Severna Makedonija je uradno postala 30. članica zveze Nato.
30. ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je odsvetovala splošno uporabo zaščitnih mask v pandemiji
covida-19 razen pri okuženih, češ da ni dokazov, da nošenje zaščitne maske koristi, lahko da je celo tvegano.
31. PRIŠTINA - Kosovo je odpravilo stoodstotne carine na blago iz Srbije in BiH. Za srbske proizvode so carine odpravili
ob pogoju recipročnosti, za proizvode iz BiH pa brezpogojno.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

APRIL
2. ŽENEVA - Po svetu so potrdili že več kot milijon okužb z novim koronavirusom. Umrlo je več kot 50.000 ljudi. Okužbe
so zaznali v 188 državah in teritorijih.
2. LUXEMBOURG - Češka, Madžarska in Poljska so kršile evropsko pravo, ker niso hotele izpolniti obveznosti iz sklepov
Sveta EU leta 2015 o premestitvi prosilcev za azil iz Grčije in Italije, je razsodilo Sodišče EU.
3. BRUSELJ - Članice EU so bivšega slovaškega zunanjega ministra Miroslava Lajčaka imenovale za posebnega
predstavnika za dialog Beograda in Prištine ter druga regionalna vprašanja na Zahodnem Balkanu.
4. LONDON - Za novega vodjo britanske laburistične stranke je bil izvoljen Keir Starmer. Nasledil je Jeremyja Corbyna.
5. KIJEV - V prepovedanem območju v bližini ostankov ukrajinske jedrske elektrarne v Černobilu je izbruhnil požar, ki je
divjal več tednov. Pristojni so zagotovili, da ni nevarnosti za prebivalce sosednjih območij.
6. BRATISLAVA - Slovaško posebno sodišče je zaradi umora slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in
njegove zaročenke pred dvema letoma na 23 let zapora obsodilo bivšega vojaka Miroslava Marčka, ki je priznal umor. 2.
12. je višje sodišče kazen zaostrilo na 25 let zapora. 3. 9. je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo milijonarja
Mariana Kočnerja, ki naj bi stal za umorom.
7. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je očital Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), da je zatajila
pri odzivu na izbruh novega koronavirusa in da je bila preveč pod vplivom Kitajske. 14. 4. je napovedal, da ZDA ne bodo
več financirale WHO. 6. 7. so ZDA ZN uradno obvestile, da izstopajo iz WHO. Izstop bo stopil v veljavo 6. 7. 2021.
7. BRISBANE - Avstralsko vrhovno sodišče je kardinala Georgea Pella oprostilo vseh obtožb spolnih zlorab dečkov v 90.
letih prejšnjega stoletja.
8. NEW YORK - Senator iz Vermonta Bernie Sanders je končal kampanjo za predsednika ZDA. Po začetnem vodstvu je
po zmagi Josepha Bidna v Južni Karolini začel izgubljati podporo. 14. 4. je podprl Bidna.
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14. DUNAJ - Avstrija je kot ena od prvih držav v Evropi začela odpiranje javnega življenja po zaustavitvi zaradi
pandemije. Postopoma so sledile druge države. Danska je 15. 4. kot prva znova odprla šole.
15. SEUL - Kljub pandemiji novega koronavirusa so v Južni Koreji potekale parlamentarne volitve. Demokratska stranka
predsednika države Moon Jae-ina je še okrepila svoj položaj v parlamentu in dobila absolutno večino.
17. BRUSELJ - Evropski parlament je sprostil 3,08 milijarde evrov iz proračuna EU v pomoč zdravstvenemu sektorju EU
ob pandemiji.
17. PEKING - Kitajsko gospodarstvo se je zaradi ukrepov za zajezitev novega koronavirusa v prvem trimesečju skrčilo za
6,8 odstotka. To je bilo prvo krčenje po letu 1992 v državi.
20. NEW YORK - Terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto z dobavo v maju so na borzi v New Yorku
strmoglavile in prvič v zgodovini padle pod ničlo. Zaloge nafte v ZDA so se povečale in skladišča so bila polna,
povpraševanje pa neznatno.
22. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz za začasno prekinitev priseljevanja v
ZDA. Izvzeti so določeni poklici, kot so zdravniki in medicinske sestre.
22. JASENOVAC - Predsedniki hrvaške države, parlamenta in vlade so skupaj položili venec v spomin na žrtve
ustaškega koncentracijskega taborišča v Jasenovcu.
29. MUMBAI - V starosti 53 let je umrl indijski igralec Irrfan Khan. Bollywoodski zvezdnik je v svetu zaslovel s filmi, kot
sta Revni milijonar in Pijevo življenje.
29. RIM - Umrl je vodja malteškega viteškega reda Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. 8. 11. so za
novega vodjo izvolili Italijana Marca Luzzaga.
30. KOEBENHAVN - Ukrepe proti novemu koronavirusu rahlja že približno polovica evropskih držav, je sporočila
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

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

30. JOHANNESBURG - V starosti 87 let je umrl veteran gibanja proti apartheidu v Južni Afriki Denis Goldberg, ki je
zaradi nasprotovanja rasističnemu režimu dve desetletji preživel v zaporu.
MAJ
1. WASHINGTON - Ameriška zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) je odobrila uporabo zdravila remdesivir za
zdravljenje covida-19. Izdala je izredno odobritev ob priznanju, da so informacije o varnosti in učinkovitosti zdravila še
nepopolne. 3. 7. je bilo zdravilo odobreno v EU.
1. PJONGJANG - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un se je po skoraj treh tednih prvič pojavil v javnosti. Pred tem so
krožila ugibanja, da je hudo bolan oziroma celo mrtev.
4. BRUSELJ - Mednarodni partnerji so na donatorski konferenci zbrali 7,4 milijarde evrov za financiranje cepiva proti
koronavirusu ter za zdravljenje covida-19. ZDA niso sodelovale. Do konca junija so zbrali 15,9 milijarde evrov.
4. DUBAJ/PARIZ - Svetovna razstava Expo v Dubaju je bila preložena za leto dni in bo potekala od 1. 10. 2021 do 31. 3.
2022.
5. NEW YORK - Predstavniki ZDA in Združenega kraljestva so začeli pogajanja o novem trgovinskem sporazumu med
državama, ki bo začel veljati po koncu prehodnega obdobja po britanskem izstopu iz EU.
8. BRUSELJ - EU je zagotovila prvi humanitarni zračni most v pomoč Afriki v boju s pandemijo. Prvo letalo s 13 tonami
humanitarnega materiala in okoli 60 humanitarnimi delavci je poletelo v Srednjeafriško republiko.
12. WASHINGTON - Pravosodno ministrstvo ZDA je po naročilu pravosodnega ministra Williama Barra odstopilo od
pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Michaela Flynna, čeprav je ta priznal laganje preiskovalcem.
13. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila sveženj smernic v pomoč članicam EU pri postopnem odpravljanju
omejitev potovanj in oživljanju turizma v pričakovanju poletne sezone.
15. BRUSELJ - Finančni ministri držav v območju evra so potrdili vzpostavitev posebnega instrumenta v okviru
evropskega reševalnega mehanizma ESM, ki zagotavlja ugodna posojila v pomoč članicam v boju s pandemično krizo.
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16. PARIZ - V Franciji so prijeli 84-letnega Feliciena Kabugo, enega zadnjih glavnih obtožencev za genocid v Ruandi leta
1994.
21. ŽENEVA - Pandemija covida-19 je dosegla nov mejnik - število potrjeno okuženih z novim koronavirusom po svetu je
preseglo pet milijonov.
21. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da ZDA umika iz mednarodne pogodbe o odprtem
nebu, v okviru katere lahko države izvajajo opazovalne polete nad ozemljem drugih.
22. KARAČI - Na jugu Pakistana je na naselje strmoglavilo potniško letalo airbus A320 z 99 potniki in člani posadke, 97
jih je umrlo.
24. JERUZALEM - V Izraelu se je začel sodni proces proti izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju, ki je obtožen
korupcije. Netanjahu je zavrnil obtožbe.
25. MINNEAPOLIS - V policijskem nasilju je umrl temnopolti George Floyd. Ravnanje policije je po ZDA sprožilo silovite
množične proteste. Nasilni protesti v Minneapolisu so se ponavljali vsako noč, 28. 5. so protestniki uničili eno od
policijskih postaj. Policista Dereka Chauvina, ki je zakrivil Floydovo smrt, so 3. 6. obtožili nenaklepnega umora.
26. WASHINGTON - Twitter je prvič ukrepal zaradi tvitov predsednika ZDA Donalda Trumpa z neresničnimi trditvami.
Tvit, v katerem je Trump zavajal javnost glede volitev po pošti, je opremil s povezavo na dejstva.
27. BRUSELJ - Evropska komisija je za obnovo Evrope po pandemiji covida-19 predlagala sveženj v vrednosti 1850
milijard evrov: 1100 milijard evrov za prihodnji večletni proračun EU in še dodatnih 750 milijard evrov za okrevanje.
30. CAPE CANAVERAL - Proti Mednarodni vesoljski postaji (ISS) je poletela raketa zasebnega podjetja SpaceX z
ameriškima astronavtoma ter se s postajo uspešno spojila. To je bila prva izstrelitev človeške posadke v vesolje iz ZDA
po skoraj desetletju od upokojitve raketoplanov.
JUNIJ

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

3. PRIŠTINA - Po več mesecih politične krize so na Kosovu imenovali novo vlado pod vodstvom desnosredinske
Demokratske lige Kosova (LDK). Novi premier je postal 44-letni profesor ekonomije Avdullah Hoti. 21. 12. pa je ustavno
sodišče razsodilo, da je bila izvolitev Hotija v parlamentu nezakonita in odredilo predčasne volitve.
4. TRIPOLI - Mednarodno priznana libijska vlada narodne enotnosti je sporočila, da je v celoti prevzela nadzor nad
Tripolijem in okolico, ki je bil v rokah sil odpadniškega generala Kalife Haftarja.
4. ŽENEVA - Latinska Amerika je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) postala novo žarišče pandemije
covida-19.
6. PRIŠTINA - Nova kosovska vlada je odpravila omejitve uvoza blaga za Srbijo, s čimer je odprla pot za nadaljevanje
pogovorov pod okriljem EU glede normalizacije odnosov z Beogradom.
9. ANTWERPEN - Po protestih proti rasizmu so odstranili kip nekdanjega belgijskega kralja Leopolda II., ki so ga
protestniki pomazali z barvo. Leopold II. se je v zgodovino zapisal z okrutnostjo nad temnopoltim prebivalstvom v
nekdanjih belgijskih kolonijah v Afriki.
9. BERGAMO - Testiranje v italijanski pokrajini Bergamo, ki jo je spomladi epidemija covida-19 najbolj prizadela, je pri 57
odstotkih pokazalo prisotnost protiteles na novi koronavirus.
9. LIZBONA - Mario Centeno je odstopil s položaja portugalskega finančnega ministra, s tem pa tudi s funkcije šefa
evroskupine. 9. 7. je novi vodja evroskupine postal irski finančni minister Paschal Donohoe.
9. SEUL - Severna Koreja je naznanila, da prekinja vse komunikacijske in vojaške povezave z Južno Korejo. 16. 6. je
razstrelila poslopje urada za zveze z Južno Korejo v mestu Kaesong.
10. STOCKHOLM - Švedsko tožilstvo je kot glavnega osumljenca za atentat na leta 1986 umorjenega premierja Olofa
Palmeja identificiralo Šveda Stiga Engströma. Ker je mrtev, ne morejo vložiti obtožnice, zato so končali preiskavo in
opustili primer.
11. BRUSELJ - Evropska komisija je priporočila odpravo vseh omejitev na notranjih mejah v EU, uvedenih zaradi
pandemije novega koronavirusa, s 15. 6. Začetek postopnega odpiranja zunanje meje je priporočila s 1. 7.
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11. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o uvedbi sankcij proti uslužbencem
Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), vpletenim v preiskavo morebitnih vojnih zločinov ameriških vojakov in
obveščevalcev v Afganistanu.
12. ATLANTA - Med poskusom aretacije je pod streli policista umrl temnopolt moški. Nova smrt je še podkrepila proteste
proti rasizmu in policijskemu nasilju po ZDA, 13. 6. je odstopila vodja policije v Atlanti.
15. WASHINGTON - V številnih ameriških zveznih državah, predvsem v tistih, kjer so najprej odpravili ukrepe za
zajezitev širjenja pandemije, je začelo opazno naraščati število okužb z novim koronavirusom ter število hospitalizacij.
15. WASHINGTON - Ameriška uprava za hrano in zdravila je ukinila dovoljenje za izredno uporabo zdravil za malarijo
klorokin in hidroksiklorokin proti covidu-19, ker da ne pomagata. Obe zdravili je oglaševal predsednik ZDA Donald Trump.
15. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da bodo ZDA zmanjšale število ameriških vojakov v
Nemčiji na 25.000, ker Nemčija ne namenja dovolj sredstev za obrambo v skladu z zahtevami zveze Nato. 30. 6. je
uradno odobril načrt za zmanjšanje ameriške vojaške prisotnosti v Nemčiji za 9500 vojakov.
16. NEW DELHI - Na meji med Indijo in Kitajsko v Himalaji, zaradi katere sta državi v sporu, so izbruhnili spopadi. Šlo je
za enega najresnejših incidentov med državama v zadnjih letih.
17. BRUSELJ - Evropska komisija je razgrnila strategijo za cepivo proti covidu-19, ki je temeljila na sklenitvi sporazumov
s farmacevtskimi podjetji, v skladu s katerimi bi EU proizvajalcem financirala del stroškov v zameno za zavezo, da bo
dobila njihovo cepivo, ko bo na voljo.
17. in 18. 6. NEW YORK - Za nove nestalne članice Varnostnega sveta ZN so bile izvoljene Indija, Mehika, Norveška,
Irska in Kenija.
18. LUXEMBOURG - Madžarska zakonodaja o nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz tujine, krši pravo EU, je
razsodilo Sodišče EU.

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

19. RIM - Novi koronavirus je bil v najmanj dveh večjih mestih na severu Italije prisoten že decembra lani, je pokazala
raziskava odpadnih voda italijanskega nacionalnega inštituta za zdravje ISS.
20. TULSA - Predsednik ZDA Donald Trump je imel po več kot treh mesecih prvo predvolilno zborovanje od izbruha
pandemije novega koronavirusa. Kljub drugačnim napovedim je prišlo malo ljudi.
21. BEOGRAD - V Srbiji so kot v prvi državi v Evropi med pandemijo in kljub naraščanju okužb potekale parlamentarne
in lokalne volitve, na katerih je Srbska napredna stranka pod vodstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića dobila
absolutno večino. 28. 10 je parlament potrdil novo vlado premierke Ane Brnabić.
26. MOSKVA - Sodišče je ruskega gledališkega in filmskega režiserja Kirila Serebrenikova spoznalo za krivega
poneverbe. Režiser je trdil, da so obtožbe proti njemu konstrukt.
26. NEW YORK - Facebook se je po pritisku oglaševalcev odločil, da bo določenim spornim objavam dodajal oznake z
opozorili.
27. REYKJAVIK - Islandski predsednik Gudni Johannesson je na predsedniških volitvah osvojil drugi štiriletni mandat.
29. PARIZ - Sodišče je nekdanjega francoskega premierja Francoisa Fillona spoznalo za krivega v povezavi s škandalom
fiktivne zaposlitve soproge, ki je na ta način prejela prek milijon evrov javnega denarja. Obsojen je bil na pet let zapora.
29. ŽENEVA - Za covidom-19 je po svetu umrlo že več kot pol milijona ljudi.
30. HONGKONG - Stalni komite kitajskega ljudskega kongresa je sprejel sporni zakon o nacionalni varnosti v
Hongkongu, ki bo po ocenah kritikov pomenil izgubo svoboščin Hongkonžanov. 1. 7. je policija v okviru novega zakona
izvedla prve aretacije.
JULIJ
1. BRUSELJ - EU je začela odpravljati pandemične omejitve na zunanji meji unije za države, ki jih ocenjuje za
epidemiološko varne.
1. WASHINGTON - Začel je veljati prenovljeni sporazum o prosti trgovini Severne Amerike, nekoč znan pod kratico
Nafta. Sporazum prinaša nekaj vsebinskih dopolnil, vendar velikih sprememb ni.
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3. PARIZ - Francoski premier Eduard Philippe je odstopil. Predsednik Emmanuel Macron je na položaj imenoval Jeana
Castexa, ki je od aprila usklajeval strategijo države pri sproščanju omejitev za zajezitev širjenja covida-19.
5. ZAGREB - Na parlamentarnih volitvah na Hrvaškem je zmagala vladajoča HDZ. 23. 7. je sabor potrdil novo vlado
premierja Andreja Plenkovića, v kateri so HDZ in partnerji iz več manjših političnih strank.
5. SANTO DOMINGO - Na predsedniških volitvah v Dominikanski republiki je po 16 letih vladavine levosredinske
Dominikanske osvobodilne stranke slavil kandidat opozicije Luis Abinader.
6. RIM - V 92. letu starosti je umrl italijanski velikan filmske glasbe Ennio Morricone, ki je podpisal več kot 500 partitur za
film in televizijo ter zanje prejel več nagrad, tudi častnega oskarja.
7. BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je zaradi hitrega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom
napovedal uvedbo policijske ure, kar je sprožilo množične proteste z izgredi in spopade s policisti. Policijske ure niso
uvedli.
7. BRASILIA - Predsednik Brazilije Jair Bolsonaro je potrdil, da je okužen z novim koronavirusom. Bolsonaro je zavračal
ukrepe proti širjenju koronavirusa, čeprav je bila Brazilija v pandemiji druga najbolj prizadeta država na svetu za ZDA.
10. BRUSELJ - Hrvaška in Bolgarija sta vstopili v mehanizem deviznih tečajev ERM II, ki je pomemben korak k
prevzemu evra. Da lahko država postane članica območja skupne evropske valute, mora biti v ERM II vsaj dve leti.
10. SINGAPUR - Singapurska vladajoča Stranka ljudske akcije (PAP) je na parlamentarnih volitvah osvojila 83 od 93
sedežev v parlamentu.
10. ISTANBUL - Vrhovno turško sodišče je nekdanji istanbulski katedrali Hagija Sofija odvzelo status muzeja. Turški
predsednik Recep Tayyip Erdogan je z odlokom zgradbo odprl za muslimanske molitve. 24. 7. je v njej potekala prva
petkova molitev, ki jo je vodil Erdogan.

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

10. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je odpravil zaporno kazen za političnega zaveznika Rogerja
Stona, ki bi moral v okviru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve v zapor za tri leta in štiri mesece.
12. VARŠAVA - Na predsedniških volitvah na Poljskem je dotedanji predsednik Andrzej Duda z majhno prednostjo
premagal kandidata opozicije, župana Varšave Rafala Trzaskowskega.
14. LONDON - Velika Britanija se je uklonila pritisku ZDA in potrdila prepoved sodelovanja kitajskega
telekomunikacijskega velikana Huawei pri razvoju svojega omrežja 5G.
14. MINSK - Beloruska volilna komisija je več tekmecem dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka prepovedala
sodelovanje na predsedniških volitvah v avgustu, češ da so kršili pravila prijave kandidature.
14. WASHINGTON - Ameriška zvezna vlada je izvršila prvo smrtno kazen po letu 2003, potem ko je zvezno vrhovno
sodišče odpravilo vse ugovore sorodnikov žrtev obsojenca Daniela Leeja in drugih, ki čakajo na usmrtitve.
15. SKOPJE - Na parlamentarnih volitvah v Severni Makedoniji je tesno zmagala koalicija na čelu s socialdemokratsko
SDSM nekdanjega premierja Zorana Zaeva. 18. 8. so socialdemokrati in stranka albanske manjšine DUI dosegli dogovor
o vladi.
15. LUXEMBOURG - Sodišče EU je razveljavilo zahtevo Evropske komisije, ki je Applu leta 2016 naložila plačilo za 13
milijard evrov neplačanih davkov na Irskem.
16. ISTANBUL - Sodišče je nemškega novinarja turškega rodu Deniza Yücela v odsotnosti obsodilo na dve leti, devet
mesecev in 22 dni zapora, ker naj bi širil propagando za prepovedano Turško delavsko stranko (PKK).
17. WASHINGTON - V 81. letu starosti je umrl dolgoletni ameriški kongresnik in pionir boja za državljanske pravice John
Lewis. Lewis, demokratski član predstavniškega doma iz Georgie, je bil v kongresu od leta 1986.
17. PARIZ - Francoski premier Jean Castex je sporočil, da bo vlada zaradi gospodarske in socialne krize, povezane s
pandemijo covida-19, odložila dve ključni socialni reformi, pokojninsko in glede zavarovanja za primer brezposelnosti.
18. NANTES - V gotski katedrali sv. Petra in Pavla je izbruhnil požar, ki so ga gasilci v nekaj urah spravili pod nadzor.
Uničil je orgle in vitraže. Ogenj naj bi bil podtaknjen.
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19. DAMASK - Na parlamentarnih volitvah v Siriji je zmagala vladajoča stranka Baas sirskega predsednika Bašarja al
Asada. Sirska opozicija je volitve v državi, kjer že devet let traja državljanska vojna, v kateri je umrlo več kot 380.000
ljudi, označila za farso.
21. BRUSELJ - Voditelji članic EU so peti dan maratonskih pogajanj dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po
pandemiji, ki vključuje prihodnji sedemletni proračun unije v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v
vrednosti 750 milijard evrov.
22. ŽENEVA - Število okužb z novim koronavirusom v svetu je preseglo 15 milijonov.
22. WASHINGTON - ZDA so od Kitajske zahtevale zaprtje konzulata v Houstonu, češ da je cilj zaščita ameriške
intelektualne lastnine in zasebnosti. Kitajska je kot odgovor pozvala ZDA, naj zaprejo diplomatsko predstavništvo v
Chengduju.
22. HAMBURG - Sodišče je nekdanjega nacističnega paznika, 93-letnega Bruna Deya, spoznalo za krivega sostorilstva v
grozodejstvih druge svetovne vojne ter ga obsodilo na dve leti pogojne zaporne kazni.
25. SEATTLE - V več ameriških mestih so potekali protesti proti rasizmu, policijskemu nasilju in odločitvi predsednika
ZDA Donalda Trumpa o napotitvi zveznih agentov v države s ciljem vzpostavitve reda.
26. PARIZ - V starosti 104 leta je umrla filmska igralka Olivia de Havilland, najbolj znana po vlogi v filmu V vrtincu. Bila je
ena zadnjih igralk zlate dobe Hollywooda, petkrat je bila nominirana za oskarja, dobila ga je dvakrat.
28. KUALA LUMPUR - Višje sodišče je odločilo, da je nekdanji malezijski premier Nadžib Razak kriv v vseh sedmih
točkah obtožnice v prvem od številnih sojenj zaradi korupcije in zlorabe položaja. Obsojen je bil na 12 let zapora.
28. MARSEILLE - Na jugu Francije so začeli sestavljati največji fuzijski reaktor na svetu Iter. Namen reaktorja, ki ga
sestavljajo v okviru mednarodnega projekta, bo preučevati postopek pridobivanja elektrike z zlivanjem vodikovih jeder.
30. CAPE CANAVERAL - Ameriška vesoljska agencija Nasa je na pot proti Marsu izstrelila rover Perseverance oziroma
Vztrajnost, ki bo na planetu predvidoma pristal februarja 2021.

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

31. LONDON - V starosti 76 let je umrl britanski režiser Alan Parker. Režiral je uspešnice, kot so Bugsy Malone, Polnočni
ekspres, Mississippi v plamenih, Predrzni rockerji in Evita.
AVGUST
1. BRUSELJ/HANOI - Začel je veljati sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, ki bo v prihodnjih 10 letih
odpravil skorajda vse carine.
3. LONDONDERRY - V starosti 83 let je umrl nekdanji severnoirski politik John Hume, ki je za svoja prizadevanja za mir
na Severnem Irskem leta 1998 prejel Nobelovo nagrado za mir.
3. GENOVA - Tik pred drugo obletnico zrušenja viadukta Morandi, v katerem je življenje izgubilo 43 ljudi, so v Genovi
odprli nov viadukt. Poimenovali so ga San Giorgio.
4. BEJRUT - V pristanišču sta odjeknili siloviti eksploziji, ki sta uničili polovico Bejruta. Umrlo je 158 ljudi, brez strehe nad
glavo jih je ostalo več kot 200.000. Eksplodiral je amonijev nitrat, ki so ga tam skladiščili več let. V mestu so izbruhnili
protivladni protesti, zaradi česar je premier Hassan Diab 10. 8. naznanil odstop vlade.
4. REKA - Za posledicami poškodb po prometni nesreči je umrl eden najbolj priznanih hrvaških glasbenikov, nekdanji
vodja pop skupine Novi fosili Rajko Dujmić.
5. KNIN - Slovesnosti ob 25. obletnici vojaške operacije Nevihta se je kot doslej prvi visoki predstavnik srbske skupnosti
na Hrvaškem udeležil podpredsednik vlade Boris Milošević.
5. KOLOMBO - Na parlamentarnih volitvah v Šrilanki je zmagala vladajoča stranka SLLP, ki si je zagotovila dvotretjinsko
večino za spreminjanje ustavne ureditve.
6. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je z izvršnim ukazom prepovedal uporabo družbenih omrežij
Tiktok in Wechat, ki sta v lasti kitajskih podjetij.
7. ISTANBUL - Turčija je sporočila, da nadaljuje iskanje nafte in plina v vzhodnem Sredozemlju. To je sprožilo proteste
Grčije in kritike EU.
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8. PORT LOUIS - Mauritius je razglasil okoljske izredne razmere, potem ko je z nasedle ladje pred njegovo obalo začela
v ocean iztekati nafta. Izteklo je tisoč ton nafte.
9. MINSK - V Belorusiji so potekale predsedniške volitve, na katerih je Aleksander Lukašenko glede na uradne rezultate
prepričljivo zmagal. A v taboru njegove tekmice Svetlane Tihanovske volitev niso priznali. Izbruhnili so protesti, ki jih je
policija nasilno zatrla. Protesti so se nadaljevali v naslednjih mesecih. Tihanovska se je 11. 8. umaknila v Litvo.
9. TAIPEI - Na Tajvan je prispel ameriški minister za zdravje Alex Azar, ki je bil najvišji predstavnik ZDA na obisku otoka
po letu 1979. Peking je temu obisku odločno nasprotoval.
10. BERLIN - Nemški socialdemokrati (SPD) so za kanclerskega kandidata na parlamentarnih volitvah 2021 izbrali
podkanclerja Olafa Scholza.
11. MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je naznanil, da je Rusija razvila cepivo proti covidu-19, ki nudi stabilno
odpornost in so ga v državi že registrirali. Več strokovnjakov in držav je podvomilo v to cepivo.
12. WILMINGTON - Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je za podpredsedniško kandidatko na volitvah v ZDA
izbral 55-letno senatorko iz Kalifornije Kamalo Harris, prvo žensko in hkrati prvo temnopolto kandidatko za ta položaj.
13. TEL AVIV - Izrael in Združeni arabski emirati so dosegli zgodovinski dogovor o normalizaciji odnosov. 29. 8. so
Združeni arabski emirati uradno končali bojkot Izraela.
15. VARŠAVA - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je s poljskim obrambnim ministrom Mariuszem Blaszczakom
podpisal sporazum o okrepljenem obrambnem sodelovanju med državama, ki prinaša namestitev dodatnih 1000
ameriških vojakov na Poljskem.
18. MILWAUKEE - Na nacionalni konvenciji ameriške demokratske stranke so potrdili predsedniško kandidaturo Josepha
Bidna. To je bila prva konvencija v zgodovini ZDA, ki je potekala skoraj povsem virtualno.

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

18. BAMAKO - Vodje vojaškega udara v Maliju so zajeli tamkajšnjega predsednika Ibrahima Boubacarja Keito in ga
prisilili v odstop. 19. 8. so obljubili, da bodo izvedli politično tranzicijo in v razumnem času pripravili volitve.
20. OMSK - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je padel v komo. Sprejeli so ga v bolnišnici v Omsku, 22. 8. so ga
prepeljali na zdravljenje v Nemčijo. 2. 9. je nemška vlada sporočila, da so s testiranji jasno dokazali, da je bil zastrupljen s
kemičnim živčnim strupom novičokom. 22. 9. so ga odpustili iz bolnišnice.
24. CHARLOTTE - Republikanski delegati so na nacionalni konvenciji potrdili kandidaturo predsednika ZDA Donalda
Trumpa za nov predsedniški mandat na volitvah. Trump je v govoru dejal, da lahko demokrati zmagajo le, če ukradejo
volitve.
24. MILWAUKEE - Policist je v hrbet ustrelil temnopoltega moškega, ki se je upiral aretaciji, ter ga hudo ranil. Po
incidentu so izbruhnili nasilni protesti, zato je guverner Wisconsina 25. 8. uvedel policijsko uro in na ulice poslal
nacionalno gardo.
24. HONGKONG - Znanstveniki v Hongkongu so kot prvi na svetu dokazali, da se je bolnik, ki je ozdravel po covidu-19,
po nekaj mesecih znova okužil z novim koronavirusom.
25. HAAG - Na Mehanizmu za mednarodna kazenska sodišča se je začel prizivni postopek na sojenju bivšemu
poveljniku sil Republike srbske generalu Ratku Mladiću, ki je bil leta 2017 obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v
Srebrenici in vojnih zločinov med vojno v BiH.
25. LAGOS - V Afriki so izkoreninili divji virus otroške paralize, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).
26. BRUSELJ - Evropski komisar za trgovino Phil Hogan je odstopil, ker se je na Irskem udeležil zabave, na kateri so
kršili ukrepe za zajezitev širjenja epidemije. 8. 9. je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen za novo
komisarko iz Irske izbrala evropsko poslanko Mairead McGuinness in ji poverila resor za finančne storitve. Resor za
trgovino je namenila izvršnemu podpredsedniku, Latvijcu Valdisu Dombrovskisu.
27. CHRISTCHURCH - Desničarski terorist Brenton Tarrant, ki je marca 2019 v dveh mošejah v novozelandskem
Christchurchu pobil 51 ljudi, je bil obsojen na dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojne izpustitve.
27. BRUSELJ - Evropska komisija je z britanskim farmacevtskim podjetjem AstraZeneca podpisala pogodbo za nakup do
400 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19. To je bila prva pogodba EU s kakim farmacevtskim
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podjetjem o nakupu cepiva. Do sredine novembra je sklenila tovrstne pogodbe še s podjetji Sanofi-GSK, Janssen
Pharmaceutical, ki je del ameriške skupine Johnson & Johnson, Pfizer-BioNtech in CureVac.
28. TOKIO - Japonski premier Shinzo Abe je napovedal odstop zaradi zdravstvenih težav. 15. 9. je vladajoča liberalnodemokratska stranka za njegovega naslednika izbrala vodjo njegovega kabineta Yoshihida Sugo, ki ga je parlament 16.
9. izvolil na položaj premierja.
30. PODGORICA - Na parlamentarnih volitvah v Črni gori je desetletja vladajoča Demokratska stranka socialistov (DPS)
predsednika Mila Đukanovića je prejela le dobrih 35 odstotkov glasov. Slavila je opozicija, ki je skupaj dobila več glasov
od dosedanje vladne koalicije. 4. 12. je parlament je potrdil vlado Zdravka Krivokapića, profesorja, ki je blizu srbski
pravoslavni cerkvi.
SEPTEMBER
1. BUDIMPEŠTA - Madžarska je zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom znova zaprla meje za tuje
državljane, z izjemo tistih iz držav višegrajske četverice.
2. PARIZ - Začelo se je sojenje 14 obtoženim za sodelovanje pri terorističnem napadu na satirični časopis Charlie Hebdo
januarja 2015.
4. WASHINGTON - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti sta v navzočnosti ameriškega
predsednika Donalda Trumpa podpisala sporazum o gospodarskih odnosih. V njem naj bi bilo za 13 milijard dolarjev
poslov, ki bodo koristili obema državama. Srbija bo v skladu s sporazumom preselila svoje veleposlaništvo v Izraelu v
Jeruzalem.
4. DUNAJ - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je sporočila, da ima Iran trenutno desetkrat več zalog
obogatenega urana, kot je določeno v jedrskem sporazumu iz leta 2015.
7. NEW DELHI - Indija je po številu okužb z novim koronavirusom na drugem mestu prehitela Brazilijo in je po številu
primerov zaostajala samo še za ZDA.

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

7. ISTANBUL - Turško sodišče je napadalca na nočni klub v Istanbulu leta 2017 obsodilo na 40 dosmrtnih zaporov.
Uzbekistanec je bil spoznan za krivega umora 39 ljudi in poskusa umora 79 ljudi.
9. ATENE - Največji grški center za migrante Moria na otoku Lezbos je skoraj povsem uničil požar. Center je gostil
12.700 ljudi.
9. LONDON - Britanska vlada je objavila predlog zakona o notranjem trgu, s katerim bi kršili sporazum o izstopu
Združenega kraljestva iz EU.
10. PORTLAND - Celoten severozahod ZDA se je soočal s požari v naravi. V zvezni državi Oregon so zaradi požarov
evakuirali 500.000 ljudi oziroma deset odstotkov celotnega prebivalstva države. Skupaj je na zahodu ZDA zgorelo tri
milijone hektarjev površin, umrlo je 46 ljudi.
11. TEL AVIV - Izrael in Bahrajn sta dosegla dogovor o normalizaciji odnosov, ki so ga 15. 9. slovesno podpisali v Beli
hiši.
11. LONDON - Velika Britanija je z Japonsko dosegla prvi večji trgovinski sporazum po brexitu.
12. DOHA - Začela so se prva mirovna pogajanja med afganistansko vlado in talibani.
12. BENETKE - Zlatega leva za najboljši film na 77. mednarodnem filmskem festivalu je dobil ameriški film Nomadland v
režiji Chloe Zhao.
15. BANJALUKA - Zaradi covida-19 je umrl obsojeni vojni zločinec in nekdanji prvi predsednik skupščine Republike
srbske Momčilo Krajišnik. Haaško sodišče ga je leta 2009 obsodilo na 20 let zapora zaradi vojnih zločinov v BiH.
17. KOEBENHAVN - WHO je opozorila na alarmantno raven prenosa okužb z novim koronavirusom v Evropi v
septembru, saj je bilo dnevno število okužb višje kot v marcu in aprilu.
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18. WASHINGTON - Umrla je 87-letna liberalna vrhovna sodnica ZDA Ruth Bader Ginsburg. 26. 9. je predsednik ZDA
Donald Trump sporočil, da je za njeno naslednico izbral 48-letno konservativno prizivno sodnico Amy Coney Barrett. 26.
10. jo je senat potrdil na položaj. Razmerje med konservativnimi in liberalnimi sodniki na vrhovnem sodišču je zdaj šest
proti tri.
20. RIM - Italijani so na referendumu z veliko večino podprli zmanjšanje števila članov obeh domov parlamenta z 945 na
600. Hkrati z referendumom so potekale regionalne volitve. V sedmih deželah je kljub skupnemu nastopu desnice slavila
leva sredina. Levosredinski Demokratski stranki je uspelo obraniti Toskano, trdnjavo levice.
21. PRAGA - Na Češkem je zaradi hitre rasti števila okužb z novim koronavirusom odstopil minister za zdravje Adam
Vojtech. Premier Andrej Babiš je za njegovega naslednika izbral epidemiologa Romana Prymulo. 23. 10. je moral ta
odstopiti, potem ko so ga mediji ujeli pri kršitvi omejitvenih ukrepov. 29. 10. so za ministra imenovali zdravnika Jana
Blatnyja.
22. NEW YORK - Začela se je splošna razprava v okviru 75. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki je zaradi pandemije
novega koronavirusa prvič potekala virtualno.
23. BRUSELJ - Evropska komisija je predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki naj bi odpravil zastoj pri nujni reformi
sistema. V paktu ni več spornih obveznih kvot za premeščanje, določena obveznost glede premeščanja ostaja.
24. VATIKAN - Nepričakovano je odstopil prefekt kongregacije za svetnike Angelo Becciu. Odstop enega najvplivnejših
kardinalov naj bi bil povezan s preiskavo o nakupu luksuznih nepremičnin v Londonu in domnevno zlorabo sredstev za
revne.
25. PARIZ - Blizu nekdanjih prostorov francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo se je zgodil napad z nožem, v
katerem so bili ranjeni štirje ljudje. Napadalca so aretirali, napad naj bi izvedel zaradi spornih karikatur preroka
Mohameda, ki jih je ponovno objavil časnik.

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

27. NEW YORK - Ameriški časnik New York Times je objavil davčne informacije o predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki
kažejo, da je leta 2016 plačal le 750 dolarjev davka.
27. EREVAN/BAKU - V Gorskem Karabahu so izbruhnili srditi spopadi med sprtima sosedama Armenijo in
Azerbajdžanom. Več poskusov prekinitve ognja je propadlo. 10. 11. sta državi ob posredovanju Rusije dosegli dogovor o
ustavitvi spopadov. Poteza, ki je sledila nizu zmag azerbajdžanske strani, je v Armeniji sprožila val protestov.
27. BERN - Švicarji so na referendumu zavrnili pobudo desničarske Švicarske ljudske stranke za omejitev priseljevanja iz
EU. Podprli pa so uvedbo dvotedenskega plačanega očetovskega dopusta ter nakup novih bojnih letal.
27. ŽENEVA - Zaradi covida-19 je po svetu umrlo že več kot milijon ljudi, največ v ZDA.
29. KUVAJT - V 92. letu starosti je umrl kuvajtski emir Sabah al Ahmed al Sabah. Za novega emirja je bil imenovan
njegov 83-letni polbrat, šejk Navaf al Ahmed.
30. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU, pri čemer je
zavzela zadržano držo in ni izpostavila nobene države.
OKTOBER
1. BRUSELJ - Belgija je 493 dni po volitvah dobila novo vlado. Prisegel je kabinet liberalnega premierja Alexandra De
Crooja.
2. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da sta s soprogo Melanio okužena z novim
koronavirusom. Trumpa so odpeljali na zdravljenje v vojaško bolnišnico Walterja Reeda. Pomagali so mu s kisikom,
zdravili so ga tudi s steroidi. 5. 10. se je vrnil v Belo hišo.
2. PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je razgrnil načrt boja proti skrajnemu islamizmu ter za ubranitev
sekularnih vrednot Francije.
4. VATIKAN - Papež Frančišek je v encikliki Vsi bratje obsodil kratkoviden, ekstremističen, zamerljiv in agresiven
nacionalizem.
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4. BIŠKEK - Na parlamentarnih volitvah v Kirgizistanu sta slavili dve provladni stranki. A osrednja volilna komisija je 6.
10., potem ko so protestniki, ki nasprotujejo izidu volitev, zasedli parlament in predsednikove prostore, volitve razveljavila
zaradi kršitev. 16. 10 je odstopil predsednik Suronbaj Žeenbekov.
4. PARIZ - Za posledicami covida-19 je v starosti 81 let umrl svetovno znani japonski modni oblikovalec Kenzo Takada.
5. ŽENEVA - Vsak deseti Zemljan naj bi se že okužil z novim koronavirusom, so ocenili pri Svetovni zdravstveni
organizaciji (WHO).
6. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila gospodarski in naložbeni načrt za Zahodni Balkan, težek 30 odstotkov
BDP celotne regije.
6. LUXEMBOURG - Sodišče EU je razsodilo, da je madžarski zakon, ki je uperjen proti Srednjeevropski univerzi
filantropa Georgea Sorosa, v nasprotju z evropsko zakonodajo.
6. LOS ANGELES - V starosti 65 let je za rakom umrl legendarni rocker in kitarist Eddie Van Halen, duša ameriške
rockovske skupine Van Halen.
7. BRUSELJ - Evropski poslanci so podprli cilj o 60-odstotnem zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 v
primerjavi z letom 1990. S tem so se zavzeli za smelejši cilj, kot ga predlaga Evropska komisija.
7. ATENE - Sodišče je grško skrajno desno stranko Zlata zora razglasilo za kriminalno organizacijo. Člana stranke
Jorgosa Rupakiasa je spoznalo za krivega umora protifašističnega raperja Pavlosa Fisasa leta 2013. 14. 10 je bil na na
13 let zapora obsojen ustanovitelj in vodja Zlate zore Nikos Mihaloliakos.
7. ZAGREB - Sodišče je nekdanjega prvega moža koncerna Agrokor Ivico Todorića ter še tri osebe oprostilo kaznivih
dejanj v koncernu.
9. OSLO - Nobelovo nagrado za mir letos prejme Svetovni program za hrano (WFP) za prizadevanja za boj proti lakoti, je
sporočil norveški Nobelov odbor.

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

11. DUŠANBE - Na predsedniških volitvah v Tadžikistanu je dolgoletni avtoritarni predsednik Emomalij Rahmon osvojil
več kot 90 odstotkov glasov.
12. ZAGREB - 22-letni napadalec je z brzostrelko streljal na policista, ki je stražil pred poslopjem hrvaške vlade, ter ga
huje ranil. Nato je naredil samomor. Napadalec je pred tem na družbenih omrežjih izražal nezadovoljstvo s stanjem na
Hrvaškem.
14. AMSTERDAM/PRAGA/PARIZ ... - Več evropskih držav je zaradi drugega vala okužb z novim koronavirusom začelo
sprejemati ukrepe za zajezitev hitrega širjenja, nekatere so uvedle tudi policijsko uro. V naslednjih tednih so države
ukrepe še zaostrovale.
15. BRUSELJ - Evropska komisija je objavila strategijo za usklajen pristop k cepljenju, ko bo na voljo varno cepivo proti
covidu-19.
16. PARIZ - V terorističnem napadu je bil obglavljen 47-letni učitelj, napadalca, 18-letnega Čečena, je policija ubila.
Čečen je imel status begunca in je napad izvedel zaradi risb preroka Mohameda, ki jih je učitelj pokazal med učno uro o
svobodi izražanja.
17. WELLINGTON - Na Novi Zelandiji je na parlamentarnih volitvah zmagala Laburistična stranka premierke Jacinde
Ardern, ki je dobila absolutno večino. Na referendumu so podprli uzakonitev evtanazije in zavrnili legalizacijo marihuane
za rekreativno uporabo.
18. NIKOZIJA - Prebivalci turškega, severnega dela Cipra, ki ga kot samostojno državo priznava le Turčija, so v drugem
krogu za predsednika izvolili dotedanjega premierja Ersina Tatarja, ki je premagal dotedanjega predsednika Mustafo
Akincija.
18. LA PAZ - V Boliviji je na predsedniških volitvah zmagal nekdanji minister za gospodarstvo Luis Arce, ki ga je v boj
poslalo Gibanje za socializem (MAS) nekdanjega predsednika Eva Moralesa.
21. BRUSELJ - Evropska komisija je izdala prvo socialno obveznico v okviru instrumenta EU Sure za pomoč pri zaščiti in
ohranjanju delovnih mest. Na ta način je pridobila 17 milijard evrov.
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21. WASHINGTON - Ameriška sonda Osiris Rex je uspešno pobrala vzorec z asteroida. Njena vrnitev na Zemljo je
predvidena septembra 2023.
22. BRUSELJ - Obrambni ministri članic zveze Nato so se dogovorili o vzpostavitvi novega vesoljskega centra v okviru
zavezniškega zračnega poveljstva v nemškem Ramsteinu.
22. BRUSELJ - Nagrado Saharov, ki jo podeljuje Evropski parlament, prejme beloruska opozicija, je sporočil predsednik
Evropskega parlamenta David Sassoli. Nagrado so podelili 16. 12.
22. VARŠAVA - Poljsko ustavno sodišče je razsodilo, da je umetna prekinitev nosečnosti zaradi razvojnih nepravilnosti
zarodka v neskladju z ustavo ter tako odprlo pot zaostritvi že sicer strogega zakona o splavu. V državi so izbruhnili
večdnevni protesti. 30. 10. je predsednik Andrzej Duda v parlament vložil nekoliko omiljen osnutek zakona, 4. 11. so
zamaknili uveljavitev nove ureditve.
24. ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je bil žaljiv do francoskega predsednika Emmanuela Macrona
zaradi njegove politike do muslimanov. V Parizu so zato poklicali svojega veleposlanika v Ankari na posvetovanja.
24. SEUL - V starosti 78 let je umrl karizmatični vodja južnokorejske družbe Samsung Lee Kun-hee. Lee je Samsung
preobrazil v globalnega giganta.
25. NEW YORK - Mednarodno pogodbo o prepovedi jedrskega orožja je ratificiralo 50 držav in bo v veljavo stopila 22. 1.
2021, so sporočili ZN.
25. VILNIUS - V drugem krogu parlamentarnih volitev v Litvi je zmagala je opozicijska Domovinska unija. 24. 11. je
parlament za novo premierko izvolil nekdanjo nestrankarsko finančno ministrico Ingrido Šimonyte. 11. 12. je prisegla
njena desnosredinska vlada.
25. SANTIAGO DE CHILE - Čilenci so na referendumu z veliko večino podprli novo ustavo, ki bo nadomestila sedanjo iz
obdobja Pinochetove diktature.
25. ZAGREB - V 74. letu starosti je umrl hrvaški sociolog, univerzitetni profesor, politik in publicist Slaven Letica.

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

28. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila sveženj dodatnih ukrepov za boj proti pandemiji. Poleg testov PCR so
priporočili uporabo hitrejših antigenskih testov.
28. BRUSELJ - Evropska komisija je razgrnila zakonodajni predlog za vzpostavitev skupnega okvira o minimalni plači.
Komisija sicer ni predlagala niti enotne minimalne plače niti uskladitve sistemov določanja minimalnih plač.
28. DODOMA - Na predsedniških volitvah v Tanzaniji je zmagal dotedanji predsednik John Magufuli.
29. NICA - V cerkvi v središču mesta je moški z nožem ubil tri ljudi. Storilca je policija ustrelila in prijela. Napad je izvedel
21-letni migrant iz Tunizije, ki je v Evropo prišel septembra.
30. IZMIR - Potres v Egejskem morju z magnitudo 7,0 je v turški provinci Izmir in na grških otokih terjal najmanj sto
smrtnih žrtev, ranjenih je bilo tisoč ljudi. Nastala je obsežna gmotna škoda.
30. PODGORICA - V starosti 83 let je za posledicami covida-19 umrl vplivni vodja Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori,
metropolit Amfilohije.
31. BRATISLAVA - Na Slovaškem se je v boju proti novemu koronavirusu začelo testiranje celotnega prebivalstva z
antigenskimi testi, ki so ga opravili v dveh koncih tedna.
31. LONDON - V 91. letu starosti je umrl legendarni škotski igralec Sean Connery, najbolj znan po upodobitvi britanskega
tajnega agenta Jamesa Bonda. Prejel je številne nagrade, tudi oskarja.
31. TBILISI - Na parlamentarnih volitvah v Gruziji je zmagala vladajoča stranke Gruzijske sanje oligarha Bidzine
Ivanišvilija. Opozicija je izid volitev zavrnila, češ da je bil prirejen.
31. ABIDJAN - Na predsedniških volitvah v Slonokoščeni obali je zmagal dotedanji predsednik Alassane Ouattara.
Opozicija je izidu volitev oporekala.
31. BERLIN - Z devetletno zamudo je začelo delovati novo berlinsko mednarodno letališče.
NOVEMBER
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2. DUNAJ - V terorističnem napadu so bili ubiti štirje ljudje, več je bilo huje ranjenih. Ubit je bil tudi napadalec, 20-letnik z
avstrijskim in državljanstvom Severne Makedonije, ki je bil simpatizer skupine Islamska država. Ta je prevzela
odgovornost za napad.
3. WASHINGTON - Na predsedniških volitvah v ZDA je zmagal demokratski izzivalec Joe Biden, ki je po neuradnih
podatkih zbral 306 elektorskih glasov. Predsednik Donald Trump, ki je zbral 232 elektorskih glasov, poraza ni priznal in
je, ne da bi imel za to dokaze, trdil, da so bile volitve ukradene. V predstavniškem domu so demokrati ohranili večino, a
izgubili nekaj sedežev, tekma za senat še ni končana, saj bo v Georgii 5. 1. drugi krog.
4. WASHINGTON - ZDA so uradno izstopile iz pariškega podnebnega sporazuma.
5. KOEBENHAVN - Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo je opozoril, da se regija sooča z
eksplozijo primerov covida-19. Obenem so države pozval, naj kljub temu ne zapirajo šol, če ni res nujno.
5. BRUSELJ - Evropski parlament in države članice EU so se dogovorili, da bo spoštovanje načela vladavine prava
pogoj za koriščenje sredstev iz večletnega proračuna EU in svežnja za okrevanje po pandemiji. 10. 11. sta parlament in
Svet EU dosegla politični dogovor o svežnju za spoprijem EU s pandemijo, vrednem 1824 milijard evrov. 16. 11. sta
Madžarska in Poljska blokirali ključna dela svežnja, ker nasprotujeta pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava.
10. 12. so voditelji članic EU potrdili kompromis, ki odpravlja madžarsko in poljsko blokado. Bistvo kompromisa je zamik
uporabe pogojevanja evropskih sredstev z vladavino prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti ukrepa.
5. PRIŠTINA/HAAG - Predsednik Kosova Hashim Thaci je potrdil, da je posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu
potrdilo obtožnico proti njemu zaradi vojnih zločinov med konfliktom na Kosovu v letih 1998-1999. Odstopil je s položaja
predsednika. 9. 11. je na začetku sojenja krivdo zavrnil.

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

8. YANGON - Nobelova nagrajenka za mir Aung San Suu Kyi je s svojo stranko Nacionalna liga za demokracijo (NLD)
zmagala na parlamentarnih volitvah v Mjanmaru.
9. PARIZ - Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech sta sporočila, da se je
cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata, v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito, 18. 11. so
sporočili, da je cepivo 95-odstotno učinkovito. 16. 11. je ameriško podjetje Moderna sporočilo, da je njegovo cepivo proti
novemu koronavirusu 94,5-odstotno učinkovito. 23. 11. je britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca sporočilo, da je
cepivo, ki ga proti covidu-19 razvijajo skupaj z oxfordsko univerzo, na kliničnih preizkušanjih 70-odstotno učinkovito, je pa
sicer zaradi uporabe bolj tradicionalne tehnologije cenejše in ga je lažje skladiščiti.
9. LIMA - Perujski parlament je odstavil predsednika države Martina Vizcarra, obtoženega korupcije. 10. 11. je
predsedniški položaj zasedel predsednik parlamenta Manuel Merino. Ta je 15. 11. odstopil po protestih ter pritisku
kongresa.
11. HONGKONG - Hongkong je odvzel poslanski mandat štirim opozicijskim poslancem, potem ko je Peking mestu dal
pooblastila za tovrstno ukrepanje v primeru politikov, ki veljajo za grožnjo nacionalni varnosti.
11. MANAMA - V starosti 84 let je umrl bahrajnski premier Kalifa bin Salman al Kalifa, predsednik vlade z najdaljšim
stažem na svetu.
13. ZAGREB - Sodišče je v ponovljenem sojenju obsodilo nekdanjega hrvaškega premierja in predsednika HDZ Iva
Sanaderja na osem let zapora zaradi odtujitve več milijonov evrov iz javnih podjetij. Kot krivo so spoznali tudi vladajočo
stranko HDZ.
13. ZAGREB - V starosti 77 let je umrl znani hrvaški glasbenik Krunoslav Slabinac - Kićo.
15. HANOJ - Članice Zveze držav Jugovzhodne Azije (Asean) so podpisale regionalni trgovinski dogovor, ki velja za
največji prostotrgovinski sporazum na svetu. Pokriva tako trgovino kot storitve, investicije, telekomunikacije in avtorske
pravice.
15. KIŠINJOV - V drugem krogu predsedniških volitev v Moldaviji je slavila nekdanja proevropska premierka Maia Sandu,
ki je premagala dotedanjega proruskega predsednika Igorja Dodona.
16. DAMASK - V starosti 79 let je umrl sirski zunanji minister Valid Mualem, ki je veljal za tesnega sodelavca sirskega
predsednika Bašarja al Asada.
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17. WASHINGTON - Vršilec dolžnosti obrambnega ministra ZDA Christopher Miller je naznanil, da bodo ZDA do konca
mandata predsednika Donalda Trumpa zmanjšale število vojakov v Afganistanu in Iraku, v Afganistanu s 4500 na 2500, v
Iraku s 3000 na 2500.
18. WASHINGTON - Nancy Pelosi je dobila soglasno podporo strankarskih kolegov za nov mandat na čelu
predstavniškega doma ameriškega kongresa.
19. BEOGRAD - Za posledicami okužbe z novim koronavirusom je umrl patriarh srbske pravoslavne cerkve Irinej.
20. KAMPALA - Ugando so po aretaciji opozicijskega predsedniškega kandidata in pop zvezdnika Roberta Kyagulanyija,
znanega kot Bobi Wine, zajeli protesti, v katerih je umrlo najmanj 37 ljudi.
22. SARAJEVO - V starosti 77 let je umrl bošnjaški igralec Mustafa Nadarević. Med drugim je zaigral v filmih
slovenskega režiserja Gorana Vojnovića Čefurji raus! in Piran-Pirano.
23. PARIZ - Začel se je proces proti bivšemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju, ki je obtožen podkupovanja.
Prvič v zgodovini francoske pete republike se zaradi obtožb podkupovanja pred sodiščem zagovarja bivši predsednik
države.
24. WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je več kot dva tedna po porazu na volitvah pristojnim organom
prižgal zeleno luč za začetek tranzicije oblasti, čeprav volilnega poraza še vedno ni priznal.
25. BUENOS AIRES - V 61. letu starosti je umrl nekdanji sloviti argentinski nogometaš Diego Armando Maradona.
27. TEHERAN - V napadu je bil ubit pomemben jedrski fizik Mohsen Fahrizadeh, ki naj bi sodeloval v programu izdelave
jedrskega orožja. Iranske oblasti so za umor okrivile Izrael.
28. ADIS ABEBA - Etiopska vojska je zavzela glavno mesto uporniške regije Tigray na severu države, Mekele, ter s tem
končala ofenzivo proti Tigrajski ljudski osvobodilni fronti (TPLF).

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

28. VATIKAN - Papež Frančišek je imenoval 13 novih kardinalov, med njimi prvega Afroameričana. Devet je mlajših od
80 let, kar pomeni, da lahko sodelujejo na konklavu, na katerem kardinali med seboj izbirajo novega papeža.
29. LONDON - V starosti 85 let je umrl britanski igralec David Prowse, ki je zaslovel z vlogo zloglasnega lika Darth Vader
iz originalne trilogije znanstvenofantastične sage Vojna zvezd.
DECEMBER
2. LONDON - Združeno kraljestvo je postalo prva država na svetu, ki je za splošno uporabo odobrila cepivo proti covidu19 nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer. Cepljenje se je začelo
8. 12.
2. PARIZ - Za posledicami koronavirusa je v starosti 94 let umrl nekdanji francoski predsednik Valery Giscard d'Estaing.
2. HONGKONG - Enega vodilnih aktivistov gibanja za demokracijo v Hongkongu Joshuo Wonga je sodišče obsodilo na
13 mesecev in pol zapora zaradi vodenja nezakonitega protesta junija 2019.
4. DUNAJ - Svet ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je za novo generalno sekretarko
imenoval visoko nemško diplomatko Helgo Schmid. Za posebno predstavnico Ovseja za svobodo medijev so imenovali
Portugalko Mario Tereso Ribeiro.
4. DUNAJ - Nekdanji avstrijski minister za finance iz vrst svobodnjakov Karl-Heinz Grasser je bil obsojen na osem let
zapora zaradi zlorabe položaja in sprejema dela skoraj desetmilijonske podkupnine pri prodaji več tisoč javnih stanovanj.
6. BUKAREŠTA - Na parlamentarnih volitvah v Romuniji so zmagali socialdemokrati (PSD), a tri desnosredinske stranke
so sklenile koalicijski dogovor in 22. 12. je predsednik Klaus Iohannis liberalnega ekonomista Florina Cituja predlagal za
novega premierja.
6. CARACAS - Na parlamentarnih volitvah v Venezueli je slavila socialistična stranka predsednika Nicolasa Madura, ki je
z zavezniki prevzela nadzor v enodomni nacionalni skupščini, kjer je imela pred tem večino opozicija pod vodstvom
Juana Guaidoja.
6. TOKIO - Japonska sonda Hayabusa-2 je na Zemljo uspešno poslala pošiljko prahu, ki ga je odvzela z asteroida.
Sonda je proti asteroidu, oddaljenem okoli 300 milijonov kilometrov, poletela decembra 2014.
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7. WASHINGTON - V starosti 97 let je umrl Chuck Yeager, ameriški vojaški in eksperimentalni pilot, prvi človek, ki je z
letalom prebil zvočni zid.
8. AKRA - Ganski predsednik Nana Akufo-Addo je na predsedniških volitvah osvojil drugi mandat.
8. KATMANDU - Najnovejše meritve so pokazale, da je Mount Everest 86 centimetrov višji, kot je veljalo doslej. Najvišja
gora na svetu je po novem visoka 8848,86 metra.
10. WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je sporočil, da sta se Maroko in Izrael dogovorila za vzpostavitev
polnih diplomatskih odnosov.
11. BRUSELJ - Voditelji članic EU so po maratonskih pogajanjih dosegli dogovor o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov
do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990.
11. HAAG - Posebno sodišče za Libanon je obsodilo člana šiitskega gibanja Hezbolah Salima Ayyasha na dosmrtno
zaporno kazen zaradi umora nekdanjega libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005. Ker je morilec še vedno na
begu, je sodišče izdalo nov zaporni nalog.
14. WASHINGTON - Elektorji ameriških zveznih držav in prestolnice Washington so potrdili volilno zmago demokrata
Josepha Bidna nad republikancem Donaldom Trumpom. Za Bidna je glasovalo 306 elektorjev, za Trumpa pa 232.
15. BUDIMPEŠTA - Madžarski parlament je sprejel zakon in ustavni dopolnili, s katerimi so dodatno omejili pravice oseb
LGBTQ. S spremembami so istospolnim parom dejansko prepovedali posvojitev otroka, v ustavo pa dodali, da je spol
osebe določen ob rojstvu in ga ni mogoče spremeniti.
16. PARIZ - Enega od glavnih obtoženih zaradi islamističnega terorističnega napada na francosko satirično revijo Charlie
Hebdo leta 2015 so obsodili na 30 let zapora. 35-letni Ali Riza Polat je bil spoznan za krivega pomoči pri zločinih s
terorističnim ozadjem.
16. PEKING - Kitajska vesoljska sonda z dvema kilogramoma Luninih vzorcev je pristala v stepi Notranje Mongolije.
Kitajska je s tem za ZDA in Rusijo postala tretja država sveta, ki ji je uspelo na Zemljo prinesti vzorce z Lune.

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

17. PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Več francoskih in
evropskih voditeljev je moralo zato v samoizolacijo.
17. PARIZ - Novi koronavirus je v Evropi zahteval že več kot pol milijona smrtnih žrtev. Evropa je sicer glede na ta
podatek tudi najbolj prizadeta celina na svetu. Več evropskih držav je zaostrilo ukrepe pred božično-novoletnimi prazniki.
17. LUXEMBOURG - Sodišče EU je razsodilo, da Madžarska krši evropsko zakonodajo na področju priznavanja azila in
vračanja nezakonitih prebežnikov.
18. BERN - Švicarski parlament je sprejel zakon, ki dovoljuje poroke med istospolno usmerjenimi pari. Skrajno
konservativna stranka JEDU pa je napovedala, da bodo zahtevali še referendum o podpori zakonu.
20. LONDON - V Londonu in na jugovzhodu Anglije so zaradi novega seva novega koronavirusa, ki se prenaša znatno
hitreje od doslej znanih, prvič pa so ga zaznali septembra, začele veljati strožje omejitve. Več držav je zaradi novega
seva prekinilo prometne povezave z Otokom.
21. AMSTERDAM/BRUSELJ - Evropska komisija je izdala dovoljenje za pogojno uporabo cepiva proti covidu-19, ki sta
ga razvila Pfizer in BioNTech, v EU. Pred tem je zeleno luč cepivu prižgala Evropska agencija za zdravila (Ema).
Cepljenje se je v državah EU začelo 27. 12.
21. MAGDEBURG - Višje deželno sodišče je desničarskega skrajneža, ki je leta 2019 v mestu Halle skušal s strelnim
orožjem vdreti v sinagogo, zatem pa v bližini ubil dva človeka, obsodilo na dosmrtno ječo.
22. SANTIAGO DE CHILE - Novi koronavirus je dosegel tudi Antarktiko. Potrdili so 36 okužb v čilski raziskovalni postaji.
S tem so okužbe zabeležili na vseh sedmih celinah.
23. TEL AVIV - Izraelski parlament se je razpustil, potem ko v koaliciji niso dosegli dogovora o proračunu. Izraelci bodo
tako morali že četrtič v dveh letih na parlamentarne volitve.
24. LONDON/BRUSELJ - EU in Združeno kraljestvo sta po desetih mesecih pogajanj in tik pred iztekom roka vendarle
dosegla dogovor o prihodnjih odnosih po brexitu, ki bo začel začasno veljati 1. 1.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

29. ZAGREB - Širše območje Zagreba je prizadel močan potres z magnitudo 6,4, ki je imel žarišče v bližini kraja Petrinja.
Najmanj sedem oseb je umrlo, več je ranjenih, nastala je velika gmotna škoda.
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Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla
(dopolnjeno)
Hrvaško so dan po torkovem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod v
Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja.
Tla na Hrvaškem so se po podatkih hrvaške seizmološke službe davi stresla ob 6.15, 6.26 in 6.29.
Prvi potres ob 6.15 je imel magnitudo 4,7, sledil je nekoliko kasneje drugi z magnitudo 4,8, je za hrvaški radio pojasnila
direktorica hrvaške seizmološke službe Ines Ivančić. Ob tem je napovedala, da se bodo tla na Hrvaškem še tresla.
"Treslo se bo dlje časa. Potres v torek je bil uničujoč in z veliko gotovostjo mu bo sledil velik niz potresov, med katerimi
bodo tudi močnejši," je dejala Ivančićeva. Dodala je, da bodo imeli tudi šibkejši potresi vpliv na stavbe v Petrinji in Sisku,
ki so bile poškodovane v torkovem potresu.
Po besedah Ivančićeve so na območju mesta Petrinja od ponedeljka zabeležili veliko manjših potresov. "Trese se skoraj
vsako minuto," je še dejala in dodala, da je bilo potresov z magnitudo več kot 3 vsaj 25 do 30.
Potres ob 6.15 je bil na globini desetih kilometrov z žariščem 37 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 18 kilometrov
zahodno od Siska, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Današnji potresni sunki so bili šibkejši od torkovega rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno
od Zagreba.

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

Vodja hrvaških gorskih reševalcev (Hgss) Josip Granić je danes za hrvaški radio potrdil, da so ponoči pregledali 84 vasi
in krajev na območju, ki ga je v torek prizadel rušilni potres. Poudaril je, da nikjer ni bilo potrebe po iskanju ljudi pod
ruševinami. Mnogi prebivalci so noč preživeli na prostem. Dvema osebama z zlomom roke so zagotovili ustrezno
medicinsko oskrbo, je iz Petrinje sporočil Granić.
Obenem so ugotovili, kam je treba poslati najnujnejše potrebščine, kot so hrana, voda, odeje, plenice in podobno.
Povedal je, da bodo danes s svežimi ekipami pregledovali naselja na območju od Siska do Hrvaške Kostajnice ob meji z
Bosno in Hercegovino.
Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
Hrvaški premier Andrej Plenković je že v torek napovedal, da bodo za pomoč po torkovem potresu namenili 16 milijonov
evrov.

62

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
06:56 06:56

Kazalo

https://www.sta.si/2849842/tudi-tretji-potres-z-ep...

1/1

Tudi tretji potres z epicentrom na Hrvaškem
čutili po Sloveniji
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 6.15 zabeležili močan potresni sunek, magnitude 4,9. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 150 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Petrinje na Hrvaškem.

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 četrte stopnje po evropski potresni lestvici, po prvih
podatkih pa so potres čutili številni prebivalci Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji
RS za okolje.
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Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla
Hrvaško so dan po torkovem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod v
Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja.
Tla na Hrvaškem so se po podatkih hrvaške seizmološke službe davi stresla ob 6.15, 6.26 in 6.29.
Prvi potres ob 6.15 je imel magnitudo 4,7, sledil je nekoliko kasneje drugi z magnitudo 4,8, je za hrvaški radio pojasnila
direktorica hrvaške seizmološke službe Ines Ivančić. Ob tem je napovedala, da se bodo tla na Hrvaškem še tresla.
"Treslo se bo dlje časa. Potres v torek je bil uničujoč in z veliko gotovostjo mu bo sledil velik niz potresov, med katerimi
bodo tudi močnejši," je dejala Ivančićeva. Dodala je, da bodo imeli tudi šibkejši potresi vpliv na stavbe v Petrinji in Sisku,
ki so bile poškodovane v torkovem potresu.
Po besedah Ivančićeve so na območju mesta Petrinja od ponedeljka zabeležili veliko manjših potresov. "Trese se skoraj
vsako minuto," je še dejala in dodala, da je bilo potresov z magnitudo več kot 3 vsaj 25 do 30.
Potres ob 6.15 je bil na globini desetih kilometrov z žariščem 37 kilometrov jugovzhodno od Zagreba in 18 kilometrov
zahodno od Siska, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Današnji potresni sunki so bili šibkejši od torkovega rušilnega potresa, ki je z magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno
od Zagreba.
Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.

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

Hrvaški premier Andrej Plenković je že v torek napovedal, da bodo za pomoč po torkovem potresu namenili 16 milijonov
evrov.
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Na Hrvaškem se tudi danes tresejo tla
Podturn, 30. decembra - Hrvaško so dan po včerajšnjem rušilnem potresu davi stresli trije močnejši potresni sunki, ki jih
je bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo ponovno na območju
hrvaškega mesta Petrinja.
Tla na Hrvaškem so se po podatkih hrvaške seizmološke službe davi stresla ob 6.15, 6.26 in 6.29.
Prvi potres ob 6.15 je imel magnitudo 4,7, sledil je nekoliko kasneje drugi z magnitudo 4,8, je pojasnila direktorica
hrvaške seizmološke službe Ines Ivančić. Ob tem je napovedala, da se bodo tla na Hrvaškem še tresla.

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

Današnji potresni sunki so bili šibkejši od včerajšnjega potresa z magnitudo 6,4, ki je zahteval sedem življenj. Največ
gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Na Hrvaško prispela prva popotresna pomoč iz
Slovenije
Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po torkovem uničujočem potresu, je ob polnoči prispela v hrvaški
logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem, je davi sporočila uprava za zaščito in reševanje.
Pred tem so v torek zvečer iz logističnega centra v Rojah na pot odposlali štiri zabojnike slovenske pomoči za Hrvaško, je
na Twitterju objavila uprava.
Obrambni minister Matej Tonin je že v torek sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami,
šotori, posteljami, grelci in agregati.

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

Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je v torek zahteval sedem smrtnih
žrtev. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Na Hrvaško prispela prva popotresna pomoč iz
Slovenije
Ljubljana, 30. decembra - Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po včerajšnjem uničujočem potresu, je ob
polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem, je davi sporočila uprava za
zaščito in reševanje.
Pred tem so sinoči iz logističnega centra v Rojah na pot odposlali štiri zabojnike slovenske pomoči za Hrvaško.
Obrambni minister Matej Tonin je že včeraj sporočil, da bo Slovenija Hrvaški pomagala z modularnimi bivalnimi enotami,
šotori, posteljami, grelci in agregati.

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

Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je včeraj zahteval sedem smrtnih
žrtev. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Letni pregled STA - Slovenija 2020 (dopolnjeno)
Kronološki pregled najpomembnejših dogodkov v Sloveniji in njene mednarodne dejavnosti v letu 2020.
JANUAR
1. LJUBLJANA - S spremembami dohodninske zakonodaje se je zmanjšala obdavčitev dela, zvišala pa obdavčitev
kapitala; za knjige in druge publikacije se je DDV znižal na pet odstotkov.
1. LJUBLJANA - Minimalna plača se je zvišala na 940 evrov bruto, v njej niso več vključeni dodatki.
3. LJUBLJANA - S pripojitvijo Adriatic Slovenice k zavarovalnici Generali je nastala druga največja zavarovalnica v
državi.
5. VAL DI FIEMME - Smučarska tekačica Anamarija Lampič je zmagala v sprinterski razvrstitvi novoletne turneje.
6. LJUBLJANA - Okrožno sodišče je štiri nekdanje vodilne v skupini Hypo obsodilo zaradi zlorab položaja in pranja
denarja na večletne zaporne kazni in vračilo nezakonito pridobljene premoženjske koristi. Sodba še ni pravnomočna.
7. LJUBLJANA - Okrajno sodišče je v celoti potrdilo odločitev Agencije za varstvo konkurence (AVK) o začasnem
zasegu delnic Mercatorja zaradi nepriglasitve koncentracije po prevzemu Costelle leta 2019. Agrokor ni uspel s pritožbo
na ustavno sodišče, AVK pa je začasni zaseg delnic junija podaljšala. Vrhovno sodišče je nato 29. 7. razsodilo, da je
treba Mercatorjeve delnice vrniti Agrokorju.

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

8. LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču se je začela glavna obravnava v sojenju prvi od treh skupin, obtoženih
domnevne korupcije v zdravstvu, pri čemer naj bi oškodovanje javnih sredstev doseglo skoraj milijon evrov. Sojenje prvi
skupini se približuje koncu.
8. LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo vojaškega sodišča iz leta 1946 zoper domobranskega generala
Leona Rupnika, saj sodba v nekaterih točkah ni bila obrazložena, in primer vrnilo v vnovično sojenje; to je sprožilo val
ogorčenja, protestiral je tudi Center Simona Wiesenthala. Pravni postopki še niso končani, ustavno sodišče je novembra
zadržalo ponovljeni kazenski postopek o Rupnikovi krivdi.
9. ERBIL - Z misije v okviru operacije Neomajna odločnost v Iraku se je zaradi iranskega raketnega napada na bazo v
Erbilu, ki je bil odgovor na uboj iranskega generala Kasema Solejmanija, predčasno vrnil slovenski kontingent; misija je
bila znova vzpostavljena 30. 1.
9. CELJE - Okrajno sodišče je režiserja Borisa Kobala zaradi očitkov o plagiatu komedije Profesionalci espe obsodilo na
15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let.
11. LJUBLJANA - Z uveljavitvijo novele zakona o delovnih razmerjih so zaposleni starši dobili pravico do dodatnega
plačanega dne dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan.
17. LJUBLJANA - Inšpektorat za javni sektor je sklenil postopek preverjanja zaposlovanja na Slovenski obveščevalnovarnostni agenciji (Sova), tudi v zadevi znanke premierja Marjana Šarca, vse nepravilnosti je Sova odpravila. Komisija DZ
za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) je o zadevi zaslišala tudi Šarca.
18. LJUBLJANA - Aleksandra Pivec je na kongresu DeSUS v tekmi za predsedniško mesto premagala Karla Erjavca, ki
je stranko vodil od leta 2005. Erjavec je napovedal odstop z mesta ministra za obrambo ter umik iz aktivne politike in
javnega življenja.
20. LJUBLJANA - Ministrstvo za obrambo je objavilo belo knjigo o obrambi, ki predvideva zvišanje stalnega sestava
Slovenske vojske (SV) na 8000 ter dvig izdatkov za obrambo na dva odstotka BDP do leta 2035.
22. LJUBLJANA - Nova predsednica uprave Petrola je postala Nada Drobne Popović.
22.-23. JERUZALEM/OSWIECIM - Predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Izraelu. Udeležil se je slovesnosti
ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Pahor se je skupaj z
nekdanjimi internirankami iz Slovenije 27. 1. udeležil tudi osrednje spominske slovesnosti v Oswiecimu.
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24. NEW YORK - Košarkarski zvezdnik Luka Dončić je postal član prve peterke na tekmi zvezd lige NBA, kar mu je
uspelo kot prvemu Slovencu.
25. STOCKHOLM - Slovenski rokometaši so na evropskem prvenstvu osvojili četrto mesto.
23.-26. POKLJUKA - Pokljuka je gostila tekme svetovnega pokala v biatlonu.
27. LJUBLJANA - Odstopil je premier Marjan Šarec. Razlog naj bi bili številni izzivi manjšinske vlade. Šarec je pozval k
predčasnim volitvam, a so takoj stekla ugibanja o možnosti iskanja nove večine. DZ se je z odstopom seznanil 29. 1., ko
je vladi uradno prenehal mandat.
30. ŽENEVA/LJUBLJANA - WHO je zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa s Kitajske razglasila izredne
zdravstvene razmere po svetu. V Sloveniji se je nekaj dni prej sestala koordinacijska skupina za spremljanje in
obvladovanje nalezljivih bolezni, saj je konec januarja močno naraslo število bolnikov z gripi podobno boleznijo.
30. LJUBLJANA - Dars in turški Cengiz sta podpisala 98,6 milijona evrov vredno pogodbo za začetek gradnje druge cevi
karavanškega predora. Izkop se je začel konec avgusta; 3,5 kilometra dolg odsek naj bi bil končan maja 2025.
31. LUXEMBOURG/LJUBLJANA/ZAGREB - Sodišče EU se je razglasilo za nepristojno odločati v tožbi Slovenije proti
Hrvaški zaradi kršenja evropskega prava kot posledice nespoštovanja arbitražne odločbe o meji. Obenem je izrecno
zapisalo, da morata državi storiti vse za izvršitev arbitražne razsodbe. Slovenska stran je bila nad odločitvijo razočarana,
uradni Zagreb pa jo je ocenil kot zmago argumentov Hrvaške ter pozval Slovenijo k dvostranskim pogajanjem.
31. KIDRIČEVO - V podjetju Boxmark je program prestrukturiranja zajel 900 od 1450 zaposlenih; do konca aprila so
odpustili 300, do srede septembra pa še 350 delavcev, a obenem napovedali novo zaposlovanje.
31. KRŠKO - S prvim v nizu dogodkov so zaznamovali Bohoričevo leto v spomin na 500. letnico rojstva protestantskega
slovničarja in šolnika Adama Bohoriča.
31. LJUBLJANA - V 98. letu starosti je umrl politik, pravnik in ekonomist ter dolgoletni predsednik ZZB NOB Slovenije
Janez Stanovnik.

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

FEBRUAR
1. LJUBLJANA - Potrdila o upravičeni zadržanosti od dela so začeli izdajati v elektronski obliki.
2. CELOVEC - Koroški Slovenec Jože Marketz je bil posvečen v škofa krško-celovške škofije.
3. LJUBLJANA - Policisti iz sindikata SPS so izvedli štiriurno opozorilno stavko zaradi neizpolnjevanja zavez vlade iz
stavkovnega sporazuma iz leta 2018.
3. LJUBLJANA - Islamska skupnost v Sloveniji je javnosti predstavila muslimanski kulturni center z džamijo; po več letih
so tako dobili lastne prostore za molitev in dejavnosti.
4. BRDO PRI KRANJU - Bloudkovi nagradi za vrhunski mednarodni športni dosežek v letu 2019 sta prejela kolesar
Primož Roglič in kajakašica Eva Terčelj.
7. LJUBLJANA - Prešernovi nagradi za življenjsko delo sta prejela fotograf Stojan Kerbler ter baletni koreograf in
plesalec Milko Šparemblek. Nagrade Prešernovega sklada so prejeli Rok Biček, Alan Hranitelj, Nina Ivanišin, Luka
Juhart, Suzana Koncut in Nejc Prah.
10.-11. SKOPJE - Predsednik DZ Dejan Židan je bil na obisku v Severni Makedoniji. Udeležil se je ratifikacije
pristopnega protokola te države za članstvo v Natu.
12. LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je na njenem zadnjem obisku v tujini ob koncu mandata gostil
hrvaško predsednico Kolindo Grabar-Kitarović.
15.-16. KRANJSKA GORA - Potekalo je tekmovanje za Zlato lisico; Meta Hrovat je osvojila tretje mesto v veleslalomu.
22. LJUBLJANA - Na izboru slovenskega predstavnika na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije je zmagala Ana Soklič s
pesmijo Voda; nastop na zaključnem izboru ji je preprečila epidemija.
22.-23. LJUBNO - Potekalo je tradicionalno tekmovanje za svetovni pokal smučarskih skakalk; drugi dan je Nika Križnar
osvojila tretje mesto.
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26. BEOGRAD - Vodstvo NLB je s srbsko vlado podpisalo pogodbo za nakup 83,2-odstotnega deleža Komercijalne
banke. Kupnina je znašala 387 milijonov evrov, posel še ni bil zaključen.
26. BRUSELJ - Evropska komisija je na seznam regij, upravičenih do sredstev iz evropskega sklada za pravičen zeleni
prehod, uvrstila tudi savinjsko in zasavsko.
27. OTOČEC - Na prvem srečanju sta se sestala predsednik republike Borut Pahor in njegov novoizvoljeni hrvaški kolega
Zoran Milanović.
27. LJUBLJANA - Vlada je sprejela Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki do leta 2030 določa cilje, politike in
ukrepe na področju energetske unije; Slovenija naj bi med drugim zmanjšala skupne emisije toplogrednih plinov za 36
odstotkov.
28. LJUBLJANA - Na protestnem shodu je več kot tisoč udeležencev opozorilo na prelomljene predvolilne obljube zlasti
SMC in DeSUS zaradi vstopa v novo koalicijo.
28. LJUBLJANA - V ozračju nad jugovzhodno Slovenijo je eksplodiral meteoroid, velik meter do 1,5 metra in težak od
pet do šest ton; ostanke so našli v okolici Novega mesta.
MAREC
2. LJUBLJANA - Prvi predsednik SMC in nekdanji premier Miro Cerar je izstopil iz stranke, potem ko je ta vstopila v
koalicijo Janeza Janše.
2. NOVO MESTO - Renault je za proizvodnjo električne različice modela twingo izbral Revoz.
3. LJUBLJANA - Prvak SDS Janez Janša, ki ga je predsednik republike Borut Pahor 26. 2. predlagal za novega
predsednika vlade, SDS, SMC, NSi in DeSUS pa so tudi podpisale koalicijsko pogodbo, je v DZ dobil mandat in prisegel
kot predsednik vlade; novi predsednik DZ je 5. 3. postal Igor Zorčič iz SMC.

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

4. LJUBLJANA - V Sloveniji so odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom. Okuženi je že bolan prišel iz Maroka
preko Italije v Slovenijo. Vlada je prepovedala obiske v domovih za starejše (DSO) in bolnišnicah; 10. 3. so prepovedali
prireditve z več kot sto ljudmi, 11. 3. pa se je na meji z Italijo začel izvajati nadzor, vstop je bil omejen.
5. LJUBLJANA - DZ je potrdil resolucijo o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020-2030.
9. LJUBLJANA - Svet za nacionalno varnost (Snav) je sprejel ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim
koronavirusom, ki so med drugim omejila zbiranja na javnih prireditvah v zaprtih prostorih.
10. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je do končne odločitve na predlog Banke Slovenije (BS) zadržalo izvrševanje
celotnega zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank,
uveljavljenega konec leta 2019.
12. LJUBLJANA - Slovenija je razglasila epidemijo covida-19, število okuženih se je povzpelo na skoraj sto. Vodenje
strokovne skupine, ki zagotavlja podporo vladnemu kriznemu štabu za zajezitev in obvladovanje epidemije, je prevzela
infektologinja Bojana Beović. S 16. 3. so se zaprle vse vzgojno-izobraževalne enote in nenujne prodajalne, z izjemo
trgovin z živili, lekarn, bencinskih servisov, bank, pošt in trafik. Ukinjen je bil javni prevoz, bolnišnice so opravljale le
storitve s stopnjo nujno ali zelo hitro z izjemo onkologije in obravnave nosečnic. Delo so zaustavila sodišča in številna
podjetja po državi, ranljivim skupinam je bil dodeljen poseben časovni pas za obisk trgovin. 20. 3. je začela veljati
prepoved zbiranja in gibanja na javnih površinah z nekaterimi izjemami. Slovenija je organizirala tudi humanitarne
konvoje potnikov in tovornih vozil, ki so obtičali na ozemlju Slovenije. Zunanje ministrstvo je v več akcijah spomladi v
domovino vrnilo več kot 800 državljanov, ki so zaradi ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa ostali v tujini. Vrstila
so se opozorila o pomanjkanju zaščitne opreme; prve večje pošiljke so začele prihajati po 18. 3., organizirala se je tudi
domača proizvodnja mask.
13. LJUBLJANA - Slovenija je dobila novo vlado pod vodstvom prvaka SDS Janez Janše; podprlo jo je 52 poslancev.
Sestavile so jo SDS, SMC, NSi in DeSUS. Na ustanovni seji v noči na 14. 3. je vlada razrešila direktorico policije Tatjano
Bobnar, načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc in direktorja OVS ministrstva za obrambo Dejana Matijeviča. Policijo
je začasno prevzel Anton Travner (poln mandat je dobil 12. 6.), vojsko Robert Glavaš (poln mandat je dobil 16. 4.), OVS
pa Andrej Osolnik (20. 8. ga je vlada nadomestila z v. d. Jarošem Britovškom).
14. LJUBLJANA - Bolezen covid-19 je v Sloveniji terjala prvo smrtno žrtev.
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16. LJUBLJANA - Vlada je spremenila sestavo Svet za nacionalno varnost; v njem ni več direktorja Sove in ministra za
pravosodje, pač pa vsi podpredsedniki vlade. Dan zatem je odstopil direktor Sove Rajko Kozmelj, vlada je 14. 4. za
novega direktorja imenovala Janeza Stuška.
18. LJUBLJANA - V 55. letu starosti je umrl igralec Peter Musevski.
20. LJUBLJANA - Svet NIJZ je po podani odstopni izjavi razrešil direktorico Nino Pirnat, v.d. je postal Ivan Eržen.
22. ZAGREB - Velik del Slovenije je občutil potres, ki je prizadel hrvaško prestolnico Zagreb. V državi večje škode ni bilo,
tudi za NEK ni imel posledic. Slovenija je Hrvaški poslala pomoč, državni vrh pa izrazil solidarnost in sočutje.
25. PARIZ - Slovenija je Unescu oddala večnacionalno nominacijo tradicije rej lipicancev za vpis na seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva; februarja je nominirala tudi Plečnikova dela v Ljubljani; prav Plečnikov stadion je Europa
Nostra uvrstila na seznam sedmih najbolj ogroženih primerov evropske kulturne dediščine za 2020.
26. LJUBLJANA - Predsedniki republike, DZ, vlade in DS so se sešli na izrednem vrhu. Predsednik Borut Pahor in
premier Janez Janša sta se zavzela za aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi oz. dodelitev izrednih pooblastil vojski za
varovanje meje. Vladni predlog o tem niti aprila niti novembra ni dobil podpore v pristojnem odboru DZ.
29. LJUBLJANA - Začel je veljati paket interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, ki jo je vlada pripravila v prvem
odzivu na epidemijo covida-19. Med drugim je prinesel subvencioniranje čakanja na delo ter možnost odloga
odplačevanja posojil za leto dni. Za oblikovanje smernic za pomoč in gospodarstvu so sicer vzpostavili posebno
strokovno skupino pod vodstvom Mateja Lahovnika.
29. LJUBLJANA - Začela je veljati dopolnitev kazenskega zakonika, ki zastaralne roke za najhujša kazniva dejanja
zoper spolno nedotakljivost podaljšuje za trikrat, torej za obdobje od 30 do 90 let.

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

30. LJUBLJANA - Vlada je zaradi epidemije začasno omejila gibanje le na občino stalnega ali začasnega prebivališča z
nekaterimi izjemami. Ustavno sodišče je 17. 4. vladi naložilo preverjanje upravičenosti ukrepov vsaj vsakih sedem dni,
16. 9. pa ocenilo, da ukrep ni bil v neskladju z ustavo. Uvedena je bila obvezna uporaba zaščitne maske in rokavic na
zaprtem javnem kraju, za nakupe upokojencev pa so uvedli poseben časovni pas. Najhujša žarišča novega koronavirusa
so postali DSO, 5. 4. je skupno število okuženih preseglo 1000.
31. LJUBLJANA - Iz kulture so se začeli vrstiti pozivi k večjemu razumevanju vlade za specifičnost prekarne situacije
samozaposlenih.
APRIL
1. LJUBLJANA - Robert Šumi je nastopil šestletni mandat predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).
6. KRANJ - Nagrado Slavka Gruma za najboljše novo slovensko dramsko besedilo je prejela Tjaša Mislej za Naše
skladišče; teden slovenske drame je bil sicer zaradi epidemije najprej prestavljen, nato odpovedan.
7. LJUBLJANA - DZ je potrdil referendumsko novelo, ki omogoča hitrejšo uveljavitev protikoronskih zakonov. Spremenili
so tudi poslovnik DZ, tako da omogoča izredne seje na daljavo.
7. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je določilo, da državi ni treba 100-odstotno financirati dopolnilnega pouka, jutranjega
varstva in podaljšanega bivanja v zasebnih osnovnih šolah s pridobljenim javno veljavnim programom; mora pa v celoti
financirati obvezni del programa.
8. LJUBLJANA - Minilo je 30 let, odkar so v Sloveniji potekale prve večstrankarske volitve.
8. LJUBLJANA - Okoljsko ministrstvo se je na podlagi interventnega zakona dogovorilo o odstranitvi skoraj 700 ton
nakopičenih odpadnih nagrobnih sveč.
9. LJUBLJANA - Zaradi zavarovanja meje ob rasti števila nezakonitih prestopov je vlada vpoklicala pomožne policiste.
9. LJUBLJANA - Vlada je v odzivu Svetu Evrope na očitke o pritiskih aktualne vlade na slovenske medije med drugim
navedla, da večina medijev izvira iz komunističnega režima, kar je izzvalo kritike v stroki in delu politike; od nje so se
distancirali tudi v koalicijskih SMC, NSi in DeSUS.
9. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je razveljavilo leta 2019 sprejeti interventni zakon, ki je predvideval odstrel 175
medvedov in 11 volkov.
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11. LJUBLJANA - Veljati je začel prvi protikoronski zakon za pomoč državljanom in gospodarstvu z ukrepi, vrednimi tri
milijarde evrov. Med drugim je predvidel ugodnejše pogoje za subvencioniranje čakanja na delo, mesečni temeljni
dohodek za samozaposlene ter enkratni solidarnostni dodatek za upokojence in študente.
11. LJUBLJANA - V 76. letu starosti je umrl upokojeni ljubljanski nadškof metropolit Alojz Uran.
16. LJUBLJANA - Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je sprejel odstop državnega sekretarja Franca Breznika po
razkritju, da je s službenim avtomobilom vozil prehitro in pod vplivom alkohola.
17. LJUBLJANA - Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport je sporočilo, da nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9.
razredu zaradi epidemije odpade.
18. LJUBLJANA - Prepoved gibanja zunaj občinskih meja se je zrahljala: lastniki zemljišč in objektov v drugih občinah so
lahko poskrbeli za vzdrževalna in sezonska opravila, 20. 4. so bile omogočene nekatere rekreativne aktivnosti na
prostem.
22. VELENJE - Skupina Hisense Europe, katere del je Gorenje, je zaradi posledic epidemije napovedala odpuščanje.
Novica je sprožila buren odziv, v poskus reševanja delovnih mest sta se vpletla tudi ministra za gospodarstvo in za delo.
Toda Gorenje je junija poslovalo z dobičkom, od srede avgusta pa pridobilo večje število naročil, zato niso odpuščali,
ampak zaposlili približno 800 delavcev. Julija je Hisense prižgal tudi zeleno luč za novo tovarno televizorjev v Velenju, ki
naj bi začela delati januarja 2021 in zagotovila 400 delovnih mest.

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

23. LJUBLJANA - V oddaji Tarča na TV Slovenija so razkrili pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov
ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in ventilatorjev za umetno predihavanje ter poskuse političnih in
drugih vplivanj na dobave zaščitne opreme, ki je sicer potekala prek Zavoda za blagovne rezerve (ZBR). Ključni del je
razkril vodja splošne službe na ZBR Ivan Gale, ki je v času bolniške nadomeščal direktorja Antona Zakrajška; ta je
odstopil dva dni pred oddajo Tarča. Ministra za gospodarstvo in obrambo, Zdravko Počivalšek in Matej Tonin, sta zavrnila
vse očitke. Posle so pod drobnogled vzeli policija, računsko sodišče in KPK, ki je novembra objavila zaznavo korupcijskih
tveganj, sume kršitev protikorupcijskega zakona in kršitev s področja pristojnosti drugih organov; LMŠ, SD, Levica in SAB
so maja vložile interpelacijo zoper Počivalška. Gale je bil septembra kazensko ovaden zaradi nepooblaščenega podpisa
pogodb in tajnega snemanja telefonskih pogovorov, oktobra pa je prejel odpoved delovnega razmerja.
24. LJUBLJANA - Začeli so se t. i. petkovi protestni shodi kolesarjev, ki so nato redno potekali v Ljubljani in drugih
mestih, usmerjeni so bili predvsem proti ravnanjem vlade in politike na splošno v času epidemije, med drugim pa tudi
proti korupciji, deljenju ljudi ter v podporo nevladnim organizacijam in medijem. Na njih se je zbralo tudi po več tisoč ljudi,
kljub prepovedim zbiranja. Policija je na nekaterih protestih protestnike skušala razgnati ali pa jih je identificirala z
namenom vodenja prekrškovnih postopkov. Konec oktobra so jih organizatorji zaradi slabe epidemiološke slike začasno
prekinili, zagnali pa spet konec novembra.
27. LJUBLJANA - V 93. letu je umrl akademik, literarni zgodovinar in pisatelj France Bernik.
29. LJUBLJANA - DZ je potrdil pravno podlago za gradnjo HE Mokrice kot zadnjo v verigi šestih HE na spodnji Savi.
Junija je bila oddana vloga za gradbeno dovoljenje v integralnem postopku, decembra je vlada izdala odločbo o prevladi
javne koristi obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave.
30. LJUBLJANA - Z vladnim soglasjem je bil na čelo NIJZ imenovan Milan Krek. Svet zavoda, v katerega je vlada
imenovala več novih članov, ga je izbral 25. 4. na podlagi razpisa. Nasledil je Ivana Eržena, ki se je konec marca kritično
odzval na vladno zaostrovanje ukrepov, na razvrednotenje stroke so v pismu tedaj opozorili tudi epidemiologi.
30. LJUBLJANA - Ob ugodnejši epidemiološki sliki so dokončno sprostili gibanje med občinami, ostala pa je prepoved
zbiranja ljudi na zborovanjih, množičnih prireditvah in tekmovanjih. S 4. 5. so se odprle določene trgovine, knjižnice,
cerkve, 9. 5. se je začelo izvajanje vseh zdravstvenih in zobozdravstvenih storitev. Hrvaška je 10. 5. dovolila vstop
slovenskim in drugim državljanom, ki so lastniki nepremičnine ali plovila, 11. 5. se je sprostil javni promet, 12. 5. pa še
mednarodni letalski potniški promet s Slovenijo; ta je sicer znova stekel 29. 5.
MAJ
1. LJUBLJANA - Veljati so začeli popravki prvega protikoronskega zakona, ki so omilili pogoje za subvencioniranje
čakanja na delo ter za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka in razširili krog upravičencev do enkratnega
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solidarnostnega dodatka. Z uveljavitvijo drugega protikoronskega zakona pa je bila uveljavljena dve milijardi evrov vredna
shema državnih jamstev za likvidnostna posojila podjetij. Po nekaj zapletih z izvedbeno uredbo je jamstvena shema v
praksi zaživela sredi julija.
4. LJUBLJANA - Slovenija je Evropski komisiji poslala medresorsko poročilo o vladavini prava v državi, ki je bila podlaga
za pripravo letnega poročila; spremljal ga je dopis zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki je kritično opisal delovanje
slovenskega pravosodja.
5. BRNIK - Upniki letalske družbe Adria Airways (AA) v stečaju so prijavili za skupno 151 milijonov evrov terjatev,
stečajni upravitelj jih je priznal za 87,7 milijona evrov. Januarja je letalska dovoljenja na dražbi kupila družba Air Adriatic,
za katero stoji poslovnež Izet Rastoder, letalsko šolo AA pa avgusta Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice v
lasti pravnika Petra Jambreka.
6. LJUBLJANA - Prvi rezultati nacionalne raziskave o pojavnosti novega koronavirusa so pokazali, da naj bi se do konca
aprila okužilo dva do štiri odstotke prebivalstva; popravljeni podatki so julija pokazali na od nič do 2,8-odstotno
okuženost.
6. LJUBLJANA - V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je s položaja direktorja NPU razrešil Darka
Muženiča, ki še bije pravno bitko za vrnitev na položaj. Za v. d. direktorja je Travner imenoval Igorja Lambergerja. Na
razpisu konec julija ni bil izbran noben kandidat, za v. d. direktorja je bil imenovan Uroš Lepoša, ki pa je 5. 10. odstopil;
12. 10. je bila za v. d. imenovana Petra Grah Lazar.
6. LJUBLJANA - Višje sodišče je zavrnilo pritožbo tožilstva v primeru oprostilne sodbe zdravniku Ivanu Radanu, ki je bil
tako pravnomočno oproščen obtožb uboja štirih bolnikov, neupravičenega snemanja bolnikov, zlorabe položaja s
predpisovanjem receptov in ponarejanja listin.
8. LJUBLJANA/PREVALJE/TOPOLŠICA - Potekale so slovesnosti ob 75. obletnici konca 2. svetovne vojne.

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

9. MARIBOR - Najstarejši slovenski časnik Večer je praznoval 75 let.
11. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je objavil zapis Vojna z mediji, v katerem je med drugim kritičen do po njegovi
oceni monopolnega položaja medijev v Sloveniji in njihovega obračunavanja s posamezniki in manjšinami, izpostavil je
pomen medijske konkurence in komunikacije prek družbenih omrežij; zapis je sprožil ogorčen odziv opozicije in medijskih
organizacij.
13. TRST - Primorski dnevnik je praznoval 75-letnico; v posebnem prispevku sta jo pospremila tudi predsednika Slovenije
in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella.
14. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je opravil ločena pogovora s predsednico Evropske komisije Ursulo von der
Leyen in generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom. V ospredju pogovorov so bili odzivi na pandemijo
covida-19.
14. LJUBLJANA - DZ je ob obstrukciji poslancev LMŠ, SD, Levice in SAB potrdil vladno poročilo o zalogah in naročilih
osebne zaščitne opreme ob razglasitvi epidemije, ki je kritično do ravnanj prejšnje vlade Marjana Šarca. Opozicija je
opozorila, da poročilo ne zajema domnevno spornih nabav in praks vlade Janeza Janše. V zvezi s tem sta bili
ustanovljeni tudi dve ločeni parlamentarni preiskovalni komisiji, prva na zahtevo koalicije, druga opozicije.
15. PTUJ - Srečala sta se predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović.
15. LJUBLJANA/CELOVEC - Zaznamovali so 65. letnico podpisa avstrijske državne pogodbe iz nasledstva po nekdanji
Jugoslaviji. Zunanji minister Anže Logar je pozval k uresničitvi 7. člena, ki ureja pravice slovenske manjšine.
17. KOČEVJE - Zaznamovali so 30 let od ustanovitve Manevrske strukture narodne zaščite, ki je predstavljala zametek
SV.
18. LJUBLJANA - Sprostila se je vrsta omejitvenih ukrepov v boju proti epidemiji. Odprla so se vrata vrtcev, obisk šole
so začeli učenci prve triade, maturanti, študenti, 25. 5. pa še devetošolci. Odprla so se večja nakupovalna središča,
dovoljena je bila strežba v notranjosti gostinskih lokalov ter namestitve v manjših turističnih obratih, kampih in planinskih
kočah. Stekla je večina športnih aktivnosti. Na seznamu držav, iz katerih je na podlagi nekaterih izjem mogoče vstopiti v
Slovenijo brez karantene, je bila le Hrvaška.
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19. BRUSELJ - Uradno je zaživela shema za preprečevanje odpuščanj delavcev zaradi pandemije novega koronavirusa
Sure s 100 milijardami evrov ugodnih posojil. Slovenija bo prejela 1,1 milijarde posojil, prvih 200 milijonov je dobila 17.
11.
19. LJUBLJANA - V 94. letu je umrla znanstvenica, kemičarka in profesorica Aleksandra Kornhauser Frazer.
21. LJUBLJANA - Vlada je zamenjala generalnega direktorja Statističnega urada RS (Surs) Boštjana Nastava in za v. d.
imenovala Tomaža Smrekarja, ki je 19. 11. dobil poln mandat. Statistični svet je na ustavno sodišče naslovil pobudo za
ustavno presojo, Nastav pa se je pritožil na upravno sodišče. K pojasnilom je premierja Janeza Janšo junija pozval tudi
evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni.
22. DRAGONJA - Zunanji minister Anže Logar se je sestal s hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom, zavzela
sta se za lažji prehod meje med državama.
22. KRŠKO - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je ob obisku NEK izrekel za podpornika jedrske opcije.
Odločitev o gradnji drugega bloka nuklearke bo treba sprejeti najkasneje do leta 2027. Za podaljšanje delovanja prvega
bloka do leta 2043 bo treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
24. LJUBLJANA/TRST - Primorski dnevnik je objavil poročilo o incidentu, ki naj bi se 8. 5. (kasneje se je izkazalo, da 9.
5.) zgodil v občini Hrpelje-Kozina blizu meje z Italijo, ko naj bi moški v uniformi, domnevno pripadnik SV, nameril puško v
sprehajalca, zamejskega Slovenca. Policijska preiskava je pokazala, da sta bila res vpletena slovenska vojaka, zadevo je
preiskovala tudi OVS. Koprsko okrožno tožilstvo je ovadbo zavrnilo, ker ni bilo elementov kaznivega dejanja. Premier
Janez Janša je namignil, da naj bi šlo za insceniran incident.
25. LJUBLJANA - Vlada je potrdila splošni dogovor za zdravstvo in v njem opredelila skoraj 50 dodatnih timov družinske
in otroške oz. šolske medicine. Oktobra je z aneksom zajela še plačilo stroškov zaradi covida-19 ter povečanje
dostopnosti do zdravstvenih storitev, skupni finančni učinek je 80,8 milijona evrov.

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

26. LJUBLJANA - Aktiv delavk in delavcev v kulturi je pripravil prvo v nizu protestnih akcij zaradi po njihovem mnenju
mačehovskega odnosa države do kulturnega sektorja v času epidemije.
27. LJUBLJANA - DZ je sprejel spremembe zakona o ohranjanju narave, ki zaostruje pogoje za vstop nevladnih
organizacij v javnem interesu ohranjanja narave v postopke. Postopek sprejemanja je pospremilo več protestov okoljskih
organizacij. Tudi protikoronska zakonodaja je v postopku izdaje integralnih gradbenih dovoljenj zaostrila sodelovanje
nevladnih organizacij, a je ustavno sodišče julija začasno zadržalo izvajanje teh določil.
27. LJUBLJANA - DZ je izvolil enega kandidata, Klemna Podobnika, za mesto na Splošnem sodišču EU, kjer sta sicer
odprti dve sodniški mesti. Podobnik oktobra ni prestal preizkusa pred t.i. Odborom 255.
27. LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je odločilo, da se zakon o dostopu do informacij javnega značaja ne nanaša na
podatke v sodnih ali tožilskih spisih, kar je otežilo vpogled javnosti v zadeve.
28. LJUBLJANA - Vladna koalicija je strankam opozicije poslala vabilo za sodelovanje pri sprejemanju pomembnih
odločitev za prihodnost Slovenije 2020-2022, a so ga z izjemo SNS zavrnile; koalicija je sporazum o sodelovanju s SNS
in poslancema manjšin podpisala 3. 7.
28. DOLGA VAS/ZAGREB - Zunanja ministra Slovenije in Madžarske, Anže Logar in Peter Szijjarto, sta se dogovorila o
vzajemni odpravi prehajanja meje. Hrvaška je v celoti sprostila prehod meje za deset članic EU, med njimi Slovenijo.
28. LJUBLJANA - Odstopil je prvak SD Dejan Židan, predsedstvo stranke je začasno prevzela dotedanja
podpredsednica in evropska poslanka Tanja Fajon.
28. LJUBLJANA - Vlada je za novega člana Beneške komisije imenovala svetovalca predsednika republike Ernesta
Petriča.
29. LJUBLJANA - Novi predsednik Slovenske akademije znanost in umetnosti je postal zgodovinar Peter Štih.
30. LJUBLJANA - Začeli so se zaradi epidemije spremenjeni izpitni roki spomladanske mature.
31. LJUBLJANA - Začel je veljati splošni preklic epidemije covida-19. Slovenija je imela po besedah premierja Janeza
Janše najboljšo epidemiološko sliko v Evropi. V veljavi so sicer ostali vsi ukrepi na podlagi zakona o nalezljivih boleznih,
odpravljena pa je bila karantena pri prihodu v državo za državljane Slovenije in drugih držav EU. Konec maja je
zagovornik načela enakosti začel postopek ugotavljanja morebitne diskriminacije nekaterih starostnikov, ki so covid-19
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prebolevali v DSO; pristojni so to zanikali, je pa bilo med 108 žrtvami covida-19 v prvem valu kar 80 odstotkov iz DSO.
Javnost je razburila tudi informacija o navodilih za pripravo seznamov starostnikov, ki v primeru okužbe ne bi bili deležni
bolnišničnega zdravljenja. Pristojna ministra sta to zanikala, ministrstvo za zdravje pa je zahtevalo izredni strokovni
nadzor v nekaterih DSO.
JUNIJ
1. LJUBLJANA - K pouku so se vrnili četrtošolci in petošolci, 3. 6. pa še učenci 6., 7. in 8. razredov. Znova so bile
dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi, sprostilo se je delo sodišč in upravnih enot, odprli so se večji hoteli in
zdravilišča.
1. LJUBLJANA - Veljati je začel tretji protikoronski zakon, vreden milijardo evrov. Glavni ukrepi so subvencioniranje
skrajšanega delovnega časa, podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo in turistični boni za vse prebivalce za
slovenske turistične namestitve. K zagonu gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava ovir pri izvedbi
pomembnih investicij.
1. LJUBLJANA - Slovenija je prevzela predsedovanje Jadransko-jonski pobudi in strategiji EU za jadransko-jonsko
makroregijo.
1. LJUBLJANA - V 79. letu je umrl dolgoletni predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, nekdanji politik in
gospodarstvenik Janez Kocijančič.
2. LJUBLJANA - Vlada je z mesta neizvršnih direktorjev DUTB odpoklicala Tomaža Beska in Mitjo Križaja, na njuni
mesti pa imenovala Alenko Urnaut Ropoša in Borisa Novaka; ta je postal tudi predsednik upravnega odbora DUTB.
2. LJUBLJANA - Po zaprtju madžarske meje za izvoz komunalnega blata se je problematika sredi leta umirila. Rešitve
za samozadostnost države pri problematiki komunalnih odpadkov pristojni iščejo v smeri sežigalnic; osnutek uredbe, ki
bo podlaga za razpis za koncesionarje, je bil novembra v pripravi.

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

2. LJUBLJANA - Upravno sodišče je v sporu glede črpanja plina s hidravličnim lomljenjem, ki ga v Petišovcih načrtuje
britanski Ascent Resources, pritrdilo Arsu o nujnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega
dovoljenja. Britanci so zagrozili s tožbo, oktobra sta strani začeli pogovore za sporazumno rešitev spora.
4. LJUBLJANA - Vsi člani stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku republike Borutu
Pahorju so odstopili zaradi Pahorjeve neodzivnost na omejitve, ki jih je interventna zakonodaja postavila nevladnikom pri
zaščiti narave in okolja.
4. BRNIK - Fraport je zaradi občutnega upada prometa zaradi epidemije napovedal zmanjšanje števila zaposlenih za
120, zato so 2. 7. zaposleni na brniškem letališču izvedli protestni shod. Fraport je pripravil program reševanja presežnih
delavcev, brez dela pa je na koncu ostalo 82 delavcev.
5. LJUBLJANA/MARIBOR - Notranje ministrstvo je potrdilo, da je ugodilo pritožbi zoper vnovično prepoved koncerta
hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona v Mariboru. Odločitev je naletela na številne kritike, SD, LMŠ, Levica
in SAB so nekaj dni kasneje vložile interpelacijo zoper notranjega ministra Aleša Hojsa.
6. LJUBLJANA - Slovenijo je obiskal italijanski zunanji minister Luigi di Maio.
10. LJUBLJANA - Državni svetniki so Alojza Kovšco kot edinega kandidata izvolili za predsednika DS še za preostanek
mandata.
11. LJUBLJANA - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo predlagali v
opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB. Predlagatelji so ministru očitali klientelizem, nepregleden sistem naročanja zaščitne
opreme in zavajanje z navedbami o zakonsko nedopustnih neposrednih poslih s tujimi podjetji ali državami.
11. LJUBLJANA - Vlada je za vodjo posebnega vladnega projekta predsedovanje Slovenije Svetu EU imenovala
zunanjega ministra Anžeta Logarja. Avgusta sta se zaradi predsedovanja v nove prostore preselili slovensko
veleposlaništvo in stalno predstavništvo v Bruslju, kamor naj bi napotili 120 od skupno 350 ljudi, zaposlenih za določen
čas za predsedovanje.
12. LJUBLJANA - Kolegij predsednika DZ je sprejel etični kodeks za poslanke in poslance.
13. DOMŽALE - Slovenijo je pretresel tragični dogodek: 24-letnik je z nožem umoril tri ožje sorodnike.
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15. LJUBLJANA - Sprostil se je še del omejevalnih ukrepov: dovoljeno je bilo javno zbiranje do 500 oseb, gledalci so se
lahko udeležili športnih prireditev. Slovenija je 13. 6. odprla mednarodni cestni in železniški promet, mejo z Italijo in vse
maloobmejne prehode s Hrvaško.
16. LJUBLJANA - Kandidat za ustavnega sodnika Andraž Teršek na tajnem glasovanju v DZ ni dobil podpore. Že prej je
iz tekme za položaj odstopila Barbara Zobec.
16. LJUBLJANA - DZ je potrdil novo sestavo upravnega odbora Prešernovega sklada. Mandat 15 novih članov bo trajal
štiri leta.
16. LJUBLJANA - Slovenija je dobila prvi Michelinov vodnik. V njem je prostor dobilo 52 restavracij, med njimi je Hiša
Franko s kuharsko mojstrico Ano Roš prejela dve Michelinovi zvezdici, po eno pa Gostilna pri Lojzetu, Dam, Hiša Denk,
Atelje in Vila Podvin.
16. LJUBLJANA - Nagrado Riharda Jakopiča, najvišjo nacionalno nagrado za likovno umetnost, je za življenjsko delo
prejel slikar Sergej Kapus.
17. LJUBLJANA - Prvič po epidemiji je so se srečali predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, tema so bili
dodatki za delo v epidemiji. Prvi protikoronski zakon je sicer določil dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za v
času epidemije najbolj izpostavljene javne uslužbence. Po podatkih finančnega ministrstva so za ta in za dodatek za delo
v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi iz proračuna namenili 192,8 milijona evrov. 24. 10. pa je peti protikoronski
zakon med drugim določil dodatek za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zavodih za ure, ko neposredno delajo
z okuženimi.
18. LJUBLJANA - Vlada je na podlagi tretjega protikoronskega zakona določila seznam pomembnih investicij, ki naj bi
pospešile izhod iz krize po epidemiji; na njem je bilo na začetku 187 investicij v okvirni skupni vrednosti 7,7 milijarde
evrov.

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

19. BRUSELJ - Premier Janez Janša je na virtualnem vrhu EU izpostavil nujnost dogovora o svežnju za okrevanje
Evrope po pandemiji pred poletnimi počitnicami, saj bi odlašanje negativno vplivalo na finančne trge.
19. LJUBLJANA - Finančna uprava RS (Furs) je prebivalcem Slovenije nakazala dobroimetje v obliki turističnih bonov.
Skupna vrednost je bila 345 milijonov evrov, doslej jih je bilo porabljenih manj kot polovica. Njihovo veljavnost do konca
leta je nato vlada podaljšala do konca 2021.
21. VRHNIKA - Prvič podeljeno Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno leposlovno delo 2019 je prejel Sebastijan
Pregelj za roman V Elvisovi sobi.
22. LJUBLJANA - Plečnikovo nagrado so prejeli Matija Bevk, Vasa J. Perović in Christophe Riss za Islamski verskokulturni center v Ljubljani.
23. LJUBLJANA - Janez Janša, Angela Merkel in Antonio Costa, predsedniki vlad Slovenije, Nemčije in Portugalske, ki
bodo predsedovale povezavi v naslednjem triu, so se strinjali, da morajo EU in njene članice poiskati rešitve za socialno
razsežnost krize pandemije covida-19. Pred začetkom nemškega predsedovanja z julijem so potrdili prednostne naloge
predsedovanja.
23. RIM - Zunanji minister Anže Logar se je sestal z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom.
23. LJUBLJANA - Roman Ivana pred morjem Veronike Simoniti je prejel 30. nagrado kresnik časopisne hiše Delo.
29. LJUBLJANA - Vlada je za v.d. direktorja Zavoda za šport RS Planica imenovala direktorja Smučarske zveze
Slovenije Francija Petka.
30. LJUBLJANA/CELJE/KOPER - NPU je zaradi domnevno spornih nakupov medicinske opreme opravil več hišnih
preiskav na območjih Ljubljane, Celja in Kopra, tudi pri gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku. Predmet preiskave
naj bi bil nakup medicinskih ventilatorjev podjetja Geneplanet. Presenetljivo sta odstopila notranji minister Aleš Hojs in
generalni direktor policije Anton Travner. Hojs je kot razlog navedel po njegovem prepričanju politično motivirano delo
kriminalistične policije in NPU, kar je prvi mož NPU Igor Lamberger zavrnil. Travnerja je 1. 7. kot v. d. nasledil Andrej
Jurič, ovojnice s Hojsovo odstopno izjavo pa premier Janez Janša ni nikoli odprl.
30. KRANJ/LINZ - Kranjski Iskratel je kupilo avstrijsko podjetje S&T iz Linza, ob nakupu so odšteli 37,5 milijona evrov.
JULIJ
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1. LJUBLJANA - Uveden je bil brezplačen prevoz za upokojence v medkrajevnem linijskem prevozu v notranjem
cestnem in železniškem prometu.
1. LJUBLJANA - S položaja predsednika uprave SDH je odstopil Gabrijel Škof, 7. 10. ga je s polnim mandatom nasledil
Janez Žlak.
1. LJUBLJANA - SID banka je na mednarodnih trgih izdala prvo "covidno" obveznico za financiranje gospodarstva,
zbrala je skoraj 350 milijonov evrov.
1. ŠOŠTANJ - Teš je začel postopek pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig goriva iz odpadkov. Skupina za
civilni nadzor je opozorila na nepredvidene okoljske posledice.
1. LJUBLJANA - Javni uslužbenci so postali znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti.
2. BUDIMPEŠTA - Predsednik republike Borut Pahor je bil na uradnem obisku na Madžarskem. Spremljala sta ga
ministra Zdravko Počivalšek in Aleksandra Pivec.
2. DUNAJ - Predsednik DZ Igor Zorčič se je na svojem prvem obisku v tujini sestal s predsednikom avstrijskega
parlamenta Wolfgangom Sobotko.
3. BRDO PRI KRANJU - Srečali so se zunanji ministri Slovenije, Nemčije in Portugalske, Anže Logar, Heiko Maas in
Augusto Santos Silva. Maas se je srečal še s premierjem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem.
5. ZAGREB - Barbara Antolić Vupora je bila na listi SDP izvoljena v sabor kot prva poslanka iz vrst slovenske manjšine
na Hrvaškem.
8. DUNAJ - Srečali so se slovenski, avstrijski in hrvaški predsednik, Borut Pahor, Alexander Van der Bellen in Zoran
Milanović.

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

8. LJUBLJANA - Po več kot letu dni premora so na okrožnem sodišču nadaljevali sojenje v aferi domnevnega
preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana. Tožilstvo je spomladi sicer odstopilo od pregona štirih policistov.
9. BRUSELJ - Premier Janez Janša je bil na delovnem obisku pri predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen,
predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu in generalnemu sekretarju Nata Jensu Stoltenbergu. Zunanji minister
Anže Logar je prvi obisk v Bruslju namenil pripravam na slovensko predsedovanje Svetu EU.
9. LJUBLJANA - Objavljeni so bili predlogi novel zakona o medijih, zakona o Radioteleviziji Slovenija in zakona o
Slovenski tiskovni agenciji, ki so povzročili kritičen odziv vrste domačih in tujih medijskih ustanov. Javno razpravo so nato
podaljšali do 5. 9., več sto novinarjev in medijskih delavcev pa je 15. 7. pripravilo protest ob seji odbora DZ za kulturo o
teh predlogih. Mednarodni inštitut za tisk je septembra ugotovil, da je svoboda medijev v Sloveniji v času nove vlade
doživela nagel upad.
10. OTOČEC - Na prvem srečanju sta se sestala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković.
10. LJUBLJANA - Uprava Darsa s Tomažem Vidicem na čelu je sporazumno predčasno zapustila položaj. Za novega
predsednika uprave je bil imenovan Valentin Hajdinjak.
11. LJUBLJANA - Veljati je začel četrti protikoronski zakon v vrednosti 370 milijonov evrov, ki je predvidel mobilno
aplikacijo za sledenje okužbam z novim koronavirusom. Podaljšal je subvencioniranje čakanja na delo ter določil, da
država krije nadomestila plač za delavce v karanteni.
11. LJUBLJANA - Vrh slovenske politike se je spomnil 25. obletnice genocida v Srebrenici. Premier Janez Janša je s
tvitom, da tega pokola ne bi bilo, če bi ZN komunistične genocide obsodili enako kot holokavst, sprožil val odzivov,
številne ogorčene tudi iz BiH.
11. LJUBLJANA - Začela je veljati sprememba kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za organizatorje nezakonitih
prehodov meje in za pomoč pri nezakonitem bivanju v Sloveniji.
13. TRST - Ob stoti obletnici fašističnega požiga Narodnega doma so v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije,
Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, uradno predali lastništvo zgradbe v roke slovenske manjšine. Navzoč je bil tudi
tržaški pisatelj Boris Pahor, ki sta mu predsednika izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav. Predsednika sta
položila tudi vence k spomeniku bazoviškim junakom in k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi. Poklon pred fojbo je
minil v spravnem duhu, čeprav je v delu javnosti zbudil nenaklonjenost.

77

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
03:00 03:00

Kazalo

https://www.sta.si/2849257/letni-pregled-sta-slove...

11 / 23

14. BUDIMPEŠTA - V okviru formata petih srednjeevropskih držav (C5) so zunanji ministri Slovenije, Madžarske,
Avstrije, Češke in Slovaške razpravljali o odpiranju meja za tretje države v pandemiji.
18. LJUBLJANA - Prvič po koncu epidemije v Sloveniji je covid-19 znova terjal smrtno žrtev. Število okužb se je začelo
krepiti, večinoma je šlo za vnose iz tujine. Od 9. 7. je bilo zbiranje od 10 do največ 50 ljudi dovoljeno le ob vodenju
seznama prisotnih.
20. BRDO PRI KRANJU - Potekala je slovesnost ob deseti obletnici članstva v OECD.
17.-21. BRUSELJ - Voditelji članic EU so po maratonskih pogajanjih dosegli dogovor o svežnju za obnovo Evrope po
pandemiji. Ta vključuje prihodnji sedemletni proračun v vrednosti 1074 milijard evrov in sklad za okrevanje v vrednosti
750 milijard evrov. Premier Janez Janša je izrazil zadovoljstvo z doseženim. Slovenija lahko računa na 10,5 milijarde
evrov iz svežnja, od tega 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Ostala bi neto prejemnica sredstev, iztržila je tudi
dodatnih 350 milijonov evrov za razvitejšo kohezijsko regijo, Zahodno Slovenijo.
22. BRATISLAVA - Predsednik republike Borut Pahor je obiskal Slovaško.
22. BUDIMPEŠTA - Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je pogovarjal o možnostih boljšega sodelovanja z
Madžarsko pri energetski in prometni infrastrukturi.
22.-23. DUNAJ - Notranji ministri 18 evropskih držav, tudi Aleš Hojs, so se dogovorili za vzpostavitev platforme za boj
proti nezakonitim migracijam na balkanski migrantski poti.
22. LJUBLJANA - Kriminalisti so kazensko ovadili odgovorne osebe podjetja Termit zaradi utemeljenega suma
kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja; občina Moravče je ministrstvo za okolje znova pozvala k
odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja Termitu.
23. LJUBLJANA - Vlada je po letu 2016 sprejela nov državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz.
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

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

23. LJUBLJANA - Telekom Slovenije je vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje pete generacije.
Agencija za elektronske komunikacije pa je 3. 8. objavila poseben memorandum, ki je korak na poti k za začetek leta
2021 napovedani dražbi frekvenc za 5G.
24. ANHOVO - Prebivalci so zaznali hujše onesnaženje pitne vode, ki je izviralo iz podjetja Eternit. Nesreča je razkrila
širši problem z vodooskrbo tega območja, ki še vedno ni rešen.
27. BRUSELJ - Svet EU je za člana Evropskega javnega tožilstva iz Slovenije imenoval Jako Brezigarja.
27. BLED - V 93. letu je umrla akademska slikarka Melita Vovk.
28. LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je gostil hrvaškega kolega Gordana Grlića Radmana, ki je Slovenijo
izbral za svoj prvi obisk v novem mandatu.
28. KANAL OB SOČI - V tragični nesreči na Soči se je zaradi naglega zvišanja vodostaja reke utopil deček. Ravnanje
CSD Severna Primorska in policije ob nesreči je bilo predmet postopkov, ki so pokazali določene pomanjkljivosti.
AVGUST
1. LJUBLJANA/RADENCI - V 79. letu starosti je umrl nekdanji politik in gospodarstvenik Franc (Feri) Horvat.
2. VELENJE - V starosti 59 let je umrl velenjski župan in nekdanji poslanec Bojan Kontič. Po nadomestnih volitvah ga je
na županskem mestu 11. 10. nasledil dosedanji podžupan Peter Dermol.
3. LJUBLJANA - Zaradi pomanjkanja ustrezne vladne strategije za boj s covidom-19 v DSO je iz delovne skupine za
covid-19 na ministrstvu za delo protestno izstopila Skupnost socialnih zavodov Slovenije.
3. SALZBURG - Pisatelj Drago Jančar je prejel avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost.
5. LJUBLJANA/BEJRUT - Politični vrh je libanonski vladi izrazil sožalje in pripravljenost za pomoč ob uničujočih
eksplozijah v Bejrutu, Libanonu pa namenil 200.000 evrov.
6. HIROŠIMA - Spominske slovesnosti ob 75. letnici eksplozije atomske bombe se je preko videopovezave udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor.
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6. LJUBLJANA - Vlada je po skoraj treh letih predčasno končala projekt sanacije poslovanja 15 bolnišnic; uspešna je
bila le pri dveh. Petim bolnišnicam je grozilo vračilo dela sanacijskih sredstev zaradi napačnega tolmačenja zakona, a do
tega nato ni prišlo.
7. LJUBLJANA - Notranji minister Aleš Hojs je policiji odredil revizijo določenih zaključenih kriminalističnih preiskav na
NPU zaradi možnosti, da so zavrženja ovadb posledica slabo opravljenega dela. Opozicija je označila potezo za politično
podreditev policije, Knovs pa izvedel nenapovedan nadzor na upravi kriminalistične policije.
8. LJUBLJANA - V stolnici je potekalo škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v
Iraku Mitje Leskovarja.
13. BLED - Slovenijo je obiskal ameriški državni sekretar Mike Pompeo, ki se je sestal z zunanjim ministrom Anžetom
Logarjem, premierjem Janezom Janšo in predsednikom republike Borutom Pahorjem. Slovenija in ZDA sta podpisali
skupno izjavo o varnosti omrežij 5G, ki naj bi državo ščitila pred kitajskim varnostnim aparatom. V Huaweiju so navedli,
da spoštujejo vse standarde na področju kibernetske varnosti in ne predstavljajo grožnje za Slovenijo.
14. LJUBLJANA - V UKC Ljubljana so uspešno presadili pljuča deklici s cistično fibrozo, kar je bila prva presaditev pljuč
pri otroku v tej ustanovi.
17. LJUBLJANA - Po številnih razpravah o dopustnosti je postala dostopna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi
#OstaniZdrav za operacijski sistem Android, nekaj kasneje tudi za iOS.
19. BRUSELJ/LJUBLJANA - Voditelji EU so sklenili, da unija ne priznava izida predsedniških volitev v Belorusiji, in
napovedali nove sankcije proti režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Premier Janez Janša je poudaril,
da je prva skrb EU spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin beloruskih državljanov.
20. LJUBLJANA - Vlada je ustanovila urad za demografijo s sedežem v Mariboru. Po prvotnih načrtih naj bi ga vodil
minister brez listnice, oktobra pa se je vlada odločila za direktorja. Urad naj bi zaživel januarja 2021.

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

20. TREBNJE - Trimo je dobil novega lastnika, irski koncern Kingspan.
21. LJUBLJANA - Vlada je predstavila dolgo pričakovani predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju
za dolgotrajno oskrbo, ki sistemsko ureja področje in postavlja nov socialni steber; po javni razpravi ga čaka koalicijsko
usklajevanje.
21. MIRNA PEČ - V hudi prometni nesreči pri naselju Poljane so umrli štirje ljudje.
22. LJUBLJANA - Višje sodišče je pravnomočno oprostilo balonarja Mira Kolenca odgovornosti za nesrečo na
Ljubljanskem barju avgusta 2012, v kateri je umrlo šest udeležencev poleta, 25 je bilo poškodovanih.
23. LJUBLJANA - Na Cesti dveh cesarjev je zagorelo v skladišču odpadnega materiala. Ogenj je zajel približno 8000
kvadratnih metrov površine.
25. LJUBLJANA - Zaradi poslabšanja epidemiološke slike je začel veljati odlok o 14-dnevni karanteni ob vrnitvi iz
Hrvaške, ki je bila od 21. 8. na rdečem seznamu, z nekaj izjemami. Vlada je želela izboljšati stanje pred začetkom šole,
saj je skupno število aktivnih okužb preseglo 500.
25. POSTOJNA - Več nevladnih organizacij je pripravilo protest, na katerem so opozorili na nevzdržne razmere in kršitve
pravic v centru za tujce, kjer so pridržani migranti nameščeni v bivalne zabojnike brez možnosti gibanja. Na policiji so
očitke zavrnili. Varuh človekovih pravic je 10. 11. v poročilu predlagal, da se tovrstno namestitev opusti.
25. CELJE - Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko je dobil Borut Gombač za zbirko S konico konice jezika.
26. BERLIN - Predsednik republike Borut Pahor in nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier sta se sestala na
delovnem srečanju.
28. LJUBLJANA - Prva moža družb Dnevnik in Večer, Bojan Petan ter Uroš Hakl, sta potrdila ustavitev postopka
združevanja podjetij.
30. SLOVENJ GRADEC - Koncert Simfoničnega orkestra RTV Slovenija je zaznamoval enega od vrhuncev leta Huga
Wolfa, ko mineva 160 let od njegovega rojstva.
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31. BLED - Na tradicionalnem Blejskem strateškem forumu (BSF) je bila v ospredju razprava o prihodnosti Evrope in
regije po pandemiji in brexitu. Sodelovalo je osem voditeljev držav v regiji, šest zunanjih ministrov, visoki zunanjepolitični
predstavnik EU in direktorica IMF. Premier Janez Janša se je na predvečer BSF sestal s predsednikom Srbije
Aleksandrom Vučićem, 1. 9. pa še z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.
31. LJUBLJANA - Vlada je s položaja generalnega direktorja Fursa predčasno razrešila Petra Jenka, kot v.d. ga je
nasledila Irena Nunčič.
SEPTEMBER
1. LJUBLJANA - Učenci in dijaki so kljub koronavirusu začeli šolsko leto s poukom v šoli z nekaterimi omejitvami. Zaradi
naraščanja števila okužb sta bila s 4. 9. uvedena obvezna uporaba zaščitne maske v zaprtih javnih prostorih in
razkuževanje rok.
1. MARIBOR - Po februarskem plačilu kupnine Nove KBM za Abanko v višini več kot 444 milijonov evrov sta banki tudi
uradno izpeljali doslej največjo združitev v bančnem sektorju v Sloveniji.
1. LJUBLJANA - Policiji je bila v izjemnih varnostnih primerih dovoljena uporaba električnega paralizatorja; prvič so ga
uporabili novembra v Velenju ob umiritvi nasilneža, ki je z nožem poškodoval policistko.
1. NOVO MESTO - V Revozu so v septembru začeli s serijsko proizvodnjo električnega twinga.
2. LJUBLJANA - Ministrstvo za zdravje je pripravilo javni razpis za skrajševanje čakalnih vrst v zdravstvu z možnostjo
prijave za javne in zasebne izvajalce, vrednost znaša 42 milijonov evrov; razpis še ni objavljen.
3. KOUROU - Slovenija je dobila svoja prva satelita v vesolju: nanosatelit Trisat in mikrosatelit Nemo HD so po več
preložitvah uspešno izstrelili iz Francoske Gvajane.
3.-4. BRDO PRI KRANJU - Zunanji minister Anže Logar je na posvetu slovenske diplomacije napovedal ambicioznejšo
slovensko zunanjo politiko, s članstvom v EU in Natu kot temeljnim okvirom, in prenovo temeljnih strateških
zunanjepolitičnih dokumentov. Kot gost se je posveta udeležil francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian.

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

4. PULJ - Režiser Metod Pevec je na filmskem festivalu prejel zlato areno za režijo celovečerca Jaz sem Frenk.
5. RAB - Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta se udeležila spominske slovesnosti ob
77. obletnici osvoboditve nekdanjega italijanskega fašističnega taborišča Kampor.
8. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, sprejel ga
je tudi predsednik republike Borut Pahor. Premierja sta opravila tudi plezalni vzpon v severni steni Triglava.
8.-13. LJUBLJANA - Mednarodni literarni festival Vilenica je delno potekal tudi v virtualni obliki. Veliko nagrado je prejela
slovaška pesnica Mila Haugova, vileniški kristal pa hrvaška pesnica Sibila Petlevski.
9. LJUBLJANA - Aleksandra Pivec je po številnih očitkih zaradi prepletanja in nejasnih finančnih razmerij pri poravnavi
stroškov službenih in zasebnih obiskov, zaradi česar je KPK glede obiska v Izoli proti njej in izolskemu županu uvedel
preiskavo, na seji izvršnega odbora DeSUS odstopila z mesta predsednice stranke; svet stranke, ki ji je 25. 8. izrekel
nezaupnico, je za začasnega zastopnika DeSUS do kongresa izbral dotedanjega predsednika sveta in ministra za
zdravje Tomaža Gantarja. Opozicija je 21. 9. vložila interpelacijo Pivčeve, premier Janez Janša pa je na poziv DeSUS 1.
10. predlagal njeno razrešitev z mesta ministrice za kmetijstvo. Pivčeva je na seji DZ 5. 10. še pred glasovanjem
odstopila sama in sporočila, da izstopa iz DeSUS.
9. LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU je zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti delegirane uredbe, v skladu s
katero je ime teran pod določenimi pogoji lahko navedeno kot sorta vinske trte na etiketi hrvaških vin. Sodišče je tako
potrdilo izjemo za Hrvaško.
10. LJUBLJANA - V Sloveniji so prvič potrdili več kot 100 primerov okužb z novim koronavirusom dnevno. Vlada je 13. 9.
za vse skrajšala karanteno s 14 na 10 dni.
11. LJUBLJANA - Okrožno sodišče je v zadevi z odrezano roko prvoobtoženi Juliji Adlešič prisodilo dve, njenemu
partnerju Sebastienu Abramovu pa tri leta zapora. Abramov oče je bil obsojen na pogojno kazen, mati pa oproščena.
15. BRDO PRI KRANJU - Zunanji ministri Slovenije, Avstrije, Češke in Slovaške so se na pogovorih v okviru C5
dogovorili o rednem usklajevanju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.
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16. LJUBLJANA - Število aktivnih primerov okužb v državi je prvič preseglo 1000. Tako je od 19. 9. uporaba mask
obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih in na prostem, če ni mogoče zagotoviti razdalje dveh metrov. Izjeme so bili
vrtičkarji in učenci do 6. razreda ter vzgojitelje in pomočniki pri neposrednem delu z otroki. Z 21. 9. je bil omejen čas
obratovanja gostinskih lokalov.
17. LJUBLJANA - Rožančevo nagrado je prejel Esad Babačić za zbirko esejev Veš, mašina, svoj dolg.
18. LJUBLJANA - Zunanji minister Anže Logar je gostil grškega kolega Nikosa Dendiasa; sprejela sta ga tudi premier
Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor.
18. MARIBOR - Družba Cimos je zaradi težav v poslovanju napovedala zaprtje mariborske tovarne in livarne s skoraj
200 zaposlenimi; decembra so zaposlenim začeli vročati odpovedi.
18.-24. NEW YORK - Predsednik republike Borut Pahor je preko videopovezave nastopil na globalnem vrhu ZN o
izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 in sodeloval na slovesnosti ob 75. obletnici OZN. V virtualnem
govoru na splošni razpravi je izrazil podporo učinkovitemu multilateralizmu, ki je najboljši način za soočanje z grožnjami
velikih razsežnosti.
19. LJUBLJANA - Notranji minister Aleš Hojs je uspešno prestal glasovanje o interpelaciji, ki so jo junija vložile LMŠ, SD,
Levica in SAB zaradi odprave prepovedi koncerta pevca Marka Perkovića Thompsona.
20. PARIZ - Slovenija je na kolesarski dirki po Franciji doživela zgodovinsko dvojno zmago v skupnem seštevku. Slavil je
21-letni Tadej Pogačar, ki je dan prej v kronometru ugnal favoriziranega in dotlej vodilnega Primoža Rogliča. Pogačar je
osvojil tudi pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih in belo za najboljšega mladega kolesarja.
20. PRAGA - Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah je kanuist Benjamin Savšek ubranil naslov prvaka, zlato
medaljo pa je osvojil tudi v ekipi. Kajakaš Peter Kauzer je osvojil srebro, prav tako ekipa kanuistk.

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

21. PARIZ - Predsednik republike Borut Pahor se je na delovnem pogovoru srečal s francoskim kolegom Emmanuelom
Macronom.
21. LJUBLJANA - Okrog 30 kulturnih organizacij je ministra za kulturo Vaska Simonitija znova javno pozvalo, naj vztraja
pri povečanju deleža za kulturo in brani javni interes, opozorili so na zaustavljena izplačila že dorečenih pogodbenih
obveznosti; Simoniti je očitke zavrnil.
21. TACEN - Slovenijo je obiskal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach. Sestal se je s športniki,
OKS in političnim vrhom.
22. LJUBLJANA - Evropska komisija je odobrila koncentracijo skupine Fortenova in Mercatorja, saj naj ne bi pomembno
vplivala na konkurenčen položaj na trgu. S tem je izpolnjen še en pogoj za prenos Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo.
22. LJUBLJANA - Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok so pokazale, da se je telesna nedejavnost med epidemijo
odrazila v največjem znižanju splošne gibalne učinkovitosti v zgodovini merjenj, pa tudi v povečanju debelosti otrok.
23. LJUBLJANA - DZ je sprejel rebalans državnega proračuna za leto 2020, ki predvideva rekordnih 4,2 milijarde evrov
primanjkljaja zaradi financiranja ukrepov za blažitev posledic epidemije.
23. BRUSELJ/LJUBLJANA - Evropska komisija je predlagala nov migracijski in azilni pakt, ki temelji na obvezni
solidarnosti s prožnimi prispevki. Slovenija je že junija skupaj z višegrajsko četverico, Estonijo in Latvijo izrazila odločno
nasprotovanje obveznemu premeščanju migrantov med članicami EU.
23. LJUBLJANA - Slovenija je prvič obeležila nov praznik, dan slovenskega športa.
24. LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo pokojninskega zakona, s katero se pri pogojih za upokojitev odpravlja
razlikovanje med pokojninsko dobo z dokupom in pokojninsko dobo brez dokupa; uporabljati se bo začela leta 2021.
24. BLED - Pisatelji so se zbrali na 52. mednarodnem srečanju PEN.
25. KOPER - Višje sodišče je razveljavilo obsodilno sodbo za Igorja Bavčarja in Miroslava Golubića v zadevi Intereuropa
in jo vrnilo v vnovično sojenje.
25.-26. SKOPJE - Predsednik republike Borut Pahor je bil na obisku v Severni Makedoniji.

81

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
03:00 03:00

Kazalo

https://www.sta.si/2849257/letni-pregled-sta-slove...

15 / 23

30. BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila prvo letno poročilo o vladavini prava v vseh članicah EU. V poglavju o
Sloveniji je navedla zaskrbljenost zaradi pomanjkanja človeških in finančnih virov za KPK in Akos ter zaradi spletnega
nadlegovanja novinarjev.
30. LJUBLJANA - Telekom Slovenije je prodal televizijo Planet TV madžarski medijski družbi TV2 Media oz. njeni
slovenski družbi TV2 Adria. Kupnina je znašala pet milijonov evrov.
30. LJUBLJANA - V Narodni galeriji so odprli razstavo umetnin iz zbirke cesarja Rudolfa II. Habsburškega iz 16. stoletja.
OKTOBER
1. LJUBLJANA - Novo študijsko leto se je zaradi epidemije začelo s hibridnim načinom predavanj na daljavo in v
predavalnicah.
1. LJUBLJANA - V državi so se popolnoma liberalizirale cene pogonskih goriv; vlada je sprostila še ceni 95-oktanskega
bencina in dizelskega goriva.
2. TRBOVLJE - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je s HSE podpisal koncesijsko pogodbo za srednjo Savo, z
zasavskimi župani pa sporazum o načinu njenega izvajanja.
3. AJDOVŠČINA - Družba Bia Separations je za 360 milijonov evrov prešla v roke nemškega podjetja Sartorius.
5. LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bi združil vse naložbe države
z nekaj izjemami, SDH pa bi se preoblikoval v Nacionalni demografski sklad. Zakon še čaka na obravnavo v DZ, medtem
pa je deležen kritik tako z vidika učinka na upravljanje z državnimi naložbami kot z vidika odgovarjanja na demografske
izzive.
5. BRUSELJ - Finančni ministri evrskih držav so za novega člana izvršilnega odbora ECB izbrali Nizozemca Franka
Eldersona, ne pa nekdanjega guvernerja BS Boštjana Jazbeca.

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

6. LJUBLJANA - Potem ko je Matej Pirc konec junija odstopil kot nadzornik 2TDK, vlada pa v začetku julija zamenjala še
štiri nadzornike, so se novi nadzorniki z generalnim direktorjem Dušanom Zorkom in direktorjem Markom Brezigarjem
sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Novi generalni direktor je postal Pavle Hevka, direktor pa Iztok
Černoša.
6.-11. LJUBLJANA - V hibridni različici je potekal Festival slovenskega filma. Vesno za najboljši igrani celovečerec je
prejel film Ne pozabi dihati Martina Turka, največ nagrad pa film Antigona - kako si upamo! Janija Severja. Vseh vesen
niso podelili, so pa v okviru festivala državo pozvali k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, debirokratizaciji filmskega
ustvarjanja ter povišanju sredstev; na nevzdržen položaj slovenskega filma so opozorili tudi v tujini. Badjurovo nagrado je
dobil Konrad "Koni" Steinbacher.
7. LJUBLJANA - Vodje LMŠ, SD, Levice in SAB so potrdili začetek skupnih pogovorov z namenom oblikovanja
alternative vladi Janeza Janše. Izhodišče je pobuda Koalicija ustavnega loka, ki jo je nanje naslovil ekonomist Jože P.
Damijan. Konec oktobra je Damijan kot možni mandatar programski dokument z vabilom k pogovorom poslal tudi
prvakom koalicijskih SMC, NSi in DeSUS, a sta jo prvaka prvih dveh strank zavrnila.
8. LJUBLJANA - Vlada je potrdila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje
5,2 milijarde evrov evropskih sredstev za pomoč ob pandemiji. Julija je kot prioritetne pri porabi evropskih kohezijskih
sredstev izpostavila projekte s področja zdravstva, dolgotrajne oskrbe, okolja in infrastrukture.
8. BRUSELJ - Za novo vodjo delegacije EU v Ottawi je bila imenovana Melita Gabrič, dotedanja veleposlanica Slovenije
v Kanadi; to je doslej eno pomembnejših imenovanj v sistemu evropske diplomacije za Slovenijo.
9. LJUBLJANA - Zaradi nagle rasti okužb z novim koronavirusom je vlada zbiranje omejila na največ deset ljudi,
prireditve z udeležbo do 500 ljudi pa dovolila le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ. Omejili so strežbo v lokalih, pa tudi
število kupcev v trgovinah.
10. CELOVEC - Po nizu dogodkov in srečanj predstavnikov obeh držav na najvišji ravni je potekala osrednja prireditev ob
100. obletnici koroškega plebiscita. Prvič sta se je udeležila tudi predsednika obeh držav, Borut Pahor in Alexander Van
der Bellen; ta se je v obeh jezikih opravičil za krivice koroškim Slovencem. Dunaj je jeseni po 25 letih podvojil finančno
podporo slovenski manjšini v Avstriji, namenil pa ji je tudi višji plebiscitni dar.
10. LJUBLJANA - Na digitalnem kongresu SD je bila Tanja Fajon izbrana za predsednico stranke.
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13. LJUBLJANA - Pri predsedniku republike Borutu Pahorju je potekalo srečanje najvišjih predstavnikov treh vej oblasti;
v ospredju je bil odnos med njimi, predvsem do sodstva.
13. LJUBLJANA - Češka skupina PPF Group je sklenila 1,9 milijarde evrov vreden prevzem sklada CMF, ki je v Sloveniji
med drugim lastnik družbe Pro Plus.
14. KIDRIČEVO - Začela se je gradnja 2x400 kilovoltnega daljnovoda Cirkovce-Pince, dogodka sta se udeležila tudi
premier Janez Janša in madžarski premier Viktor Orban.
14. LJUBLJANA - Po številnih prispelih ponudbah na razpis za glavna dela pri projektu drugi tir Divača-Koper, zapletih s
pritožbami in izločitvi prijavljenih kitajskih podjetij v igri ostajajo trije ponudniki. Prispelo je sedem pritožb, Državna
revizijska komisija je vse z izjemo ene zavrnila; trije ponudniki imajo do 1. 2. 2021 čas za oddajo finančnih ponudb za
izvedbo glavnih del; konec decembra je bil končana večina dostopnih cest. Finančna konstrukcija 1,2 milijarde evrov
vrednega projekta drugi tir - proga bo skladno z januarskimi spremembami lokacijskega načrta lahko dvotirna - je sicer že
zaprta, je pa še vedno mogoče madžarsko sodelovanje pri projektu. Odbor DZ za zunanjo politiko je po prejetju vladne
pobude za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Madžarsko o sodelovanju pri drugem tiru namreč 9. 12. prižgal zeleno
luč za pogajanja.
14. LJUBLJANA - Vlada je sprejela predlog zakona, ki predvideva združitev osmih regulatorskih agencij v dve - agencijo
za trg, varnost prometa in potrošnike ter agencijo za finančne trge.
14. VRHNIKA - Družba Kemis je zaustavila sprejemanje novih nevarnih odpadkov, saj je po vrsti neuspešnih pritožb
upoštevala odločbo inšpektorata za okolje in prostor, da je del reciklažnega centra nelegalna gradnja.
15. LJUBLJANA - DZ je imenoval Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
15. ŠOŠTANJ - Stekla je gradnja severnega dela tretje razvojne osi, ki naj bi potekala od hrvaške do avstrijske meje.
Vrednost celotne naložbe je ocenjena na več kot milijardo evrov.

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

15.-16. BRUSELJ - Premier Janez Janša se je pred vrhom voditeljev EU sestal s predsednikom Evropskega sveta
Charlesom Michelom. Voditelji so se zavzeli za krepitev podnebnih ambicij, a dogovora o cilju zmanjšanja izpustov za
najmanj 55 odstotkov do leta 2030 niso dosegli.
16. MARIBOR - Zaradi epidemije se je Borštnikovo srečanje skrčilo na en dan, Borštnikov prstan za življenjsko delo je
prejel Peter Boštjančič.
16.-17. RIM/TRST/GORICA - Predsednik DZ Igor Zorčič se je srečal s predsednikoma obeh domov italijanskega
parlamenta, v ospredju sta bili reforma volilne zakonodaje v Italiji in urejanje zastopstva manjšine v italijanskem
parlamentu. Minister Anže Logar se je o tem pogovarjal s predstavniki Slovencev v Italiji.
19. LJUBLJANA - V Sloveniji je bila potem, ko so 16. 10. zaradi slabe epidemiološke slike omejili gibanje med rdečimi in
oranžnimi statističnimi regijami in uvedli obvezno uporabo maske na odprtih javnih krajih, razglašena 30-dnevna
epidemija; število aktivnih okužb je preseglo 10.000, v bolnišnicah so zdravili 313 ljudi (56 na intenzivnih oddelkih). Pouk
za učence od vključno 6. razreda in dijake je znova stekel na daljavo. Epidemija je bila nato podaljšana do 17. 12.
19. TALLINN/LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor se je udeležil virtualnega vrha pobude Tri morja,
sodeloval je tudi zunanji minister Anže Logar. V investicijski sklad Tri morja bo SID banka prispevala 23 milijonov evrov.
19. LJUBLJANA - Na obisku je bil zunanji minister Severne Makedonije Bujar Osmani.
19. LJUBLJANA - Ministrstvo za kulturo je več nevladnih organizacij, ki uporabljajo stavbo na Metelkovi 6, obvestilo o
odstopu od najemne pogodbe zaradi obnove stavbe in nujnosti izselitve do januarja 2021.
20. LJUBLJANA - Začele so veljati prepoved gibanja med 21. in 6. uro, omejitev druženja na največ šest ljudi in
prepoved prehajanja med regijami. 24. 10. so se zaprli še gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni, hoteli, kulturne
ustanove itd., izjeme pa so trgovine z živili in hrano za živali, lekarne, drogerije, bencinski servisi, banke, zavarovalnice,
pošte. Ukinjene so tudi skoraj vse preventivne in nenujne zdravstvene storitve z izjemo onkologije, obravnave nosečnic in
novorojencev, cepljenja in medicine športa. Od 26. 10. je omejeno delovanje vrtcev, zaprli so se dijaški in študentski
domovi, javni potniški promet pa je le delno deloval.
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20.-22. TALLINN/RIGA - Zunanji minister Anže Logar je bil na baltski turneji, med katero se je srečal tudi vodjo beloruske
opozicije Svetlano Tihanovsko. Po vrnitvi je bil na rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven, sogovorniki so morali v
izolacijo.
21. LJUBLJANA - V ponovljenem poskusu izvolitve novega ustavnega sodnika v DZ tudi Anže Erbežnik ni dobil ustrezne
podpore, prav tako ne kandidatka za viceguvernerko BS Arjana Brezigar Masten, ki naj bi nasledila junija odstopljenega
Marka Bošnjaka.
21. BRUSELJ - Kmetijski ministri EU so po dobrih dveh letih dosegli stališče o skupni kmetijski politiki v prihodnjih
sedmih letih, prav tako Evropski parlament; s tem so izpolnjeni pogoji za začetek medinstitucionalnih pogajanj za
sklenitev dogovora.
21. LJUBLJANA - Slovenija bo po sprejetju novele zakona o cestninjenju v DZ predvidoma decembra 2021 uvedla evinjete za osebna vozila.
23. LJUBLJANA - Premier Janez Janša je podprl ameriškega predsednika Donalda Trumpa v boju za nov predsedniški
mandat. O protikandidatu Josephu Bidnu pa je zapisal, da bi bil "eden najšibkejših predsednikov v zgodovini".
23. LJUBLJANA - V 82. letu je umrl slikar, grafik in scenograf Jože Spacal.
24. LJUBLJANA - Veljati je začel peti protikoronski zakon v vrednosti 420 milijonov evrov. Podaljšal je veljavnost
jamstvene sheme, subvencioniranje čakanja na delo ter kritje nadomestil plač za delavce v karanteni. Samozaposelnim
je ponovno ponudil mesečni temeljni dohodek.
24. LJUBLJANA - Začela je veljati novela zakona o trgovini, ki z nekaterimi izjemami prepoveduje delovanje trgovin ob
nedeljah in praznikih. Ustavno sodišče je novembra prejelo več pobud za presojo ustavnosti.
24. LJUBLJANA - Začela je veljati novela zakona o obrambi, s katero se je izboljšal položaj vojakov po 45. letu.

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

24. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o državnem tožilstvu, ki vodji državnega tožilstva daje večjo vlogo pri
zagotavljanju učinkovitosti in enotnosti pregona.
24. LJUBLJANA - Veljati so začele dopolnitve zakona o varstvu javnega reda in miru ter zakona o nadzoru državne
meje, ki so jih predlagali v delu opozicije z namenom omejitve delovanje paravojaških enot oziroma t. i. vard. Štajerska
varda in nekatere druge formacije so bile namreč med drugim aktivne ob južni meji.
25. LJUBLJANA - V 79. letu starosti je umrla ena vodilnih slovenskih intelektualk Neda Pagon.
26. LJUBLJANA - Za novega predsednika Slovenskega centra PEN je bil izvoljen Tone Peršak.
27. LJUBLJANA - Znova je začela veljati prepoved prehajanja med občinami z nekaterimi izjemami. Osnovnošolcem so
2. 11. za teden dni podaljšali počitnice, dijaki in študentje pa so šolanje nadaljevali na daljavo. 9. 11. so šolanje na
daljavo začeli tudi vsi osnovnošolci.
27. LJUBLJANA - Novi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je postal Roman Žveglič.
27. LJUBLJANA - Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let je prejel Brane Mozetič za zbirko Sanje
v drugem jeziku.
28. LJUBLJANA - Dvaindvajset odgovornih urednikov slovenskih medijev je v pismu javnosti opozorilo na vse
pogostejše pritiske in se zavezalo, da ne bodo spreminjali resnicoljubne in javnosti zavezane drže.
29. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o nalezljivih boleznih, katere namen je zvišati precepljenost v državi,
med drugim omejuje vključitev necepljenih otrok v javne in javno sofinancirane vrtce.
NOVEMBER
2.-3. LJUBLJANA/DUNAJ - Slovenska policija je po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem je islamski skrajnež ubil
več civilistov, okrepila delovanje na terenu. Slovenski politični vrh je Avstriji zagotovil solidarnost in pomoč.
2. LJUBLJANA - Skupina 13 programskih svetnikov RTVS s predlogom za predčasno razrešitev generalnega direktorja
Igorja Kadunca ni bila uspešna.
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3. LJUBLJANA - Nadzorni svet HSE je s položaja generalnega direktorja razrešil Stojana Nikolića in imenoval Viktorja
Vračarja.
4. LJUBLJANA - Predsedniške volitve v ZDA so odmevale tudi v Sloveniji. Ob dejstvu, da je bil izid še negotov, je tvit
premierja Janez Janše, da je precej jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Donalda Trumpa, zbudil
pozornost v domači in mednarodni politični javnosti.
4. LJUBLJANA - Kanadski varnostni organi so policiji izročili poslovneža Sergeja Racmana, ki ga je Slovenija iskala z
mednarodno tiralico zaradi očitkov kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.
4. LJUBLJANA - Višje sodišče v Ljubljani je potrdilo oprostilno sodbo ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću v zadevi
Gratel.
4. TRENTO - Tim Gajser si je še pred koncem sezone zagotovil četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu razreda
MXGP.
5. LJUBLJANA - Protivladni protesti, ki jih je napovedala skupina Anonymous Slovenija, so se prelevili v nasilne izgrede.
V policiste so nasilneži metali pirotehniko in granitne kocke, policija je uporabila vodni top, solzivec in prvič tudi gumijaste
naboje. Ranjenih je bilo več policistov, protestnikov in predstavnikov medijev.
7. LJUBLJANA - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden prejel prve čestitke tudi iz Slovenije. Čestitali so mu
predsednik republike Borut Pahor, predsednik DZ Igor Zorčič in predsedniki večine parlamentarnih strank. Premier Janez
Janša je bil kritičen do razglasitve rezultatov in čestitk, tvitnil pa je, da so ZDA strateški partner Slovenije, ki bo tudi v
prihodnje z Washingtonom gradila tesne prijateljske odnose.
8. MADRID - Kolesar Primož Roglič je drugo leto zapored zmagal na dirki po Španiji.
9.-10. BERLIN - Zunanji minister Anže Logar in premier Janez Janša sta se udeležila virtualnega srečanja zunanjih
ministrov Berlinskega procesa.

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

9. LJUBLJANA - Na območju Janč se je zgodila tragedija: 22-letnik je umoril mater, očeta in sestro, nato pa storil
samomor.
10. LJUBLJANA - Slovenija se je priključila skupnemu javnemu naročanju cepiv proti covidu-19, ki ga vodi Evropska
komisija. Vlada se je 12. 11. seznanila tudi z nacionalnim programom cepljenja proti covidu-19, nacionalna strategija
cepljenja pa bo pripravljena v decembru.
11.-22. LJUBLJANA - Na filmskem festivalu Liffe, ki je potekal v virtualni obliki, je nagrado vodomec dobil film Sadeži
pozabe režiserja Christosa Nikouja.
12. LJUBLJANA - GZS, pa tudi druga gospodarska združenja, so okrepila pozive, naj gospodarstvo kljub epidemiji
ostane čim bolj odprto; podjetja, posebej določene storitvene panoge, zlasti pa turizem, gostinstvo, frizerstvo, fitnesi ipd.
so posebej močno prizadete; GZS je decembra ocenila, da je od konca septembra do konca novembra škode v
gospodarstvu zaradi koronskih omejitev za 520 milijonov evrov. Kljub vladni pomoči se povečuje zaskrbljenost tudi na
trgu dela, krepijo se socialne in duševne stiske, pa tudi nasilje v družinah.
12. LJUBLJANA - Vlada je po junijskih menjavah več članov sveta Javne agencije za knjigo s položaja direktorice
predčasno razrešila Renato Zamida. Tudi postopki oz. imenovanja vodilnih v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje,
Slovenskem etnografskem muzeju, Moderni galeriji in Narodnem muzeju Slovenije, ki so v pristojnosti ministra za kulturo,
so naleteli na opozorila stroke.
13. LJUBLJANA - Vlada je zaradi težkih razmer v bolnišnicah in širjenja okužb po DSO prepovedala vsa zbiranja, razen
družin in znotraj istega gospodinjstva. S 16. 11. je bil ustavljen ves javni potniški promet, zaprte vse nenujne trgovine,
lastništvo nepremičnine ali plovila pa ni bilo več med izjemami za prehajanje meje brez karantene.
13. LJUBLJANA - Novi direktor Instituta Jožef Stefan je postal Boštjan Zalar, mandat bo nastopil 1. 12.
14. BLED - V 102. letu starosti je umrl izumitelj Peter Florjančič.
16. BRUSELJ - Madžarska in Poljska sta blokirali ključna dela julija dogovorjenega svežnja za spoprijem Evrope s
pandemijo, saj nasprotujeta pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava, kar predvideva dogovor nemškega
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predsedstva in Evropskega parlamenta. Premier Janez Janša se je 17. 11. v pismu visokim predstavnikom EU zavzel za
vrnitev k julijskemu dogovoru in opozoril, da ta instrument ne sme biti sredstvo političnega discipliniranja. Pismo je v
Sloveniji sprožilo ostre odzive koalicije in opozicije. Kritičen je bil tudi predsednik Borut Pahor.
17. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja razmerje med KPK in
drugimi organi ter odpravlja nejasnosti pri postopkih, ki jih vodi KPK.
17. LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o varstvu okolja, ki uvaja prehodni sistem prevzema stroškov odvoza
embalaže, ki je niso odpeljale pooblaščene družbe; letos jih krije država, v prihodnje bodo padli na ramena podjetij.
17. LJUBLJANA - Slovenska škofovska konferenca je sprejela nove smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih
odraslih v RKC.
17. LJUBLJANA - Več ustanov in skoraj 200 posameznikov se je podpisalo pod javno pismo ministru za kulturo Vasku
Simonitiju. Očitajo mu ogrožanje delavcev in nevladnih organizacij v kulturi, neupoštevanje stroke in strokovnosti ter
neodgovorno gospodarjenje. Na ministrstvu so vse obtožbe zavrnili.
18. LJUBLJANA - DZ je potrdil državna proračuna za leti 2021 in 2022. Ob ukrepih za lajšanje posledic epidemije ju
zaznamuje investicijsko-razvojna naravnanost, predvsem zaradi večjega obsega evropskih sredstev. Primanjkljaj naj bi
leta 2021 znašal 2,7 milijarde evrov, v 2022 pa 1,6 milijarde evrov. Delež dolga v BDP se bo z 82,4 odstotka v letu 2020
do leta 2022 znižal na nekaj nad 79 odstotkov. Povprečnina za občine je za obe leti 628,20 evra; sredstva so rezervirana
tudi za projekt ustanovitve Muzeja osamosvojitve Slovenije.
18. CELJE - Okrožno sodišče je potrdilo sporazum o finančnem prestrukturiranju Tuš Holdinga, 80-odstotni lastnik vseh
finančnih terjatev je postal sklad Alfi.

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

19. BRUSELJ - Premier Janez Janša je na virtualnem vrhu EU izrazil pripravljenost ponuditi konkretne ideje za
kompromis, ki bi pripeljal do 1824-milijardnega svežnja za obnovo unije po pandemiji. Njegov poziv h kompromisu je
izpostavila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, s katero se je poleg drugih voditeljev EU dan kasneje pogovarjal Janša.
20. LJUBLJANA - DZ je sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih 2021-2026, ki predvideva 780
milijonov evrov sredstev za vojaške naložbe. V Levici in SD so nekaj dni kasneje vložili več kot 28.000 podpisov za
začetek postopka za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu, ki pa je po odločitvi DZ nedopusten. Poslanci Levice,
LMŠ, SD in SAB so 8. 12. na ustavno sodišče vložili zahtevo za oceno ustavnosti tega sklepa. Levica je 14. 12. vložila še
zahtevo za presojo ustavnosti zakona, ki je začel veljati dva dni pred tem.
21. MARIBOR - V 99. letu starosti je umrl upokojeni mariborski pomožni škof Jožef Smej.
23.-29. LJUBLJANA - Potekal je spletni Slovenski knjižni sejem. Schwentnerjevo nagrado je prejel Primož Premzl, za
knjigo leta 2020 pa so izbrali delo Boštjana Videmška Plan B.
23. PIRAN/LJUBLJANA - Našli so mrtvega laboda, okuženega z virusom ptičje gripe H5N8; v decembru so primere
odkrili tudi na Koseškem bajerju. Rejce perutnine so pozvali k izvajanju varnostnih ukrepov.
25. LJUBLJANA - Drugi val epidemije se kljub vladnim ukrepom in opozorilom stroke še ni umiril. V bolnišnicah sta se
zdravila rekordna 1302 covidna bolnika, od tega rekordnih 215 na intenzivni negi. Steklo je testiranje zaposlenih v
zdravstvenih ustanovah in tudi že v nekaterih DSO s hitrimi antigenskimi testi; uvedbi hitrega testiranja so naklonjeni tudi
v gospodarstvu, saj je anketa NIJZ pokazala, da se je četrtina vseh okužb zgodila na delovnem mestu. 26. 11. je
ministrica za izobraževanje Simona Kustec namesto dveh določila eno ocenjevalno obdobje za tekoče šolsko leto.
25. LJUBLJANA - Prva moža SV in policije, Robert Glavaš in Andrej Jurič, sta podpisala operativno-taktični načrt
sodelovanja vojske in policije pri širšem varovanju državne meje.
25. LJUBLJANA - DZ je ratificiral pridružitveni sporazum med vlado in Evropsko vesoljsko agencijo.
25. BRUSELJ/LJUBLJANA - V Evropskem parlamentu je potekala razprava o vmešavanju Madžarske v slovenske in
makedonske medije.
25. LJUBLJANA - Država je slab milijon evrov subvencij za ponovno vzpostavitev letalskih povezav s Slovenijo namenila
osmim prevoznikom. Z zimskim voznim redom na ljubljansko letališče letijo le trije od devetih predvidenih prevoznikov;
podobno so epidemiološke razmere krojile povezave tudi poleti.
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26. LJUBLJANA - Predsedniški mandat NSi je na dopisnem glasovanju digitalnega kongresa stranke dobil dosedanji
predsednik in edini kandidat Matej Tonin.
28. LJUBLJANA - Po potrditvi v DZ je začel veljati šesti protikoronski zakon v vrednosti ene milijarde evrov. Kot novost
je podjetjem ponudil delno kritje fiksnih stroškov, podaljšal je subvencioniranje čakanja na delo ter nekoliko preoblikoval
jamstveno shemo, da bo kreditojemalcem dostopnejša. Zakon je tudi drastično zvišal kazni za organizatorje zbiranja ljudi
na javnih krajih v času, ko je to zaradi epidemije prepovedano. Ob njegovem sprejemanju so se vnovič pojavili očitki
sindikatov, da vlada pri snovanju krizne zakonodaje ne upošteva dovolj socialnega dialoga, pa tudi opozorila, da prek
protikoronskih zakonov naslavlja tudi zadeve, ki z reševanjem koronske krize nimajo povezave.
30. LJUBLJANA - Slovenski BDP se je v tretjem četrtletju 2020 glede na enako obdobje 2019 po podatkih Sursa realno
zmanjšal za 2,6 odstotka. Po desezoniranih podatkih je na četrtletni ravni zrasel za krepkih 12,4 odstotka, v medletni
primerjavi pa je bil nižji za 2,9 odstotka. V devetih mesecih je medletno upadel za šest odstotkov; podatki so pozitivno
presenetili.
30. LJUBLJANA - Vlada se je seznanila z informacijo, na podlagi katere je Ukom ustavil tekoče financiranje STA. Ukom
zahteva od agencije najrazličnejšo dokumentacijo, ki po mnenju vodstva STA presega njegova zakonska in pogodbena
pooblastila. O problematiki je dvakrat razpravljal odbor za kulturo in med drugim pozval vlado k izpolnitvi zakonskih
obveznosti financiranja. Podobni pozivi so se vrstili iz politike, stroke, novinarskih združenj in tujine. DZ je 29. decembra s
sedmim protikoronskim zakonom določil, da se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona STA izplača zaostale obveznosti za
opravljanje javne službe in da se financira javno službo STA na podlagi sprejetega poslovnega načrta STA.
DECEMBER
1. LJUBLJANA - Znanstvenika in univerzitetna profesorja Tamara Lah Turnšek in Radovan Stanislav Pejovnik sta
prejela Zoisovi nagradi za življenjsko delo.

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

3. LJUBLJANA - Vlada je sprejela strategijo sproščanja protikoronskih ukrepov. Kot glavna pogoja sta opredeljena
sedemdnevno povprečje okuženih in število bolnikov v bolnišnicah. Sprejela je tudi načrt cepljenja proti covidu-19, ki daje
prednost ranljivejšim skupinam.
3. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je odločilo, da sklepi vlade in ministrice za izobraževanje Simone Kustec o šolanju na
daljavo niso imeli pravne podlage, saj niso bili objavljeni v Uradnem listu. Vlada je morala odloke poobjaviti, začeli so
veljati 5. 12.
3. LJUBLJANA - Dobitnika velike Prešernove nagrade v letu 2021 sta pisatelj Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič,
nagrajenci Prešernovega sklada pa Brane Senegačnik, Lana Trotovšek, Tomi Janežič, Matjaž Ivanišin, Sandi Červek in
arhitekti Budja-Jereb-Majoranc.
3. PARIZ - Primož Roglič je prejel nagrado zlato kolo za najboljšega kolesarja leta 2020 po izboru mednarodne žirije
novinarjev.
5. LJUBLJANA - Karl Erjavec je na izrednem dopisnem volilnem kongresu DeSUS dobil svoj peti mandat na čelu
stranke.
5. MARIBOR - V 74. letu starosti je umrl pevec in skladatelj zabavne glasbe Tadej Hrušovar.
7. LJUBLJANA - Predstojnik Centra za nalezljive bolezni NIJZ Mario Fafangel je zapustil svetovalno skupino za covid-19
pri ministrstvu za zdravje. V Sloveniji je umrlo največ bolnikov s covidom-19 letos, kar 66. Zdravstveni minister Tomaž
Gantar se je zavzel za zapiranje vseh nenujnih gospodarskih dejavnosti, saj se krivulja epidemije ni obrnila, nasprotno pa
je gospodarski minister Zdravko Počivalšek opozaril na posledice novega zaostrovanja ukrepov za gospodarstvo.
7. LJUBLJANA - DZ je soglasno sprejel zakon o finančni razbremenitvi občin, ki jim bo v letu 2021 prinesel za več kot 70
milijonov evrov finančne razbremenitve.
7.-8. JERUZALEM - Premier Janez Janša je bil na uradnem obisku v Izraelu. Srečal se je s političnim vrhom, z
gostiteljem Benjaminom Netanjahujem sta govorila o krepitvi sodelovanja med državama, predvsem glede inovacij.
7.-8. WASHINGTON - Ministra za zunanje zadeve Anže Logar in za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta bila na obisku v
ZDA. Logar se je srečal z državnim sekretarjem ZDA Mikom Pompeom, Vrtovec pa podpisal memorandum o
razumevanju glede strateškega civilnega jedrskega sodelovanja med državama.
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10. LJUBLJANA - Po ugotovitvah računskega sodišča BS pri izvajanju nadzora nad poslovanjem bank v letih 2008 do
2013 ni vedno ravnala skrbno in enotno, izrečeni izredni ukrepi pa so imeli neustrezno podlago; v BS so se odzvali, da
gre za poseg v neodvisnost bančnega nadzornika.
10.-11. BRUSELJ - Voditelji članic EU so potrdili kompromis, ki odpravlja madžarsko in poljsko blokado svežnja za
okrevanje v vrednosti 1824 milijard evrov. Bistvo kompromisa je zamik uporabe pogojevanja evropskih sredstev z
vladavino prava do odločitve Sodišča EU o zakonitosti tega ukrepa. Premier Janez Janša je kompromis pozdravil.
11. BRUSELJ - Dogovor voditeljev članic EU o krepitvi cilja za zmanjšanje izpustov do leta 2030 s sedanjih 40 na
najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990 je po oceni Slovenije realen, največji izziv bo promet.
10.-11. RIM/VATIKAN - Zunanji minister Anže Logar je obiskal Rim in Vatikan. V Vatikanu je bil 11. 12. slovenski dan.
Slovensko delegacijo je sprejel papež Frančišek. Na Trgu svetega Petra so slovesno osvetlili smreko iz kočevskih
gozdov.
10.-13. PLANICA - Potekalo je svetovno prvenstvo v poletih, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19, pa tudi spor v
slovenski reprezentanci med skakalcem Timijem Zajcem in trenerjem Gorazdom Bertoncljem. Svetovni prvak v poletih je
postal Nemec Karl Geiger, ekipno je bila Slovenija četrta.
13. VAL D'ISERE - Martin Čater je postal senzacionalni zmagovalec prvega smuka sezone svetovnega pokala v alpskem
smučanju.
14. LJUBLJANA - Primož Roglič in Tadej Pogačar sta bila skupaj izbrana za najboljša cestna kolesarja sezone v
Sloveniji.
15. LJUBLJANA - V omejenem obsegu so se do 23. 12. sprostili javni potniški promet, odprli so se frizerski saloni,
cvetličarne, avtopralnice in čistilnice. V regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko so z aktivirano aplikacijo za obveščanje o
stikih z okuženimi z novim koronavirusom dovolili prehajati tudi meje občine. Pred božičem so se torej številne dejavnosti
zaprle, od 28. 12. do 4. 1. 2021 pa je znova omogočeno delovanje tržnic, trafik in frizerskih salonov.

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

15. LJUBLJANA - KPK je po nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe,
med drugim zoper ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in nekdanjega uslužbenca zavoda za blagovne rezerve
Ivana Galeta.
15. LJUBLJANA - Na tire je zapeljal prvi od petih novih vlakov Stadler, ki so jih SŽ prevzele konec novembra, skupno je
naročenih 52 vlakov.
15. LJUBLJANA - Podpisan je bil memorandum o sodelovanju pri izgradnji 387 milijonov evrov vrednega ljubljanskega
potniškega centra Emonika; gradnja naj bi se začela leta 2022.
15. LJUBLJANA - Za novo predsednico Zdravniške zbornice Slovenije je bila v drugem krogu izvoljena infektologinja
Bojana Beović, sicer vodja svetovalne skupine za covid-19.
16. BRDO PRI KRANJU - Vlada je že tretjič podaljšala epidemijo covida-19, in sicer do 17. 1. 2021; od 19. 12. so bili
znova dovoljeni verski obredi, ublažili so določbe glede nošnje mask, v regijah z dobro epidemiološko sliko so odprli
galerije in muzeje. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa je vlada podaljšala do konca junija 2021.
16. STRASBOURG - Evropsko sodišče za človekove pravice je razsodilo, da ni pristojno za meddržavno tožbo Slovenije
proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij, vloženo leta 2016. Evropska konvencija o človekovih
pravicah vladam po mnenju sodišča ne dovoljuje uporabe mehanizma meddržavne tožbe za obrambo pravic pravnih
oseb, ki niso nevladne organizacije.
16. LJUBLJANA - Generalni direktor SŽ Dušan Mes in predsednik upravnega odbora češkega EP Holdinga Daniel
Kretinski sta podpisala pogodbo o strateškem partnerstvu v logistiki in tovornem prometu. V novi družbi bodo imeli Čehi
49-odstotni delež, SŽ pa bodo nanjo prenesle premoženje SŽ-Tovorni promet in postale 51-odstotni lastnik.
16. MARIBOR - Do konca 2021 bo mariborsko letališče začasno še naprej upravljala družba DRI. Vlada naj bi v tem času
našla dolgoročno rešitev, omenja se multimodalni logistični center.
16. LJUBLJANA - Kolesar Primož Roglič, smučarska tekačica Anamarija Lampič in moška rokometna reprezentanca
Slovenije so postali najboljša posameznika in ekipa leta 2020 v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije.
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17. LUXEMBOURG - Sodišče EU je odločilo, da je Slovenija z enostranskim zasegom dokumentov med kriminalistično
preiskavo v BS leta 2016, ki je bila izpeljana zaradi suma zlorabe položaja v okviru prestrukturiranja slovenskih bank,
kršila načelo nedotakljivosti arhivov EU, kršila pa je tudi obveznost lojalnega sodelovanja z unijo. Evropska komisija je
tožbo vložila aprila 2019, vmes so potekali pogovori Ljubljane z Brusljem o morebitnem umiku tožbe, premier Janez
Janša je o tem junija pisal tudi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen.
17. LJUBLJANA - Svet DeSUS je izglasoval izstop iz vlade in podprl Erjavca pri kandidaturi za mandatarja alternativne
vlade, ki bi jo oblikovali s strankami KUL - LMŠ, SD, Levica in SAB. Organi teh strank z izjemo Levice, ki se bo o tem
izrekala prihodnje leto, so že podprli Erjavčevo kandidaturo, želijo pa si tudi sodelovanja s SMC, zato so jo pred novim
letom vnovič povabili na pogovore. Medtem se poslanci DeSUS o podpori konstruktivni nezaupnici še niso javno izrekli.
17. KOČEVSKA REKA - Potekala je slovesnost ob 30. letnici prvega postroja specialne brigade Moris, kar velja za prvi
postroj SV.
17. LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je povišal načelnika Generalštaba SV v čin generalmajorja.
17. LJUBLJANA - DZ je sprejel nov zakon o davku na motorna vozila, ki kot glavni element pri obdavčitvi upošteva
okoljsko komponento, ukinja pa davek na luksuzne avtomobile; začel bo veljati z letom 2021.
17. LJUBLJANA - Predsednik Društva slovenskih pisateljev je postal Dušan Merc.
18. ZAGREB/TRST - Hrvaški sabor je podprl predlog o razglasitvi izključne gospodarske cone v Jadranu; takšno cono
namerava razglasiti tudi Italija. V Trstu so se dan kasneje na to temo sestali zunanji ministri Italije, Hrvaške in Slovenije.
18. LJUBLJANA - DZ se je seznanil z odstopom ministra za zdravje Tomaža Gantarja, ki ga je ponudil po odhodu
DeSUS iz vlade; funkcijo zdravstvenega ministra je začasno prevzel premier Janez Janša.
18. NOVA GORICA - Nova Gorica bo leta 2025 skupaj z nemškim Chemnitzem nosila naziv Evropska prestolnica
kulture. Kandidaturo je pripravila v sodelovanju z Gorico, poimenovali so jo Go! Borderless, Gremo! Brezmejno.
Navdušenje sta izrazila tudi slovenski in italijanski predsednik.

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

20. ŠKOFJA LOKA - Severjevi nagradi za igralske stvaritve v poklicnih gledališčih sta prejela Jette Ostan Vejrup in
Vladimir Vlaškalić.
21. LJUBLJANA - Brez uzakonjene rešitve se je iztekel dveletni rok, ki ga je za uresničitev odločbe z zahtevo po
spremembi volilne zakonodaje DZ postavilo ustavno sodišče. Po številnih posvetih pri predsedniku republike Borutu
Pahorju sta dvakrat propadla poskusa ukinitve volilnih okrajev in uvedbe relativnega prednostnega glasu, za kar je sicer
potrebnih 60 glasov - v začetku marca je predlog dobil podporo 59 poslancev, sredi decembra pa 55. Skupina poslancev
iz vrst SDS, SMC in DeSUS je nato po skrajšanem postopku v DZ vložila predlog novele, ki spreminja meje volilnih
okrajev, za kar je potrebna navadna večina.
21. LJUBLJANA - Potem ko je višje sodišče marca razveljavilo sodbo, s katero je bil aprila 2019 Milko Novič oproščen
očitkov o umoru direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, in primer vrnilo v novo, tretje sojenje, je okrožno sodišče
Noviču izreklo oprostilno sodbo. Pravnomočnega epiloga sodba predvidoma ne bo dobila, saj naj bi primer 27. 12.
zastaral.
22. LJUBLJANA - V Sloveniji se je začelo množično testiranje na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi testi.
22. LJUBLJANA - Upravno sodišče je odpravilo odločbo ministrstva za kulturo o izbrisu raperja Zlatana Čordića - Zlatka
iz razvida samozaposlenih v kulturi; zadevo je vrnilo ministrstvu v ponovno odločanje.
23. LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s
področja vzgoje in izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami. Vladi je naložilo, naj najpozneje 4. 1. omogoči
začetek izvajanja programov za otroke s posebnimi potrebami. 28. 12. je pristojna ministrica sporočila, da bodo 4. 1.
najprej izpeljali testiranje zaposlenih, 5. 1. naj bi se v šole in zavode vrnili otroci s posebnimi potrebami. Sledili naj bi jim
učenci prve triade rednih osnovnih šol, do konca januarja naj bi bila v šolskih klopeh večina šolarjev. Matura bo v tem
šolskem letu prilagojena, nacionalno preverjanje znanja bo.
24. LJUBLJANA - Slovenija je pozdravila dogovor o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom, dosežen po
slabem letu pogajanj.
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25. LJUBLJANA - V starosti 90 let je umrl legendarni skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe, oče slovenske
popevke in šansona.
25. PTUJ - V družinski tragediji v okolici Ptuja je 35-letnik ubil svojo bivšo partnerko in njena starša.
26. LJUBLJANA - Slovenija je praznovala dan samostojnosti in enotnosti v spomin na razglasitev plebiscitarne odločitve
o samostojni Sloveniji pred 30 leti. Na slovesnostih in v poslanicah je politični vrh pozval k preseganju razlik in večji
politični enotnosti.
26. LJUBLJANA - V Slovenijo je prispelo prvih 9750 odmerkov cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega
BioNTecha, dan kasneje je steklo cepljenje oskrbovancev domov za starejše in zdravstvenih delavcev.
28. LJUBLJANA - V Sloveniji so letos po podatkih NIJZ opravili 662.648 PCR in 26.739 hitrih antigenskih testov na novi
koronavirus. Potrdili so 117.305 okužb, po oceni NIJZ je aktivnih 18.902 primerov. 28. 12. je bilo hospitaliziranih 1170
bolnikov s covidom-19, od tega 198 na intenzivni negi. Do tega datuma je glede na uradne evidence NIJZ zaradi covida19 umrlo 2584 ljudi, po preliminarnih podatkih vlade pa že 2637.
28. BRASLOVČE - Škotsko podjetje BSW Timber je sporočilo, da ne bo gradilo žage na Gomilskem zaradi zamikov pri
gradnji infrastrukture in nasprotovanja civilne iniciative.
29. LJUBLJANA - DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon v vrednosti 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za
pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon še vrsto dodatkov za najbolj
ranljive skupine prebivalstva, med njimi upokojence, študente in družine. Zaposlenim v javnem zdravstvu in socialnem
varstvu, ki delajo s covidnimi bolniki, se do konca epidemije zvišujejo plače.

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

29. LJUBLJANA - Potres z magnitudo 6,4 in žariščem v hrvaški Petrinji so čutili po skoraj vsej Sloveniji. NEK se je
samodejno zaustavila, a ni utrpela posledic. Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta Hrvaški
ponudila pomoč.
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Napoved - svet, 30. 12. (sreda)
Napoved dogodkov v svetu v sredo, 30. decembra.
BRUSELJ/LONDON - EU in Združeno kraljestvo bosta podpisala dogovor o prihodnjih odnosih, ki sta ga sklenila 24.
decembra, začasno pa bo v veljavo stopil 1. januarja. Dokument bosta najprej v Bruslju podpisala predsednica Evropske
komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, nakar ga bodo z letalom britanske vojske
prepeljali v London, kjer ga bo podpisal še britanski premier Boris Johnson.
LONDON - Britanski parlament naj bi ratificiral dogovor o prihodnjih odnosih z EU. Združeno kraljestvo in EU sta dogovor
sklenila tik pred božičem, začasno v veljavo stopa 1. januarja, ko se bo izteklo prehodno obdobje po britanskem izstopu
iz EU. Osrednji del dogovora je prostotrgovinski sporazum, ki zagotavlja trgovanje z blagom, proizvedenim v EU oziroma
Združenem kraljestvu, brez carin in kvot.
ZAGREB - Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič bo na obisku na Hrvaškem. V Zagrebu se bo najprej
srečal s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, nato bo skupaj s hrvaškim notranjim ministrom Davorjem
Božinovićem obiskal mesto Petrinje, ki ga je torkov rušilni potres z magnitudo 6,4 na Hrvaškem najhuje prizadel.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rakovec Bernard, popoldne Sara Kovač

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

tel. št. 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Dan po potresu na Hrvaškem nadaljujejo
odpravo posledic, v Zagrebu Lenarčič
Na Hrvaškem se bo danes nadaljevala reševalna operacija in odstranjevanje posledic torkovega rušilnega potresa, ki je z
magnitudo 6,4 stresel območje jugovzhodno od Zagreba. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
Medtem bo v Zagrebu na obisku evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
Številni gasilci, gorski reševalci, pripadniki civilne zaščite, vojaki, komunalni delavci in prebivalci bodo danes nadaljevali z
odstranjevanjem posledic potresa, ki je zahteval več smrtnih žrtev in poškodovanih. Na območju so reševalci iz vse
države.
Poveljnik gasilcev v Sisku Miroslav Golub je v torek zvečer dejal, da je bilo v potresu poškodovanih veliko stavb in da jim
pomagajo gasilci z vseh koncev države. V pogovoru za regionalno televizijo N1 je izpostavil, da so uspeli izpod ruševin
rešiti veliko ljudi. Ocenil je, da bo odstranjevanje ruševin trajalo več tednov.
Na terenu so številna gasilska vozila in različna gradbena mehanizacija. Reševalci so opremljeni s posebno opremo za
reševanje izpod ruševin. Med drugim imajo tudi reševalne pse, ki so v torek v ruševinah našli več oseb.
Na Hrvaškem potekajo tudi akcije solidarnosti, v katerih državljani zbirajo najnujnejše potrebščine za prebivalce s
prizadetih območij. Pomoč so ponudile tudi druge države. Slovenija je med drugim ponudila šotore, postelje in grelnike.

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

Potres so v torek čutili tudi po vsej Sloveniji. Slovenska uprava za jedrsko varnost je sporočila, da po potresu sodeluje z
osebjem Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki se je samodejno zaustavila. Najkasneje danes naj bi izvedli izredno
inšpekcijo v nuklearki, po nadaljnjih analizah dogodka bo sledil še podrobnejši inšpekcijski pregled.
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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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Na Hrvaškem po včerajšnjem potresu najmanj
tisoč popolnoma uničenih objektov
Zagreb, 30. decembra - V rušilnem potresu, ki je včeraj stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline
in Siska popolnoma uničenih najmanj tisoč objektov, še najmanj toliko jih je poškodovanih, je danes sporočil predsednik
sisaško-moslavške županije Ivo Žinić. Potrdil je, da zaenkrat nimajo prošenj za iskanje pogrešanih svojcev.
V Glini in okolici ni oskrbe z vodo, v nekaterih predelih Petrinje je motena dobava električne energije.
Minulo noč je v organiziranih namestitvah preživelo približno 500 ljudi, ki so ostali brez domov. Večino so namestili v
vojašnico v Petrinji. Del prebivalcev kljub zagotovljeni namestiti ni želel zapustiti svojih uničenih domov in so noč preživeli
v avtomobilih ali ob ognju na prostem.

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

V včerajšnjem potresu je umrlo sedem ljudi.
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Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško,
vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa
Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po novem vstop v Slovenijo
mogoč brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, je na današnji novinarski konferenci povedal vladni
govorec za covid-19 Jelko Kacin.
Kot je dejal Kacin, je ministrstvo za notranje zadeve k sedmim izjemam, ki omogočajo vstop v Slovenijo brez karantene
na domu in brez predložitve negativnega testa na novi koronavirus, dodala še eno.
"Do preklica velja, da osebe, ki potujejo na Hrvaško zaradi pomoči pri reševanju in odpravi posledic potresa in se vračajo
najmanj 48 po prehodu meje, ne potrebujejo negativnega testa niti ne bo za njih odrejena karantena," je poudaril.
Povedal je, da je Hrvaški po torkovem potresu, ki je zahteval sedem smrtnih žrtev, na pomoč priskočila tudi Slovenija. V
torek zvečer je iz logističnega centra v Rojah krenil prvi konvoj pomoči.

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

Interes za pomoč je velik tudi med prebivalci Slovenije. Pomoč za območje, ki ga je prizadel potres, zbirajo številne
humanitarne organizacije, številni pa želijo pomagati tudi na sami lokaciji.
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Pregled - svet do 12. ure
Pregled dogodkov v svetu do 12. ure.
ZAGREB - Hrvaško so stresli še trije močnejši potresni sunki, ki jih je bilo čutiti tudi ponekod v Sloveniji. Žarišče potresov
z magnitudami 4,8, 4,7 in 3,9 je bilo ponovno na območju hrvaškega mesta Petrinja, ki ga je v torek prizadel rušilni
potres. Na območju Petrinje, Gline in Siska je popolnoma uničenih najmanj tisoč objektov, še najmanj toliko jih je
poškodovanih, je sporočil predsednik sisaško-moslavške županije Ivo Žinić. Potrdil je, da zaenkrat nimajo prošenj za
iskanje pogrešanih svojcev. Na Hrvaškem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami, je odločila hrvaška vlada. Odobrila je
120 milijonov kun (16 milijonov evrov) nujne pomoči po potresu.
BRUSELJ/LONDON - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles
Michel sta v imenu EU podpisala sporazum o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom po brexitu. Kasneje ga bo
podpisal še britanski premier Boris Johnson. Sporazum, ki so ga pogajalci sklenili minuli četrtek, bo danes potrjeval tudi
britanski parlament, pri čemer ni pričakovati težav. Tako bo lahko Otok 1. januarja urejeno zapustil evropski notranji trg in
carinsko unijo.
LONDON - Britanska agencija za zdravila je odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 farmacevtskega podjetja
AstraZeneca in britanske univerze Oxford. Britanski minister za zdravje Matt Hancock je napovedal, da naj bi se cepljenje
s tem cepivom začelo 4. januarja.
BERLIN - V Nemčiji je prvič v enem dnevu umrlo več kot tisoč bolnikov s covidom-19. V zadnjih 24 urah je umrlo 1129
bolnikov s covidom-19. Hkrati so potrdili 22.459 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočil nemški Inštitut Roberta
Kocha. Covid-19 je doslej v Nemčiji zahteval skupno več kot 32.000 življenj.

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

PRAGA - Na Češkem se je po božičnih praznikih poslabšala epidemiološka slika zaradi novega koronavirusa. V zadnjih
24 urah so v državi potrdili rekordnih 16.329 novih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije. V čeških
bolnišnicah je trenutno več kot 5700 covidnih bolnikov.
DENVER - Guverner ameriške zvezne države Kolorado Jared Polis je v torek sporočil, da so v državnem laboratoriju
potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v Veliki Britaniji. Potrdili so ga pri mlajšem
moškem, ki pred okužbo ni potoval, trenutno pa je v samoizolaciji.
WILMINGTON - Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je v torek kritiziral odgovor vlade predsednika ZDA
Donalda Trumpa na pandemijo covida-19 in obljubil, da bo na položaju predsednika izkoristil vso moč zvezne vlade za
pospešitev cepljenja. Načrtuje, da bodo v prvih 100 dneh njegove vlade proti covidu-19 cepili 100 milijonov Američan
BUENOS AIRES - Argentinski senat je po večurni razpravi legaliziral umetno prekinitev nosečnosti do 14. tedna
nosečnosti. Ustrezno zakonodajo je podprlo 38 senatorjev, 29 jih je bilo proti. Argentina se je sedaj pridružila peščici
južnoameriških držav, kjer je splav dovoljen. Zakonodajo je predlagal predsednik države Alberto Fernandez. Poslanska
zbornica jo je sprejela 11. decembra, kljub temu da sta ji ostro nasprotovala katoliška in evangeličanska cerkev.
PEKING - Kitajska farmacevtska družba Sinopharm je sporočila, da je njeno cepivo proti covidu-19 79-odstotno
učinkovito. To je manj kot cepivi, ki so ju razvili njeni zahodni tekmeci Pfizer in BioNTech ter Moderna. Število primerov
okužbe z novim koronavirusom v kitajskem Wuhanu, kjer se je konec lanskega leta pojavil ta virus, je bilo morda
desetkrat večje, kot kažejo uradni podatki, ugotavlja raziskava kitajskih zdravstvenih oblasti.
MOSKVA - Ruske oblasti so proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu sprožile preiskavo zaradi domnevne
zlorabe sredstev, ki so jih njegove neprofitne organizacije zbrale z donacijami. Sumijo, da je 356 milijonov rubljev (3,9
milijona evrov) porabil za lastne stroške. Navalni je v odzivu dejal, da si je to izmislil ruski predsednik Vladimir Putin.
WASHINGTON - Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell, je v torek blokiral dva poskusa demokratov za
glasovanje o predlogu zakona za povišanje pomoči Američanom zaradi novega koronavirusa s 600 na 2000 dolarjev, kar
je v ponedeljek storil predstavniški dom ameriškega kongresa z demokratsko večino.
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NEW YORK - Gallupov inštitut je ob koncu leta izvedel anketo o tem, koga Američani najbolj občudujejo. Med moškimi je
to predsednik ZDA Donald Trump, med ženskami pa nekdanja prva dama Michelle Obama. Trumpu na lestvici sledita
nekdanji predsednik Barack Obama in novoizvoljeni predsednik Joseph Biden. Michelle Obama pa sledita novoizvoljena
podpredsednica ZDA Kamala Harris in prva dama ZDA Melania Trump.

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

SYDNEY/BERLIN/RIO DE JANEIRO - Pandemija covida-19 bo letos zaznamovala tudi skok v novo leto. Javnih
praznovanj večinoma ne bo, ponekod pa bodo vseeno potekali tradicionalni ognjemeti, ki razsvetlijo nebo v prvih minutah
novega leta.
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Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega
potresa (zbirno)
Sisaško-moslavško županijo na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu stresli številni popotresni sunki.
Medtem so se ljudje iz vseh delov države vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je povzročil veliko gmotno
škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine, med prvimi pa je pomagala Slovenija.
Trije močnejši popotresni sunki na območju Petrinje so med 6. in 6.30 uro zbudili ljudi v različnih delih Hrvaške. Čutili so
jih tudi ponekod tudi v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo spet na območju hrvaškega mesta
Petrinja, ki je bilo najhuje prizadeto tudi med torkovim najmočnejšim sunkom z magnitudo 6,2. Hrvaški seizmologi so
potrdili, da so od ponedeljka do srede zjutraj izmerili vsaj 25 do 30 sunkov z magnitudo več kot 3,0.
V prvih urah po torkovem rušilnem potresu je bila prednostna naloga reševanje človeških življenj, nato pa zagotavljanje
začasne namestitve za ljudi, ki so ostali brez domov. V potresu je umrlo sedem ljudi, 26 je bilo poškodovanih, med njimi
šest huje, je danes potrdilo hrvaško notranje ministrstvo.
Minulo noč je v organiziranih namestitvah preživelo približno 500 ljudi, ki so v torkovem potresu ostali brez domov.
Večino so namestili v vojašnico v Petrinji. Številni so prenočili tudi pri sorodnikih in prijateljih, je povedal predsednik
sisaško-moslavške županije Ivo Žinić. Kot je dodal, del prebivalcev kljub zagotovljeni namestitvi ni želel zapustiti svojih
uničenih domov in so noč preživeli v avtomobilih ali ob ognju na prostem.

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

Nekateri prebivalci kljub ponujenim namestitvam niso želeli zapustiti svojih porušenih kmetij, da so poskrbeli za domače
živali. V naslednjih dneh naj bi jim pripeljali bivalne zabojnike in prikolice ter zimske šotore, je danes napovedala
podžupanja Gline Branka Bakšić Mitić. Med drugim so več kot 30 avtodomov in prikolic danes poslali iz Poreča.
Iz logističnega centra v Jastrebarskem, kamor je pomoč v torek zvečer poslala Slovenija, so danes na ogrožena območja
v sisaško-moslavški županiji prepeljali več sto postelj, vzmetnic, spalnih vreč, pa tudi na tisoče odej ter nekaj zabojnikov,
šotorov, električnih agregatov in grelcev. Dostavili so tudi veliko hrane in pitne vode, je sporočila civilna zaščita. Večina
trgovin je zaprtih. Na določenih točkah na prostem so organizirali razdeljevanje toplih obrokov.
Hrvaško sta danes obiskala evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in hrvaška podpredsednica Evropske
komisije Dubravka Šuica. Lenarčič je po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu poudaril, da
je prispel na obisk, da bi izkazal solidarnost EU s Hrvaško. Dodal je, da so v 24 urah po potresu, ki je prizadel območje
južno od Zagreba, konkretno pomoč ponudile Romunija, Češka, Slovenija, Italija, Grčija, Avstrija, Švedska, Litva,
Bolgarija, Portugalska, Francija in Slovaška, pa tudi Turčija, ki je pridružena članica evropskega mehanizma civilne
zaščite.
"To dokazuje, da solidarnost v EU živi ter da Hrvaška v tej stiski ni sama," je povedal Lenarčič. Poudaril je, da bo
Hrvaška deležna tudi nove pomoči iz evropskega solidarnostnega sklada za popotresno obnovo. Lenarčič je nato obiskal
tudi Petrinjo in Glino.
V vseh delih Hrvaške se ljudje organizirajo in zbirajo različne potrebščine, da bi pomagali rojakom. Iz hrvaškega Rdečega
križa so sporočili, da za zdaj nobene humanitarne pomoči ne primanjkuje, imajo pa tudi dovolj prostovoljcev, ki pomagajo
skladiščiti pomoč v več objektih na območju županije. Pozvali so državljane, naj se pri Rdečem križu ali pri svojih lokalnih
oblasteh pozanimajo, kam naj pripeljejo pomoč, da bi se izognili gneči na cestah in ne bi ovirali vozil reševalnih služb.
Več kot 30 gradbenih podjetij iz različnih delov države s težko mehanizacijo in tovornjaki pospešeno odstranjuje ruševine
s cest in ulic, je poročal hrvaški radio. Največja gmotna škoda je nastala v Petrinji, Glini in Sisku. Posamezne mestne
četrti, posebej v starih mestnih jedrih, so popolnoma uničene. Na terenu so številni strokovnjaki, ki ocenjujejo škodo na
objektih. Med drugim je uničenih tudi pet šolskih poslopij, je novinarjem v Zagrebu povedal hrvaški minister za znanost in
izobraževanje Radovan Fuchs.
Rušilni potres je povzročil veliko škodo tudi na komunalni infrastrukturi. Nekatera območja imajo elektriko, a nimajo vode,
ali obratno, je dejal župan Petrinje Darinko Dumbović. Pričakuje, da jim bo najpozneje v četrtek v mestu uspelo zagotoviti
nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo in elektriko. Hrvaška telekomunikacijska podjetja so sporočila, da so večinoma
vzpostavili nemotene telefonske, mobilne in internetne povezave z ogroženim območjem v sisaško-moslavški županiji.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odpravljanje posledic potresa poteka ob veliki previdnosti, ker se tla še vedno tresejo in obstaja nevarnost rušenja
poškodovanih objektov.
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V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij
zbiranja pomoči (dopolnjeno)
V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Pomoč
zbirajo med drugim tudi v Zasavju.
Kot so danes sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so odprli poseben sklic za zbiranje denarnih sredstev. Vsi, ki želijo
prispevati, lahko za akcijo Potres Hrvaška sredstva nakažejo na njihov transakcijski račun SI56 0310-0111-1122-296 s
sklicem SI00-96885.
Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ en evro ali SKUPAJ5 pet evrov.
Pomoč prizadetim zbirajo tudi v Trbovljah oziroma Zasavju. Občina Trbovlje danes do 20. ure v trboveljskem centru za
zaščito in reševanje zbira materialno pomoč. Ob tem so sporočili, da na Hrvaškem najbolj potrebujejo hrano, bunde,
higienske potrebščine in spalne vreče.
Denarna sredstva za pomoč prizadetim v potresu je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun Društva prijateljev
mladine Trbovlje številka SI56 6100 0001 9204 698 s sklicem SI00 27-2020 ter namenom Potres Hrvaška.
Občina Trbovlje je tudi napovedala, da bo v sodelovanju s prijateljsko hrvaško občino Labin občinam Petrinja in Sisak
poslala materialno in denarno pomoč.

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

Ob tem so se v Zasavju spomnili, da so med drugo svetovno vojno zavetje pri ljudeh v Petrinji našli tudi nekateri
Trboveljčani.
Tudi štab Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo sta danes organizirala
zbiralno akcijo za pomoč prizadetim po potresu v občini Petrinja. Akcija bo potekala do 15. ure v šmarskem gasilskem
domu, potem pa bodo popoldne vso zbrano pomoč odpeljali v Petrinjo, so sporočili s šmarske občine.
Najbolj nujne stvari, ki jih ljudje na prizadetem območju potrebujejo, pa so topla oblačila, odeje, voda, pakirani živilski
izdelki, higienski pripomočki in osebna zaščitna oprema.
Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem
smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, od tega šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na območjih
Petrinje, Gline in Siska. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes.
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Na Hrvaškem v soboto dan žalovanja
Na Hrvaškem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami torkovega potresa, v katerem je južno od Zagreba umrlo sedem ljudi,
je na današnji seji odločila hrvaška vlada. Vlada je tudi odobrila 120 milijonov kun (16 milijonov evrov) nujne pomoči po
potresu ter odprla posebni račun za zbiranje finančne pomoči žrtvam potresa.
Odločitev hrvaške vlade za sobotni dan žalovanja sta že podprla hrvaški predsednik države in predsednik parlamenta,
Zoran Milanović in Gordan Jandroković.
Hrvaška vlada je današnjo sejo začela z minuto molka za umrlimi v torkovem potresu, ki je prizadel območje Petrinje,
Gline in Siska.
Hrvaški finančni minister Zdravko Marić je pojasnil, da bo 120 milijonov kun nujne pomoči namenjenih za nujno potrebna
dela pri odpravi posledic potresa. Največ denarja, 100 milijonov kun (13,3 milijona evrov), bo namenjenega sisaškomoslaški županiji, ki je najbolj prizadeta v potresu. 15 milijonov kun (dva milijona evrov) bo namenjenih zagrebški
županiji, pet milijonov kun (670.000 evrov) pa karlovški županiji, kjer je potres prav tako povzročil gmotno škodo.
Marić je še dejal, da je vlada odprla poseben državni račun, na katerega je možno nakazati finančno pomoč za
popotresno obnovo. Opozoril je, da so že dobili informacije o lažnih računih za humanitarno pomoč, zaradi česar je
prebivalce pozval, naj bodo pozorni pri svojih humanitarnih nakazilih.
Hrvaški premier Andrej Plenković je ob začetku vladne seje povedal, da se je že pogovarjal s predsednico Evropske
komisije Ursulo von der Leyen, ter da je Evropska unija pripravljena pomagati Hrvaški tudi po torkovem potresu. Pojasnil
je, da bodo na Hrvaškem najprej popisali potresno škodo, nato pa bo država zaprosila za pomoč iz solidarnostnega
sklada EU.

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

Napovedal je, da se bo danes srečal s podpredsednico Evropske komisije Dubravko Šuico in evropskim komisarjem za
krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Šuica in Lenarčič bosta v spremstvu več hrvaških ministrov nato obiskala
Petrinjo.
Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem
smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, od tega šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na območjih
Petrinje, Gline in Siska. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes.
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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 torek opravili 13.166 hitrih in PCR testov ter potrdili 2410 okužb z novim koronavirusom,
je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1172 bolnikov s covidom-19, od tega 210 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so
odpustili 98 bolnikov, 34 jih je umrlo. Vlada v ožji sestavi bo na Brdu pri Kranju skupaj s svetovalno skupino na podlagi
najnovejših epidemioloških podatkov ponovno razpravljala o ukrepih za obvladovanje epidemije covida-19, med drugim
glede vračanja v šole in omejitev med novoletnimi prazniki, na novinarski konferenci napovedal vladni govorec za covid19 Jelko Kacin.
LJUBLJANA - V Slovenijo je prispela druga pošiljka s 6825 odmerki cepiva proti covidu-19, je na novinarski konferenci
sporočila nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič
Vitek. Ti odmerki bodo namenjeni predvsem za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah.
LJUBLJANA - Računsko sodišče je izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme
zaradi epidemije covida-19. Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in
Računsko sodišče ne izda končnega poročila. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije
povedal, da bi bili lahko pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme zaznani sumi kaznivega dejanja, posredovali so jih
policiji.

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

LJUBLJANA - V Sloveniji so se pozitivno odzivali na podpis sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim
kraljestvom po brexitu. Zunanje ministrstvo je na Twitterju pozdravilo podpis in začasno uporabo sporazuma o trgovini in
sodelovanju, premier Janez Janša pa se je v tvitu zahvalil glavnemu pogajalcu unije Michelu Barnierju.
LJUBLJANA/BEOGRAD - NLB je zaključila postopek nakupa 83,2-odstotnega deleža srbske Komercijalne banke.
Končna nakupna cena v skladu z določili pogodbe, ki jo je NLB s srbsko vlado podpisala februarja, je vključno z
natečenimi obrestmi 394,7 milijona evrov. Zaključek postopka je po navedbah NLB zadnji mejnik v tej pomembni
transakciji, s katero banka udejstvuje svojo strategijo postati vodilna finančna institucija s sedežem in fokusom v domači
regiji, to je jugovzhodni Evropi.
LJUBLJANA - Državni svet je začel odločanje o morebitnem odložilnem vetu na sedmi protikoronski zakon, ki ga je
državni zbor sprejel v torek pozno zvečer in prinaša za dodatnih 550 milijonov evrov ukrepov za blažitev posledic
epidemije covida-19. Z rešitvami protikoronskega zakona niso zadovoljni sindikati, saj so določbe o upokojevanju
starejših delavcev po njihovem mnenju nedopustne in predstavljajo očitno zlorabo interventne zakonodaje. Gospodarstvo
ta ukrep podpira. Trgovci pa so razočarani, ker to nedeljo trgovine izjemoma ne bodo odprte, kot je predlagala vlada.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo več trgovskih družb, naj se do končne odločitve zadrži zaprtje trgovin
ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ga je oktobra uveljavila novela zakona o trgovini. Je pa odločilo, da bo zadevo
obravnavalo absolutno prednostno. Pobudo za presojo ustavnosti določb zakona, ki trgovcem ob nedeljah in dela prostih
dneh prepoveduje poslovanje, so vložile družbe Magistrat International iz Ljubljane, Fama Trend iz Kranjske Gore, VM5
iz Ljubljane ter Intersport ISI iz Naklega.
LJUBLJANA - Prva pomoč, ki jo je Slovenija namenila Hrvaški po torkovem uničujočem potresu, je ob polnoči prispela v
hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so že začeli z raztovarjanjem. Gre za modularne bivalne enote, šotore,
postelje, grelce in agregate. Danes dopoldan je sledila nova pomoč z desetimi napihljivimi šotori s kompletno opremo za
ogrevanje in razsvetljavo, sto terenskih postelj in sto spalnih vreč. Vrednost pomoči je ocenjena na 160.000 evrov.
LJUBLJANA - Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po novem
vstop v Slovenijo mogoč brez karantene ali negativnega testa na novi koronavirus, je sporočil vladni govorec za covid-19
Jelko Kacin. To po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velja samo za organizirano pomoč.
LJUBLJANA - V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih
treh dneh. Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov ter
odprl poseben sklic za zbiranje denarnih sredstev. Pomoč prizadetim zbirajo tudi v Trbovljah oziroma Zasavju ter Šmarju
pri Jelšah.
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LJUBLJANA - V državni proračun se je v 11 letošnjih mesecih nateklo nekaj manj kot 8,35 milijarde evrov prihodkov,
odhodkov pa je bilo za skoraj 10,98 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako dosegel blizu 2,63 milijarde evrov. Po
navedbah finančnega ministrstva ti podatki odražajo manjšo gospodarsko aktivnost v preteklih mesecih in državne
ukrepe za blaženje posledic epidemije covida-19. Samo novembra je sicer primanjkljaj dosegel 199 milijonov evrov.
LJUBLJANA - Cene življenjskih potrebščin so se letos v Sloveniji znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj vplivale
nižje cene naftnih derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo
za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka. Decembra so bile cene v mesečni primerjavi nižje za 0,3
odstotka.
LJUBLJANA - Minister za kulturo Vasko Simoniti je bil na rutinskem testu pozitiven za koronavirus, so sporočili iz
ministrstva. Kot so pojasnili, za zdaj kaže blažje simptome covida-19. Njegovi ožji sodelavci so ravnali v skladu s
priporočili in zahtevami Nacionalnega inštituta za javno zdravje in zdravstvene stroke, so še poudarili.
MARIBOR - Osumljenec iz Gerečje vasi pri Ptuju je v petek umoril tri osebe iz brezobzirnega maščevanja, je na virtualni
novinarski konferenci povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič. 35-letni osumljenec je umoril svojo nekdanjo
35-letno zunajzakonsko partnerko ter njena starša, 58-letno mamo in 61-letnega očeta. Osumljenec je v priporu.

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

RADENCI - Občinski svet v Radencih je v torek preimenoval dosedanjo Titovo cesto v Cesto osamosvojitve Slovenije.
Župan Roman Leljak ob tem pravi, da tudi referenduma o preimenovanju, ki je bil predviden po umiritvi epidemije covida19, ne bo.
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Uprava za zaščito in reševanje še zbira podatke
o škodi po potresu
Izpostave uprave za zaščito in reševanje v obmejnih regijah skupaj z občinami nadaljujejo zbiranje podatkov o škodi na
stavbah po torkovem potresu, ki je prizadel Hrvaško. Skupno so zabeležili 36 dogodkov, a brez večjih poškodb.
Informativne prijave zbirajo tudi danes, kaže pa, da današnji potresni sunek ni pustil vidnejših posledic.
Regijske izpostave so v torek poročale predvsem o poškodbah dimnikov in streh, razpokah v stenah in na stropih ter
odpadlem ometu. Večjih poškodb stavb, njihovih porušitev ali poškodovanih ljudi ne beležijo. Manjše poškodbe so
nastale tudi na stavbah, v katerih so sedeži izpostav uprave za zaščito in reševanje in centrov za obveščanje, in sicer v
Novem mestu, Murski Soboti in na Ptuju, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.
Med potresom je bilo po do sedaj zbranih podatkih poškodovanih več objektov, in sicer gospodarski, stanovanjski in
večstanovanjski objekti ter tudi cerkve in muzej, in sicer na območju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Celje,
Dobje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Ljubljana, Maribor, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Radenci, Črnomelj,
Šentjernej, Ormož, Ptuj in Zagorje ob Savi.
Na objektih so bili v glavnem poškodovani dimniki in strehe. Regijski centri za obveščanje so skupno zabeležili 36
dogodkov, na intervencijah pa je sodelovalo 25 prostovoljnih gasilskih društev in pet poklicnih enot, ki so odstranjevali
nevarnosti, zavarovali kraje dogodkov in preventivno pregledovali objekte.
Današnji potresni sunki na Hrvaškem pa naših krajev očitno niso vidneje prizadeli. Na ptujski izpostavi uprave za zaščito
in reševanje tako danes niso prejeli dodatnih klicev, je za STA pojasnil vodja izpostave Drago Murko. Sicer pa še vedno
zbirajo informativne prijave o škodi po torkovem potresu. Po njegovih informacijah sicer ni bilo hujših posledic, poškodbe
pa so nastale zlasti na starejših objektih.

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

Zaenkrat na ptujski izpostavi še zbirajo informacije o nastali škodi in če bodo ugotovili, da je ta precejšnja, bodo republiški
upravi predlagali, da izda sklep o ocenjevanju škode.
Tudi na območju Maribora je današnji dan po neuradnih informacijah minil mirno, prizadeti prebivalci pa še naprej
pregledujejo morebitno škodo na objektih.
Po navedbah republiške uprave za zaščito in reševanje so obvestili tudi državno komisijo za ocenjevanje poškodovanosti
objektov, če bo treba ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji, vzpostavili pa so tudi kontakt s člani komisije za
poškodovanost objektov in predstavnico zavoda za gradbeništvo.
Zaradi torkovega potresa je bila tega dne sicer do 18. ure v pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne
intervencije, v še višji stopnji pripravljenosti pa njena enota za iskanje in reševanje v urbanih okoljih (MUSAR), vodniki
reševalnih psov in Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije. V pripravljenosti je Državni logistični center Roje. Služba za
podporo je pri Slovenski vojski preverila možnost izvedbe hitrega testiranja za pripadnike enote za hitre reševalne
intervencije, ki bi odšli na pomoč na Hrvaško. Glede na kasnejšo informacijo, da njihova pomoč zaenkrat ni potrebna, tudi
testiranje ne bo potrebno, so še pojasnili na upravi.
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Zvečer načrtovan ponoven zagon Neka in
priključitev v omrežje
Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila
poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v
omrežje, do takrat pa bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov, so sporočili iz družbe.
V Neku ponovni zagon načrtujejo danes ob 22. uri. Po zagonu naj bi ponoči elektrarna dosegla 50-odstotno zmogljivost, v
četrtek pa polno obremenitev. "Med ponovnim zagonom elektrarne se bo lahko občasno pojavljal hrup ob sproščanju
pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne," so opozorili. Prebivalce v okolici elektrarne prosijo za razumevanje.
Jedrska elektrarna se je samodejno zaustavila po torkovem potresu. Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka
presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične
zgradbe. Potresno varnost neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu,
kar je že sicer dobro osnovo še dodatno izboljšalo.

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

"Tako je bilo 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 v torek zagotovili na upravi za jedrsko varnost.

105

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
10:46 10:46

Kazalo

https://www.sta.si/2849906/v-sloveniji-za-hrvasko-...

1/1

V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij
zbiranja pomoči
V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Pomoč
zbirajo med drugim tudi v Zasavju.
Kot so danes sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so odprli poseben sklic za zbiranje denarnih sredstev. Vsi, ki želijo
prispevati, lahko za akcijo Potres Hrvaška sredstva nakažejo na njihov transakcijski račun SI56 0310-0111-1122-296 s
sklicem SI00-96885.
Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ en evro ali SKUPAJ5 pet evrov.
Pomoč prizadetim zbirajo tudi v Trbovljah oziroma Zasavju. Občina Trbovlje danes do 20. ure v trboveljskem centru za
zaščito in reševanje zbira materialno pomoč. Ob tem so sporočili, da na Hrvaškem najbolj potrebujejo hrano, bunde,
higienske potrebščine in spalne vreče.
Denarna sredstva za pomoč prizadetim v potresu je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun Društva prijateljev
mladine Trbovlje številka SI56 6100 0001 9204 698 s sklicem SI00 27-2020 ter namenom Potres Hrvaška.
Občina Trbovlje je tudi napovedala, da bo v sodelovanju s prijateljsko hrvaško občino Labin občinam Petrinja in Sisak
poslala materialno in denarno pomoč.

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

Ob tem so se v Zasavju spomnili, da so med drugo svetovno vojno zavetje pri ljudeh v Petrinji našli tudi nekateri
Trboveljčani.
Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem
smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, od tega šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na območjih
Petrinje, Gline in Siska. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes.
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Na Hrvaškem po torkovem potresu najmanj
tisoč popolnoma uničenih objektov
V rušilnem potresu, ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline in Siska popolnoma
uničenih najmanj tisoč objektov, še najmanj toliko jih je poškodovanih, je danes sporočil predsednik sisaško-moslavške
županije Ivo Žinić. Potrdil je, da zaenkrat nimajo prošenj za iskanje pogrešanih svojcev.
Kot je še dejal, v Glini in okolici ni oskrbe z vodo, medtem ko v nekaterih predelih Petrinje prihaja do motenj pri dobavi
električne energije.
Žinić je še povedal, da je minulo noč v organiziranih namestitvah preživelo približno 500 ljudi, ki so v torkovem potresu
ostali brez domov. Večino so namestili v vojašnico v Petrinji. Dodal je, da so bili številni tudi pri sorodnikih in prijateljih.
Del prebivalcev kljub zagotovljeni namestiti ni želel zapustiti svojih uničenih domov in so noč preživeli v avtomobilih ali ob
ognju na prostem, je dodal.
Potrdil je tudi, da je v torkovem potresu umrlo sedem ljudi, od tega pet v vasi Majska Poljana v bližini Gline. Potres je po
eno smrtno žrtev zahteval v Petrinji in v Žažini pri Sisku.
Poudaril je, da zaenkrat nimajo prijav, da bi kdo pogrešal svojce, a pojasnil, da bo končno število mrtvih in poškodovanih
znano, ko bodo reševalci pregledali tudi najbolj oddaljene vasi v županiji. Hrvaško notranje ministrstvo je v torek zvečer
sporočilo, da je bilo v torkovem potresu poškodovanih 26 oseb, od tega šest huje.
Na območju županije so danes zabeležili tri nove potresne sunke z magnitudami 4,8, 4,7 in 3,9. Gasilci so sporočili, da so
današnji potresni sunki povzročili dodatno škodo na več že poškodovanih objektih, predvsem na dimnikih in strehah.

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

Hrvaški premier Andrej Plenković je v torek napovedal, bodo na današnji seji hrvaške vlade za najnujnejšo popotresno
obnovo objektov namenili 16 milijonov evrov.
Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Največ gmotne škode je na območjih Petrinje, Gline in Siska.
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Pregled - svet, 30. 12. (sreda)
Pregled dogodkov v svetu v sredo, 30. decembra.
ZAGREB - Območje Petrinje, Gline in Siska na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu stresli številni
popotresni sunki. Ljudje iz vseh delov države so se vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je povzročil veliko
gmotno škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine. Območje je z namenom, da izkaže solidarnost EU s
Hrvaško, obiskal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
BRUSELJ/LONDON - Voditelji Evropske unije in Združenega kraljestva so podpisali sporazum o prihodnjih odnosih med
stranema po brexitu. Sporazum so potrdili tudi britanski poslanci. Tako so bile premagane ene zadnjih ovir na poti do
petkove uveljavitve sporazuma, ki bo omogočil, da bo Otok na urejen način zapustil notranji trg in carinsko unijo EU.
LONDON - Britanska agencija za zdravila je odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 farmacevtskega podjetja
AstraZeneca in britanske univerze Oxford. Cepljenje s tem cepivom naj bi se začelo 4. januarja. Zatem je to cepivo
odobrila tudi Argentina. Evropska agencija za zdravila pa je sporočila, da to cepivo januarja verjetno še ne bo dobilo
zelene luči za uporabo v EU.
BUENOS AIRES - Argentinski senat je po večurni razpravi legaliziral umetno prekinitev nosečnosti do 14. tedna
nosečnosti. Ustrezno zakonodajo je podprlo 38 senatorjev, 29 jih je bilo proti. Zakonodajo je predlagal predsednik države
Alberto Fernandez. Poslanska zbornica jo je sprejela 11. decembra, kljub temu da sta ji ostro nasprotovala katoliška in
evangeličanska cerkev.
BERLIN - V Nemčiji je prvič v enem dnevu umrlo več kot tisoč bolnikov s covidom-19. V zadnjih 24 urah je umrlo 1129
bolnikov s covidom-19. Hkrati so potrdili 22.459 novih okužb z novim koronavirusom, je sporočil nemški Inštitut Roberta
Kocha. Covid-19 je doslej v Nemčiji zahteval skupno več kot 32.000 življenj.

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

DUBLIN - Zaradi velikega porasta okužb z novim koronavirusom je Irska za najmanj mesec dni uvedla stroge omejitve
javno življenje. Kot je dejal premier Micheal Martin, so razmere zelo resne in pričakuje, da se bodo epidemiološke
razmere v prihodnjih dneh še poslabšale.
PRAGA/VILNIUS/TALLINN - Na Češkem so potrdili rekordnih 16.329 novih okužb z novim koronavirusom. V čeških
bolnišnicah je trenutno več kot 5700 covidnih bolnikov. Kljub strogim ukrepom za zajezitev širjenja koronavirusa so tudi v
Litvi in Estoniji zabeležili rekordno število novih okužb - v Litvi 3934, v Estoniji pa 968.
DENVER - Guverner ameriške zvezne države Kolorado Jared Polis je v torek sporočil, da so v državnem laboratoriju
potrdili prvi primer novega seva novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v Veliki Britaniji. Gre za prvi potrjen primer
seva v ZDA. Potrdili so ga pri mlajšem moškem, ki pred okužbo ni potoval.
WILMINGTON - Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden je v torek kritiziral odgovor vlade predsednika ZDA
Donalda Trumpa na pandemijo covida-19 in obljubil, da bo na položaju predsednika izkoristil vso moč zvezne vlade za
pospešitev cepljenja. Načrtuje, da bodo v prvih 100 dneh njegove vlade proti covidu-19 cepili 100 milijonov Američan
PEKING - Kitajska farmacevtska družba Sinopharm je sporočila, da je njeno cepivo proti covidu-19 79-odstotno
učinkovito, kar je manj kot cepivi, ki so ju razvili njeni zahodni tekmeci Pfizer in BioNTech ter Moderna. Raziskava
zdravstvenih oblasti je medtem pokazala, da je bilo število primerov novega koronavirusa v kitajskem Wuhanu, kjer se je
virus prvič pojavil, morda desetkrat večje od uradnih podatkov.
ADEN - Na letališču v jemenskem Adnu je kmalu po prihodu letala s člani nove jemenske vlade narodne enotnosti iz
Savdske Arabije, odjeknila silovita eksplozija, v kateri je bilo ubitih najmanj 26 ljudi, več deset je bilo ranjenih. Jemenske
oblasti so odgovornost za napad pripisale hutijskim upornikom.
MOSKVA - Ruske oblasti so proti opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu sprožile preiskavo zaradi domnevne
zlorabe sredstev, ki so jih njegove neprofitne organizacije zbrale z donacijami. Sumijo, da je 356 milijonov rubljev (3,9
milijona evrov) porabil za lastne stroške. Navalni je v odzivu dejal, da si je to izmislil ruski predsednik Vladimir Putin.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

WASHINGTON - Vodja senatne večine, republikanec Mitch McConnell, je v torek blokiral dva poskusa demokratov za
glasovanje o predlogu zakona za povišanje pomoči Američanom zaradi epidemije s 600 na 2000 dolarjev. Nato je
predstavil svoj predlog za povišanje na 2000 dolarjev, ki mu je dodal določilo za oblikovanje posebnega odbora za
preiskavo nepravilnosti na volitvah in določilo za odvzem zaščite družbenim medijem pred tožbami.
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Pregled - Slovenija, 30. 12. (sreda) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 30. decembra.
LJUBLJANA - Na silvestrovo od poldneva pa do 1. januarja do 20. ure bo dovoljeno prehajanje občinskih meja, je nocoj
sklenila vlada. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja, je za TV Slovenija povedal vladni
govorec za covid-19 Jelko Kacin. Prihodnji teden se v šolo vračajo otroci s posebnimi potrebami. Prvi delovni dan
prihodnjega tedna bodo učitelji in vzgojitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, opravili hitro testiranje, naslednji
dan pa bi se skladno z odločitvijo ustavnega sodišča za te otroke začel pouk. Niso pa epidemiološke razmere dovolj
dobre, da bi se v šole vrnili tudi ostali šolarji, je še povedal.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je za Odmeve na Televiziji Slovenija ocenil, da je bilo leto 2020 težko, a
na prihodnje leto gleda z optimizmom. Meni, da bi bilo treba narediti vse za to, da bi šli otroci čim prej v šole, zlasti tisti, ki
imajo posebne potrebe, in prva triada osnovne šole. Sicer bomo tvegali, da bomo izgubili generacijo. To je odgovornost,
ki je ne moremo prevzeti, pravi. Na zunanjepolitičnem področju pa meni, da bi bilo v korist dobrega sodelovanja z novo
ameriško administracijo, če bi premier Janez Janša čestital novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu.
LJUBLJANA - Predsednik vlade Janez Janša je v novoletni poslanici izpostavil, da Slovenijo čaka še zadnja tretjina
spopada z epidemijo koronavirusa in nato veliki napori za čim hitrejše okrevanje ter ponovno rast. Ob tem je opozoril, da
so med epidemijo "z vso silovitostjo udarila na dan desetletja nerešenih težav". Premier se je zahvalil tudi vsem, ki so se
v teh težkih časih trudili za skupno dobro in reševali življenja, ter vsem, ki so ravnali odgovorno do sebe in drugih. Prav
tako se je zahvalil vsem, ki se bodo v prihodnjih mesecih prostovoljno cepili.

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

LJUBLJANA - V Sloveniji so v torek opravili 13.166 hitrih in PCR testov ter potrdili 2410 okužb z novim koronavirusom,
je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1172 bolnikov s covidom-19, od tega 210 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so
odpustili 98 bolnikov, 34 jih je umrlo. Vlada je v ožji sestavi na Brdu pri Kranju popoldne skupaj s svetovalno skupino na
podlagi najnovejših epidemioloških podatkov ponovno razpravljala o ukrepih za obvladovanje epidemije covida-19, med
drugim glede vračanja v šole in omejitev med novoletnimi prazniki.
LJUBLJANA - V Slovenijo je prispela druga pošiljka s 6825 odmerki cepiva proti covidu-19, je na novinarski konferenci
sporočila nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič
Vitek. Ti odmerki bodo namenjeni predvsem za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah.
LJUBLJANA - DZ je sklenil, da razpis zakonodajnega referenduma o sedmem protikoronskem zakonu ni dopusten, pred
tem se je državni svet odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta. Zakonu so nasprotovali poslanci dela opozicije,
saj da vsebuje določbe, ki s tem niso povezane. V zakonu najbolj razburja poseg v zakon o delovnih razmerjih.
LJUBLJANA - Računsko sodišče je izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme
zaradi epidemije covida-19. Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in
Računsko sodišče ne izda končnega poročila. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije
povedal, da bi bili lahko pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme zaznani sumi kaznivega dejanja, posredovali so jih
policiji. Prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal, da se bo na osnutek odzval argumentirano
in dokumentirano.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo več trgovskih družb, naj se do končne odločitve zadrži zaprtje trgovin
ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ga je oktobra uveljavila novela zakona o trgovini. Je pa odločilo, da bo zadevo
obravnavalo absolutno prednostno.
LJUBLJANA - Javne finance so tudi v tretjem četrtletju ustvarile primanjkljaj, ki je posledica ukrepov države za blažitev
posledic epidemije covida-19. Je pa bil manjši kot v predhodnih dveh četrtletjih, in sicer je po podatkih statističnega urada
znašal 146 milijonov evrov oz. 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda.
LJUBLJANA - V državni proračun se je v 11 letošnjih mesecih po podatkih finančnega ministrstva nateklo nekaj manj kot
8,35 milijarde evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo za skoraj 10,98 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako
dosegel blizu 2,63 milijarde evrov. Javne finance so sicer že vse leto pod vplivi epidemije covida-19.
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LJUBLJANA - V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih
derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo za 1,7 odstotka,
storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka.
KRŠKO - Pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi
preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa
bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov.
LJUBLJANA - Vlada je podaljšala rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od družbeno
pomembnih ustanov za leto 2020. Namesto do konca tega leta je mogoče zahtevo na finančno upravo vložiti do 31. maja
2021. Posledično se podaljšuje rok za nakazilo donacij.
LJUBLJANA/BEOGRAD - NLB je zaključila postopek nakupa 83,2-odstotnega deleža srbske Komercijalne banke.
Končna nakupna cena v skladu z določili pogodbe, ki jo je NLB s srbsko vlado podpisala februarja, je vključno z
natečenimi obrestmi 394,7 milijona evrov.
LJUBLJANA - V Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije pričakujejo, da bo vlada po uveljavitvi v
torek sprejetega sedmega protikoronskega zakona izpolnila naložene obveznosti glede financiranja Slovenske tiskovne
agencije. Po določbi, ki so jo v sedmi protikoronski zakon vnesli na predlog SMC, se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona
STA izplača zaostale obveznosti za opravljanje javne službe za letošnje leto, za prihodnje leto pa se sredstva za
opravljanje javne službe STA zagotovijo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA.

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

LJUBLJANA/AJDOVŠČINA/PIRAN- V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po nedavnih potresih. Rdeči
križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Toliko so hudo
prizadeti Petrinji namenili tudi v pobrateni občini Ajdovščina. Pomoč so zbirali tudi v Trbovljah in Šmarju pri Jelšah, na
poti v Petrinjo je že pomoč iz Pirana v vrednosti 5500 evrov. Številni Slovenci želijo pomagati tudi na terenu. Tisti, ki za
48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči po potresu, se po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina po
novem lahko vrnejo v Slovenijo brez karantene ali negativnega testa na koronavirus.
LJUBLJANA - Iz Slovenije prihajajo pozitivni odzivi na podpis sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim
kraljestvom po brexitu. Zunanje ministrstvo je na Twitterju pozdravilo podpis in začasno uporabo sporazuma o trgovini in
sodelovanju, premier Janez Janša pa se je v tvitu zahvalil glavnemu pogajalcu unije Michelu Barnierju. Britanska
veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler pa je ob skorajšnjem izstopu Združenega kraljestva iz evropskega enotnega trga
in carinske unije poudarila, da bo njena država vedno tesna prijateljica in partnerica Slovenije. Dogovor o prihodnjih
odnosih med EU in Otokom po njenih besedah omogoča skupen boj proti globalnim izzivom.
MARIBOR - Osumljenec iz Gerečje vasi pri Ptuju je v petek umoril tri osebe iz brezobzirnega maščevanja, je na virtualni
novinarski konferenci povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič. 35-letni osumljenec je umoril svojo nekdanjo
35-letno zunajzakonsko partnerko ter njena starša, 58-letno mamo in 61-letnega očeta. Osumljenec je v priporu.
LJUBLJANA - Društvo slovenskih književnih prevajalcev je v spletni dogodek združilo tradicionalni Večer slovenskega
prevajanja in podelitev Lavrinove diplome 2020 za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske
književnosti v druge jezikovne kulture Simoni Škrabec. Kot piše v utemeljitvi, nagrajenka že skoraj 30 let gradi mostove
med Slovenijo in Katalonijo, Španijo in Srednjo Evropo, Balkanom in Iberskim polotokom. Prenos je bilo mogoče
spremljati prek Facebook in Youtube kanala.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 12.)
Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o pomoči, ki jo je Slovenija poslala na Hrvaško po torkovem uničujočem
potresu. Poročale so tudi o sedmem protikoronskem zakonu, ki so ga sprejeli slovenski poslanci ter o najnovejših
epidemioloških podatkih za Slovenijo.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je v sredo pisala o tem, da je na Hrvaško prispela prva pomoč, ki ji jo je po torkovem
uničujočem potresu namenila Slovenija. Pomoč je ob polnoči prispela v hrvaški logistični center na Jastrebarsko, kjer so
že začeli z raztovarjanjem.
Hina je prav tako poročala, da je sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško pokazal, da v potresu ta ni
bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Za sredo zvečer tako načrtujejo ponovni zagon elektrarne in
priključitev v omrežje, do takrat pa bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov. O tem so
pisale tudi srbska tiskovna agencija Tanjug, avstrijska tiskovna agencija APA in italijanska tiskovna agencija Ansa.
Hrvaška tiskovna agencija je sicer pisala tudi o tem, da so v zadnjih 24 urah v Sloveniji opravili več kot 13.000 testiranj in
potrdili 2413 novih okužb s koronavirusom. Umrlo je 36 ljudi s covidom-19. O tem je pisal tudi Tanjug.
Hina in Tanjug pa sta poleg tega poročali tudi, da je slovenski parlament v torek 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.
Tanjug je v sredo povzemal poročanje STA, da je vlada v torek 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.

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

Hina je sicer poročala še o tem, da je Nova Ljubljanska banka (NLB) zaključila prevzem srbske Komercijalne banke in
tako postala druga največja banka v Srbiji.
Tanjug pa je povzemal pisanje STA, da so se cene v Sloveniji letos znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj
vplivale nižje cene naftnih derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je
pocenilo za 1,7 odstotka, storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka.
Ruska tiskovna agencija TASS pa je v sredo med drugim poročala, da je ruski predsednik Vladimir Putin božičnonovoletno čestitko poslal tudi slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju. V njej je izrazil prepričanje, da bosta Rusija in
Slovenija v prihodnjem letu poglobili sodelovanje.
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Strokovnjaki dveh primorskih ustanov s
pozivom h korenitim spremembam za večjo
potresno varnost objektov
Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo pozivajo, da zaradi potresne
varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju
Petrinje in Siska vidijo kot zadnje opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe.
InnoRenew CoE, ki se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in trajnostne gradnje, predvsem lesene, in
Univerza na Primorskem v skupnem sporočilu za javnost poudarjata, da je nujen celovit pristop k tej problematiki, ki bi
prinesel ne le potresno varne, ampak tudi energijsko učinkovite in do okolja ter človekovega zdravja prijazne stavbe,
obenem pa omogočil pametno porabo evropskih sredstev za zagon in razvojno prestrukturiranje gospodarstva.
Tako pri novogradnjah kot obnovah kot ključno za sprožitev teh procesov vidijo prehod na uporabo naravnih materialov iz
obnovljivih virov, kar v Sloveniji v največji meri pomeni pametno rabo lesa za vgradnjo v trajne izdelke, najprej predvsem
v gradbeništvu.
V obeh ustanovah poudarjajo, da potresi človeška življenja ogrožajo že tisočletja, na območjih, kjer je potresna
ogroženost srednja do zmerna, pa so močnejši potresi redkejši pojav v primerjavi z ostalimi naravnimi nesrečami. Zato v
človeški zavesti pogosto utonejo v pozabo.

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

Slovenija se jim zdi precej tipičen primer takšnega območja, ki je v preteklosti že doživelo več močnih potresov, a si ti
sledijo na daljše časovno obdobje. Strokovnjaki obeh ustanov ob tem opozarjajo, da skoraj 34 odstotkov prebivalcev
Slovenije živi na območju, kjer je možen rušilen potres. Istočasno pa študije po njihovih navedbah ugotavljajo, da
sodobnim zahtevam gradnje ustreza manj kot polovica obstoječih večstanovanjskih stavb.
Zgolj na območju ljubljanske regije bi tako ob rušilnem potresu brez strehe nad glavo ostalo od 30 do 70 odstotkov
prebivalstva, gmotna škoda pa bi po zadnjih ocenah strokovnjakov znašala najmanj sedem milijard evrov in državo
pahnila v ekonomsko katastrofalen položaj, opozarjajo v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem.
Država mora po njihovem prepričanju prioritetno poskrbeti za potresno sanacijo najbolj problematičnega dela stavbnega
fonda, torej kritične infrastrukture, npr. nekatere zdravstvene objekte pa tudi številne šole in vrtce. Poleg skrbi za
potresno sanacijo problematične državne infrastrukture pa bi morala Slovenija po prepričanju obeh ustanov poskrbeti tudi
za prenovo zasebnega stavbnega fonda, npr. z ugodno finančno pomočjo lastnikom.
V InnoRenew CoE in Univerzi na Primorskem poudarjajo tudi, da bo imela Slovenija na voljo precej sredstev EU za
spodbujanje gospodarstva po pandemiji. "Če bi vsaj del teh sredstev investirali v spodbujanje celovitih prenov objektov, bi
uspeli narediti velikanski korak naprej," so prepričani. Tako ne bi le začeli reševati perečega problema potresne varnosti,
ampak bi se odmaknili tudi od zgolj nepopolne sanacije objektov, do zdaj omejene predvsem na energetsko obnovo,
dodajajo.
"Nujno je, da se ta sredstva porabijo tudi za spodbujanje celovitih prenov objektov z namenom doseganje visoke stopnje
potresne varnosti," zatrjujejo in dodajajo, da je treba pospešiti tudi postopek posodobitve karte potresne ogroženosti.
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Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško,
vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa (dopolnjeno)
Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po novem vstop v Slovenijo
mogoč brez karantene ali negativnega testa na koronavirus, je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govorec
za covid-19 Jelko Kacin. To po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velja samo za organizirano pomoč.
Kot je dejal Kacin, je ministrstvo za notranje zadeve k sedmim izjemam, ki omogočajo vstop v Slovenijo brez karantene
na domu in brez predložitve negativnega testa na novi koronavirus, dodala še eno.
"Do preklica velja, da osebe, ki potujejo na Hrvaško zaradi pomoči pri reševanju in odpravi posledic potresa in se vračajo
najmanj 48 po prehodu meje, ne potrebujejo negativnega testa niti ne bo za njih odrejena karantena," je poudaril.
Povedal je, da je Hrvaški po torkovem potresu, ki je zahteval sedem smrtnih žrtev, na pomoč priskočila tudi Slovenija. V
torek zvečer je iz logističnega centra v Rojah krenil prvi konvoj pomoči.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je na vladni novinarski konferenci pojasnil, da sta bila v tem prvem konvoju dva
tovornjaka s štirimi bivalnimi zabojniki za namestitev ljudi in spalnimi vrečami. Pomoč je že pred polnočjo prispela v
skladišče na Hrvaškem.
Danes ob 9. uri sta se ta dva tovornjaka znova odpravila na Hrvaško. Nanju so naložili deset napihljivih šotorov s
kompletno opremo za ogrevanje in razsvetljavo, sto terenskih postelj in sto spalnih vreč, je povedal Šestan. Po oceni
civilne zaščite so zagotovili do 150 bivalnih mest, je dodal. Zaenkrat so pomoč zaključili, so pa v stalnem stiku s
hrvaškimi kolegi, če bo ta še potrebna.

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

Kacin je ob tem povedal, da je vrednost pomoči ocenjena na 160.000 evrov.
Dejal je še, da je interes za pomoč velik tudi med prebivalci Slovenije. Pomoč za območje, ki ga je prizadel potres, zbirajo
številne humanitarne organizacije, številni pa želijo pomagati tudi na sami lokaciji.
Poveljnik civilne zaščite je dejal, da je pomoč ljudi, ki se zbirajo v skupine in inciative za pomoč Hrvaški, mogoča, ampak
samo organizirano, na primer prek različnih društev. Mogoče so različne oblike pomoči. "Pomembno je, da so
organizirane in da so z druge strani potrjene," je povedal.
Prehajanje meje brez karantene oziroma negativnega testa je možno za tovrstno organizirano pomoč in ne za
individualne obiske, je poudaril.
Slovenska civilna zaščite ima po njegovih besedah pripravljene načrte za odziv na potrese, kakršen je v torek prizadel
slovensko južno sosedo. Na podlagi teh načrtov izvajajo tudi vaje na občinski, regionalni in državni ravni. Zadnja na
državni ravni je potekala v začetku leta. Prihodnje leto pa načrtujejo tudi sodelovanje v vaji v organizaciji Evropske unije.
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Kacin: Za osebe, ki gredo pomagat na Hrvaško,
vstop v Slovenijo brez karantene ali
negativnega testa
Ljubljana, 30. decembra - Za osebe, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči ob torkovem rušilnem potresu, je po
novem vstop v Slovenijo mogoč brez karantene ali negativnega testa na koronavirus, je na današnji novinarski konferenci
povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin.
To po besedah poveljnika civilne zaščite Srečka Šestana velja samo za organizirano pomoč, in ne za posamezne obiske.
Ljudi je pozval, naj pomoč organizirajo prek društev. Odobriti pa jo mora tudi Hrvaška.
Po njegovih besedah je doslej Slovenija svoji južni sosedi zagotovila do 150 namestitev. Drugi konvoj pomoči z desetimi
šotori, stotimi terenskimi posteljami in stotimi spalnimi vrečami so poslali danes ob 9. uri.

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

Kacin je ob tem povedal, da je vrednost pomoči, ki jo je Slovenija poslala včeraj in danes, ocenjena na 160.000 evrov.
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Zvečer načrtovan ponoven zagon Neka in
priključitev v omrežje (dopolnjeno)
Sistematičen pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) je pokazal, da v torkovem potresu ni bila
poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v
omrežje, do takrat pa bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov, so sporočili iz družbe.
V Neku ponovni zagon načrtujejo danes ob 22. uri. Po zagonu naj bi ponoči elektrarna dosegla 50-odstotno zmogljivost, v
četrtek pa polno obremenitev. "Med ponovnim zagonom elektrarne se bo lahko občasno pojavljal hrup ob sproščanju
pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne," so opozorili. Prebivalce v okolici elektrarne prosijo za razumevanje.
Uprava RS za jedrsko varnost je danes opravila izredni inšpekcijski pregled, kjer so pregledali izvedene ukrepe po
samodejni zaustavitvi. Glede na rezultate izvedenih obhodov ter preglede in testiranja opreme je ugotovila, da Nek
izpolnjuje potrebne pogoje za ponovni zagon in obratovanje. Podrobnejšo analizo dogodka bo opravila v prihodnjih dneh,
so sporočili iz uprave.
Jedrska elektrarna se je samodejno zaustavila po torkovem potresu. Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka
presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in bistveno presegajo zahteve, ki veljajo za klasične
zgradbe. Potresno varnost neprestano preverjajo in dokazujejo, hkrati pa skrbijo za protipotresne izboljšave na objektu,
kar je že sicer dobro osnovo še dodatno izboljšalo.

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

"Tako je bilo 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 v torek zagotovili na upravi za jedrsko varnost.
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Pregled - Slovenija, 30. 12. (sreda)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 30. decembra.
LJUBLJANA - Predsednik vlade Janez Janša je v novoletni poslanici izpostavil, da Slovenijo čaka še zadnja tretjina
spopada z epidemijo koronavirusa in nato veliki napori za čim hitrejše okrevanje ter ponovno rast. Ob tem je opozoril, da
so med epidemijo "z vso silovitostjo udarila na dan desetletja nerešenih težav". Premier se je zahvalil tudi vsem, ki so se
v teh težkih časih trudili za skupno dobro in reševali življenja, ter vsem, ki so ravnali odgovorno do sebe in drugih. Prav
tako se je zahvalil vsem, ki se bodo v prihodnjih mesecih prostovoljno cepili.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v torek opravili 13.166 hitrih in PCR testov ter potrdili 2410 okužb z novim koronavirusom,
je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1172 bolnikov s covidom-19, od tega 210 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so
odpustili 98 bolnikov, 34 jih je umrlo. Vlada je v ožji sestavi na Brdu pri Kranju popoldne skupaj s svetovalno skupino na
podlagi najnovejših epidemioloških podatkov ponovno razpravljala o ukrepih za obvladovanje epidemije covida-19, med
drugim glede vračanja v šole in omejitev med novoletnimi prazniki.
LJUBLJANA - V Slovenijo je prispela druga pošiljka s 6825 odmerki cepiva proti covidu-19, je na novinarski konferenci
sporočila nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič
Vitek. Ti odmerki bodo namenjeni predvsem za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah.

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

LJUBLJANA - DZ je sklenil, da razpis zakonodajnega referenduma o sedmem protikoronskem zakonu ni dopusten, pred
tem se je državni svet odrekel možnosti izglasovanja odložilnega veta. Zakonu so nasprotovali poslanci dela opozicije,
saj da vsebuje določbe, ki s tem niso povezane. V zakonu najbolj razburja poseg v zakon o delovnih razmerjih.
LJUBLJANA - Računsko sodišče je izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme
zaradi epidemije covida-19. Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in
Računsko sodišče ne izda končnega poročila. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije
povedal, da bi bili lahko pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme zaznani sumi kaznivega dejanja, posredovali so jih
policiji. Prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal, da se bo na osnutek odzval argumentirano
in dokumentirano.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo več trgovskih družb, naj se do končne odločitve zadrži zaprtje trgovin
ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ga je oktobra uveljavila novela zakona o trgovini. Je pa odločilo, da bo zadevo
obravnavalo absolutno prednostno.
LJUBLJANA - Javne finance so tudi v tretjem četrtletju ustvarile primanjkljaj, ki je posledica ukrepov države za blažitev
posledic epidemije covida-19. Je pa bil manjši kot v predhodnih dveh četrtletjih, in sicer je po podatkih statističnega urada
znašal 146 milijonov evrov oz. 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda.
LJUBLJANA - V državni proračun se je v 11 letošnjih mesecih po podatkih finančnega ministrstva nateklo nekaj manj kot
8,35 milijarde evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo za skoraj 10,98 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako
dosegel blizu 2,63 milijarde evrov. Javne finance so sicer že vse leto pod vplivi epidemije covida-19.
LJUBLJANA - V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih
derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo za 1,7 odstotka,
storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka.
KRŠKO - Pregled in testiranje Nuklearne elektrarne Krško je pokazal, da v torkovem potresu ni bila poškodovana, vsi
preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Zvečer načrtujejo ponovni zagon elektrarne in priključitev v omrežje, do takrat pa
bodo potekali postopki zagona in testiranja reaktorja ter ostalih sistemov.
LJUBLJANA - Vlada je podaljšala rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od družbeno
pomembnih ustanov za leto 2020. Namesto do konca tega leta je mogoče zahtevo na finančno upravo vložiti do 31. maja
2021. Posledično se podaljšuje rok za nakazilo donacij.
LJUBLJANA/BEOGRAD - NLB je zaključila postopek nakupa 83,2-odstotnega deleža srbske Komercijalne banke.
Končna nakupna cena v skladu z določili pogodbe, ki jo je NLB s srbsko vlado podpisala februarja, je vključno z
natečenimi obrestmi 394,7 milijona evrov.
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LJUBLJANA - V Društvu novinarjev Slovenije in Sindikatu novinarjev Slovenije pričakujejo, da bo vlada po uveljavitvi v
torek sprejetega sedmega protikoronskega zakona izpolnila naložene obveznosti glede financiranja Slovenske tiskovne
agencije. Po določbi, ki so jo v sedmi protikoronski zakon vnesli na predlog SMC, se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona
STA izplača zaostale obveznosti za opravljanje javne službe za letošnje leto, za prihodnje leto pa se sredstva za
opravljanje javne službe STA zagotovijo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA.
LJUBLJANA/AJDOVŠČINA/PIRAN- V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po nedavnih potresih. Rdeči
križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Toliko so hudo
prizadeti Petrinji namenili tudi v pobrateni občini Ajdovščina. Pomoč so zbirali tudi v Trbovljah in Šmarju pri Jelšah, na
poti v Petrinjo je že pomoč iz Pirana v vrednosti 5500 evrov. Številni Slovenci želijo pomagati tudi na terenu. Tisti, ki za
48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči po potresu, se po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina po
novem lahko vrnejo v Slovenijo brez karantene ali negativnega testa na koronavirus.
LJUBLJANA - Iz Slovenije prihajajo pozitivni odzivi na podpis sporazuma o prihodnjih odnosih med EU in Združenim
kraljestvom po brexitu. Zunanje ministrstvo je na Twitterju pozdravilo podpis in začasno uporabo sporazuma o trgovini in
sodelovanju, premier Janez Janša pa se je v tvitu zahvalil glavnemu pogajalcu unije Michelu Barnierju. Britanska
veleposlanica v Sloveniji Tiffany Sadler pa je ob skorajšnjem izstopu Združenega kraljestva iz evropskega enotnega trga
in carinske unije poudarila, da bo njena država vedno tesna prijateljica in partnerica Slovenije. Dogovor o prihodnjih
odnosih med EU in Otokom po njenih besedah omogoča skupen boj proti globalnim izzivom.
MARIBOR - Osumljenec iz Gerečje vasi pri Ptuju je v petek umoril tri osebe iz brezobzirnega maščevanja, je na virtualni
novinarski konferenci povedal vodja mariborskih kriminalistov Beno Meglič. 35-letni osumljenec je umoril svojo nekdanjo
35-letno zunajzakonsko partnerko ter njena starša, 58-letno mamo in 61-letnega očeta. Osumljenec je v priporu.

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

LJUBLJANA - Društvo slovenskih književnih prevajalcev je v spletni dogodek združilo tradicionalni Večer slovenskega
prevajanja in podelitev Lavrinove diplome 2020 za pomemben prispevek na področju posredovanja slovenske
književnosti v druge jezikovne kulture Simoni Škrabec. Kot piše v utemeljitvi, nagrajenka že skoraj 30 let gradi mostove
med Slovenijo in Katalonijo, Španijo in Srednjo Evropo, Balkanom in Iberskim polotokom. Prenos je bilo mogoče
spremljati prek Facebook in Youtube kanala.
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Večer o usihanju proračunov naravoslovnih
dejavnosti (31. 12.)
Andreja Kutin Lednik v komentarju Znanje imamo, potrebujemo še razum piše o usihanju proračunov naravoslovnih
dejavnosti v času turbokapitalizma. Avtorica opozarja, da imamo znanja na pretek, a z usihanjem teh proračunov
posledično izginjata tudi pripravljenost na nesreče, kakršna se je pripetila na Hrvaškem, in razumevanje mehanizmov
delovanja.

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

"Čeprav se vse več ljudi zateka k naravi, zavrača umetno in časti vse, kar je naravnega, se zdi, da nam je vse manj
jasno, kaj narava sploh je in kako korenito smo jo spremenili. Sentimenti prepogosto zamenjajo razum, ko pa nam razum
skuša kaj dopovedati, iščemo kratkoročne rešitve. Narava so tudi potresi, poplave, plenilec, ki lovi plen. In narava nam ne
zadaja udarca, levi kroše si zadajamo sami, ko pozabljamo na dejstvo, da smo le delček na planetu, in pozabljamo na
osnove, ki so jih za nas pridelali naravoslovci širokega spektra v 20. stoletju. Pa seveda na redno in dosledno zaščito
pred naravnimi nesrečami."

119

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

30.12.2020
Wednesday,
Sreda,
17:14 17:14

Kazalo

https://www.sta.si/2850122/na-hrvaskem-odpravljajo...

1/1

Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega
potresa
Ljudje z vseh koncev Hrvaške so se vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je v torek povzročil veliko
gmotno škodo na območju Petrinje, Gline in Siska. Nalogo odstranjevanja ruševin so prevzela številna hrvaška gradbena
podjetja. Humanitarna pomoč prihaja z vseh koncev Hrvaške in iz drugih držav.
V prvih urah po potresu je bila prednostna naloga reševanje človeških življenj, zatem pa zagotavljanje začasne
namestitve za ljudi, ki so ostali brez domov. Prebivalcem vasi, ki kljub ponujenim namestitvam minulo noč niso želeli
zapustiti svojih porušenih kmetij, ker morajo skrbeti za domače živali, naj bi že danes pripeljali stanovanjske zabojnike in
prikolice ter zimske šotore.
V naslednjih nekaj dneh naj bi tovrstno začasno namestitev zagotovili za vse, ki so ostali ob svojih porušenih hišah v več
vaseh na območju Gline, je danes napovedala podžupanja Gline Branka Bakšić Mitić. Med drugim so donacijo več kot 30
avtodomov in prikolic danes poslali iz Poreča.
Prvi stanovanjski zabojnik iz zasebne donacije je danes že prispel v vas Majske Poljane, kjer je bilo v torek največ
smrtnih žrtev. V ruševinah je umrlo pet krajanov. Še dve smrtni žrtvi potresa so zabeležili v Petrinji in Žažini pri Sisku.

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

Iz logističnega centra v Jastrebarskem, kamor je pomoč v torek zvečer poslala Slovenija, so danes na ogrožena območja
v sisaško-moslavški županiji prepeljali več sto postelj, vzmetnic, spalnih vreč in šotorov, pa tudi na tisoče odej, nekaj
agregatov za elektriko in grelcev ter veliko hrane in pitne vode, je sporočila civilna zaščita. Večina trgovin je zaprtih. Na
določenih točkah na prostem so organizirali razdeljevanje toplih obrokov.
Na vseh koncih Hrvaške se ljudje organizirajo in nabirajo različne potrebščine, da bi pomagali rojakom. Iz hrvaškega
Rdečega križa so sporočili, da zaenkrat nobene humanitarne pomoči ne manjka, imajo pa tudi zadosti prostovoljcev, ki
pomagajo skladiščiti pomoč v več objektih na območju županije. Pozvali so državljane, naj se pri Rdečem križu ali pri
svojih lokalnih oblasteh pozanimajo, kam naj pripeljejo pomoč, da bi se izognili gneči na cestah in ne bi ovirali vozil
reševalnih služb.
Več kot 30 gradbenih podjetij z različnih koncev države s težko mehanizacijo in tovornjaki pospešeno odstranjuje
ruševine s cest in ulic, je poročal hrvaški radio. Največjo gmotno škodo imajo v Petrinji, Glini in Sisku. Posamezne
mestne četrti, posebej v starih mestnih jedrih, so popolnoma uničene. Na terenu so številni strokovnjaki, ki ocenjujejo
škodo na objektih. Med drugim je uničenih tudi pet šolskih poslopij, je novinarjem v Zagrebu povedal hrvaški minister za
znanost in izobraževanje Radovan Fuchs.
Rušilni potres je povzročil veliko škodo na komunalni infrastrukturi. Nekatera območja imajo elektriko, a nimajo vode, ali
obratno, je dejal župan Petrinje Darinko Dumbović. Pričakuje, da bodo najpozneje v četrtek v mestu uspeli zagotoviti
nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo in elektriko. Hrvaška telekomunikacijska podjetja so sporočila, da so večinoma
vzpostavili nemotene telefonske, mobilne in internetske povezave z ogroženim območjem v sisaško-moslavški županiji.
Odpravljanje posledic potresa poteka ob veliki previdnosti, ker se tla še zmeraj tresejo in obstaja nevarnost rušenja
poškodovanih objektov.
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Na Hrvaškem odpravljajo posledice rušilnega
potresa (zbirno) (dopolnjeno)
Sisaško-moslavško županijo na Hrvaškem so tudi dan po torkovem rušilnem potresu stresli številni popotresni sunki.
Medtem so se ljudje iz vseh delov države vključili v odpravljanje posledic rušilnega potresa, ki je povzročil veliko gmotno
škodo. Na Hrvaško prihaja tudi humanitarna pomoč iz tujine, med prvimi pa je pomagala Slovenija.
Trije močnejši popotresni sunki na območju Petrinje so med 6. in 6.30 uro zbudili ljudi v različnih delih Hrvaške. Čutili so
jih tudi ponekod tudi v Sloveniji. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo spet na območju hrvaškega mesta
Petrinja, ki je bilo najhuje prizadeto tudi med torkovim najmočnejšim sunkom z magnitudo 6,2. Hrvaški seizmologi so
potrdili, da so od ponedeljka do srede zjutraj izmerili od 25 do 30 sunkov z magnitudo več kot 3,0.
V prvih urah po torkovem rušilnem potresu je bila prednostna naloga reševanje človeških življenj, nato pa zagotavljanje
začasne namestitve za ljudi, ki so ostali brez domov. V potresu je umrlo sedem ljudi, 26 je bilo poškodovanih, med njimi
šest huje, je danes potrdilo hrvaško notranje ministrstvo. Na Hrvaškem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami potresa.
Minulo noč je v organiziranih namestitvah preživelo približno 500 ljudi, ki so v torkovem potresu ostali brez domov.
Večino so namestili v vojašnico v Petrinji. Številni so prenočili tudi pri sorodnikih in prijateljih, je povedal predsednik
sisaško-moslavške županije Ivo Žinić. Kot je dodal, del prebivalcev kljub zagotovljeni namestitvi ni želel zapustiti svojih
uničenih domov in so noč preživeli v avtomobilih ali ob ognju na prostem.

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

Nekateri prebivalci kljub ponujenim namestitvam niso želeli zapustiti svojih porušenih kmetij, da so poskrbeli za domače
živali. V naslednjih dneh naj bi jim pripeljali bivalne zabojnike in prikolice ter zimske šotore, je danes napovedala
podžupanja Gline Branka Bakšić Mitić. Med drugim so več kot 30 avtodomov in prikolic poslali iz Poreča.
Iz logističnega centra v Jastrebarskem, kamor je pomoč v torek zvečer poslala Slovenija, so danes na ogrožena območja
v sisaško-moslavški županiji prepeljali več sto postelj, vzmetnic, spalnih vreč, pa tudi na tisoče odej ter nekaj zabojnikov,
šotorov, električnih agregatov in grelcev. Dostavili so tudi veliko hrane in pitne vode, je sporočila civilna zaščita. Večina
trgovin je zaprtih. Na določenih točkah na prostem so organizirali razdeljevanje toplih obrokov.
Hrvaško sta danes obiskala evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič in hrvaška podpredsednica Evropske
komisije Dubravka Šuica. Lenarčič je po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem v Zagrebu poudaril, da
je prispel na obisk, da bi izkazal solidarnost EU s Hrvaško. Dodal je, da so v 24 urah po potresu, ki je prizadel območje
južno od Zagreba, konkretno pomoč ponudile Romunija, Češka, Slovenija, Italija, Grčija, Avstrija, Švedska, Litva,
Bolgarija, Portugalska, Francija in Slovaška, pa tudi Turčija, ki je pridružena članica evropskega mehanizma civilne
zaščite.
"To dokazuje, da solidarnost v EU živi ter da Hrvaška v tej stiski ni sama," je povedal Lenarčič. Poudaril je, da bo
Hrvaška deležna tudi nove pomoči iz evropskega solidarnostnega sklada za popotresno obnovo. Lenarčič je nato obiskal
tudi Petrinjo in Glino.
V vseh delih Hrvaške se ljudje organizirajo in zbirajo različne potrebščine, da bi pomagali rojakom. Iz hrvaškega Rdečega
križa so sporočili, da za zdaj nobene humanitarne pomoči ne primanjkuje, imajo pa tudi dovolj prostovoljcev, ki pomagajo
skladiščiti pomoč v več objektih na območju županije. Pozvali so državljane, naj se pri Rdečem križu ali pri svojih lokalnih
oblasteh pozanimajo, kam naj pripeljejo pomoč, da bi se izognili gneči na cestah in ne bi ovirali vozil reševalnih služb.
Tudi v Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih. Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz
sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Toliko so hudo prizadeti Petrinji namenili tudi v pobrateni občini
Ajdovščina.
Pomoč zbirajo tudi v Zasavju. Občina Trbovlje do 20. ure v trboveljskem centru za zaščito in reševanje zbira materialno
pomoč. Tudi štab Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo sta organizirala
zbiralno akcijo za pomoč prizadetim po potresu v občini Petrinja. Na poti v Petrinjo je tudi pomoč iz Pirana v vrednosti
5500 evrov, ki jo je zbral Hrvaško kulturno društvo Istra.
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Številni Slovenci želijo pomagati tudi na terenu. Tisti, ki za 48 ur potujejo na Hrvaško zaradi pomoči po potresu, se po
besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina po novem lahko vrnejo v Slovenijo brez karantene ali negativnega
testa na koronavirus. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je sicer pojasnil, da to velja samo za organizirano pomoč.
Več kot 30 gradbenih podjetij iz različnih delov države s težko mehanizacijo in tovornjaki pospešeno odstranjuje ruševine
s cest in ulic. Največja gmotna škoda je nastala v Petrinji, Glini in Sisku. Posamezne mestne četrti, posebej v starih
mestnih jedrih, so popolnoma uničene. Na terenu so številni strokovnjaki, ki ocenjujejo škodo na objektih. Med drugim je
uničenih tudi pet šolskih poslopij, je novinarjem v Zagrebu povedal hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan
Fuchs.
Rušilni potres je povzročil veliko škodo tudi na komunalni infrastrukturi. Nekatera območja imajo elektriko, a nimajo vode,
ali obratno, je dejal župan Petrinje Darinko Dumbović. Pričakuje, da jim bo najpozneje v četrtek v mestu uspelo zagotoviti
nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo in elektriko. Hrvaška telekomunikacijska podjetja so sporočila, da so večinoma
vzpostavili nemotene telefonske, mobilne in internetne povezave z ogroženim območjem v sisaško-moslavški županiji.

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

Odpravljanje posledic potresa poteka ob veliki previdnosti, ker se tla še vedno tresejo in obstaja nevarnost rušenja
poškodovanih objektov.
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V Sloveniji za Hrvaško po potresih več akcij
zbiranja pomoči (dopolnjeno)
V Sloveniji poteka več akcij zbiranja pomoči Hrvaški po potresih, ki so sosednjo državo prizadeli v zadnjih treh dneh.
Rdeči križ Slovenije je hrvaškemu Rdečemu križu iz sklada za solidarnost že v torek nakazal 10.000 evrov. Pomoč
zbirajo med drugim tudi v Zasavju.
Kot so danes sporočili iz Rdečega križa Slovenije, so odprli poseben sklic za zbiranje denarnih sredstev. Vsi, ki želijo
prispevati, lahko za akcijo Potres Hrvaška sredstva nakažejo na njihov transakcijski račun SI56 0310-0111-1122-296 s
sklicem SI00-96885.
Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemach in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ en evro ali SKUPAJ5 pet evrov.
Pomoč prizadetim zbirajo tudi v Trbovljah oziroma Zasavju. Občina Trbovlje danes do 20. ure v trboveljskem centru za
zaščito in reševanje zbira materialno pomoč. Ob tem so sporočili, da na Hrvaškem najbolj potrebujejo hrano, bunde,
higienske potrebščine in spalne vreče.
Denarna sredstva za pomoč prizadetim v potresu je mogoče nakazati tudi na transakcijski račun Društva prijateljev
mladine Trbovlje številka SI56 6100 0001 9204 698 s sklicem SI00 27-2020 ter namenom Potres Hrvaška.
Občina Trbovlje je tudi napovedala, da bo v sodelovanju s prijateljsko hrvaško občino Labin občinam Petrinja in Sisak
poslala materialno in denarno pomoč.

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

Ob tem so se v Zasavju spomnili, da so med drugo svetovno vojno zavetje pri ljudeh v Petrinji našli tudi nekateri
Trboveljčani.
Tudi štab Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo sta danes organizirala
zbiralno akcijo za pomoč prizadetim po potresu v občini Petrinja. Akcija bo potekala do 15. ure v šmarskem gasilskem
domu, potem pa bodo popoldne vso zbrano pomoč odpeljali v Petrinjo, so sporočili s šmarske občine.
Župan Ajdovščine Tadej Beočanin pa je prek Facebooka sporočil, da je ta občina pobratenemu mestu Petrinja v znak
podpore in solidarnosti namenila 10.000 evrov humanitarne pomoči. "Z mestom Petrinja smo odnose navezali ob koncu
druge svetovne vojne. Nekatere naše vezi so ostale zapisane v času, druge pa predstavljajo nevidno vez, ki se je sedaj,
v teh težkih časih, ponovno okrepila," je še zapisal. Dodal je, da se lahko občani, ki želijo pomagati, pridružijo zbiranju
sredstev prek humanitarnih organizacij, Rdečega križa in Karitasa.
Na poti v Petrinjo je tudi pomoč iz Pirana. Najnujnejše potrebščine v skupni vrednosti 5500 evrov ki jih je za prebivalce
Petrinje zbiralo Hrvaško kulturno društvo Istra, bodo v porušeno mesto prepeljali ob sodelovanju občine Piran, javnega
podjetja Okolje Piran in krajevne skupnosti Portorož. Vozilo bo pošiljko z devetimi paletami pijače in nepokvarljive hrane,
kot so konzervirana živila, moka, testenine, riž, olje, pa tudi pripomočki za osebno higieno, sanitetnim materialom in
odejami, na prizadeto območje dostavilo predvidoma v četrtek, je občina Piran še zapisala v sporočilu za javnost.
Najbolj nujne stvari, ki jih ljudje na prizadetem območju potrebujejo, pa so topla oblačila, odeje, voda, pakirani živilski
izdelki, higienski pripomočki in osebna zaščitna oprema.
Na Hrvaškem se tla tresejo od ponedeljka. Najbolj uničujoč potres z magnitudo 6,4 je bil v torek. Zahteval je sedem
smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo 26 ljudi, med njimi šest huje. Nastala je tudi večja gmotna škoda. Najhuje je na
območjih Petrinje, Gline in Siska. Tla se na Hrvaškem tresejo tudi danes.
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Šibek potresni sunek v bližini Postojne
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 21.45 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,9. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 46 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Postojne.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Postojne z okolico, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za
okolje.
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Ob prelomu leta: Gradbeništvo kot ena redkih
panog kljubuje virusu (tema)
Gradbeništvo je ena redkih gospodarskih panog, ki se razmeroma uspešno spopada z izzivi, ki jih je s seboj prinesla
epidemija covida-19. Čeprav se je aktivnost tudi tu zmanjšala, pa je letos po državi zraslo kar nekaj velikih gradbišč,
optimizem v panogi vlivajo tudi načrti vlade o zagonu velikih infrastrukturnih projektov.
V kriznem letu razmeroma blag upad gradbene aktivnosti
V gradbeništvu, kjer je bil upad v prvem valu epidemije marca in aprila najmanj izrazit, se je aktivnost v poletnih mesecih
okrepila. Glede na februar, zadnji mesec pred izbruhom epidemije, je bila avgusta nižja za 13,9 odstotka. V devetih
mesecih se je število izdanih gradbenih dovoljenj v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za manj kot eno petino,
vrednost opravljenih gradbenih del pa je bila nižja za 2,4 odstotka, kaže statistika.
"Z dokaj normalnim izvajanjem svojih aktivnosti je panoga s svojimi multiplikativnimi blažilci državi pomagala premoščati
gospodarsko krizo," je s temi številkami zadovoljen direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri
GZS Gregor Ficko. Država bo zato po njegovem mnenju morala paziti, da s svojimi ukrepi gradbeništva ne bi po
nepotrebnem dušila.
Živahno predvsem na področju stanovanjske gradnje

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

Medtem ko je bila gradbena aktivnost pri nestanovanjskih stavbah v zadnjih mesecih precej nižja kot lani, pri inženirskih
objektih približno nespremenjena, pa je bila pri stanovanjskih stavbah višja. Oktobra je bilo denimo izdanih 19 odstotkov
več gradbenih dovoljenj za stavbe kot septembra, z njimi pa načrtovanih 44 odstotkov več stanovanj. Samo z gradbenimi
dovoljenji, ki so bila izdana v mesecu oktobru, je predvidena gradnja 414 stanovanj, je dejal Ficko in izrazil pričakovanje,
da se je trend izdajanja gradbenih dovoljenj nadaljeval tudi v zadnjih dveh mesecih tega leta.
Nekaj večjih večstanovanjskih zgradb je že začelo rasti, predvsem v osrednjeslovenski statistični regiji, a je bilo živahno
tudi drugod, med drugim v podravski in savinjski statistični regiji. Gradbinci bodo tako imeli kar nekaj dela še v letu 2021
in tudi po njem.
Izstopa Ljubljana, kjer je med drugim 15 let po začetku izvajanja projekta poleti začel dobivati podobo prestižni
stanovanjsko-hotelski objekt Šumi. V Šiški so npr. začeli graditi stanovanjsko sosesko Kvartet, nasproti parka Tivoli se
začenja gradnja soseske Bellevue Living z več kot 70 stanovanji, v kratkem naj bi se nadaljevala gradnja stanovanjske
soseske na območju Zelene jame, v polnem teku je tudi gradnja novih stanovanj republiškega stanovanjskega sklada na
Brdu. Potekajo tudi pripravljalna dela za gradnjo kompleksa Vila in Palača Schellenburg na območju nekdanjega Kolizeja.
Živahna gradnja stanovanj se obeta tudi v letu 2021
Ficko na področju stanovanjske gradnje pričakuje številne investicijske aktivnosti tako v zasebnem kot v javnem sektorju,
kjer je vodilni investitor na področju stanovanjske gradnje še vedno Stanovanjski sklad RS. Tudi nekateri stanovanjski
skladi mestnih občin so v tem letu začeli s številnimi projekti na področju stanovanjske gradnje, ki se bodo izvajali tudi v
prihodnjih letih.
Investitorji v nestanovanjske zgradbe bolj zadržani
Rahle težave so letos v zbornici opazili pri zasebnih investitorjih na področju nestanovanjskih gradenj, kamor bolj ali manj
sodijo poslovni in proizvodni prostori. Čeprav je bilo oktobra izdanih kar 28 odstotkov več gradbenih dovoljenj za
nestanovanjske stavbe kot septembra, pa so zasebni investitorji že nekaj časa zadržani pri odločanju, ali začeti z
investicijami ali ne. "Bojimo se, da se bo ta trend ob poglabljanju zdravstvene krize samo še nadaljeval," je dejal Ficko.
Zagon investicijam daje tudi rahljanje gradbene zakonodaje
Ob upadanju gospodarske aktivnosti in bojazni pred recesijo se je vlada že kmalu po prvi razglasitvi epidemije spomladi
odločila dati zagon investicijam. V enega prvih paketov protikornskih ukrepov je tako vključila ukrepe za pospešitev
izdajanja gradbenih dovoljenj, tudi z zaostritvijo pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri teh postopkih.
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Pripravila je tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij ter na njegovi podlagi sestavila
seznam naložb, s katerimi naj bi zagnali gospodarstvo po epidemiji covida-19. Junija je nanj uvrstila 187 projektov v
skupni vrednosti približno 7,7 milijarde evrov, ga pa bo še dopolnjevala. "S tem je vlada v pogon spravila številne
infrastrukturne projekte, ki so imeli zagotovljena sredstva, a so zaradi različnih birokratskih ovir leta in leta stali," je
decembra na srečanju GZS dejal premier Janez Janša.
Optimizem tudi na račun koriščenja evropskih sredstev
Pri rasti investicij bodo pomembno vlogo igrala evropska sredstva, tako iz sklada za okrevanje in odpornost kot tudi iz
naslednjega sedemletnega finančnega okvira EU. Sredstva iz evropskega svežnja za okrevanje po krizi bodo prednostno
namenjena investicijam in strukturnim reformam, Slovenija pa lahko do konca desetletja računa na 10,5 milijarde evrov,
od tega na 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev.
Zmerni optimizem za prihajajoče leto 2021 tako v gradbeni panogi ostaja, je povedal Ficko. Spomnil je, da so letos
končno stekla dela na severnem delu tretje razvojne osi ter drugem tiru železniške proge med Divačo in Koprom. V teku
so tudi številni razpisni postopki za projekte v okviru izgradnje prometne in energetske infrastrukture, stanovanjske
gradnje in komunalne infrastrukture, ki jih vodijo veliki državni investitorji, ministrstva in občine.

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

Še več projektov se obeta prihodnje leto in na zbornici pričakujejo, da trend gradbenih aktivnosti v primerjavi z letošnjim
letom ne bo upadel. "Zelo pomembno pa je, da imajo največji državni investitorji, pa tudi občine, ta trenutek pripravljenih
dovolj projektov na različnih področjih, ki jih lahko razpišejo in oddajo v gradnjo ter s tem omogočijo slovenski gradbeni
operativi njeno nadaljnje delovanje," je dodal Ficko.
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V Gornjih Petrovcih na veliko gradili
kar brez gradbenih dovoljenj
Damjana Nemeš,
Vestnik

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

Gradbeni inšpektor opravlja inšpekcijski nadzor gradnje športnega objekta

v

Adrijancih.

Tadeja Lepoša

30.12.2020, 06.00

Športni objekt v Adrijancih zgrajen nelegalno, kar
Šlihthuber. Podobna zgodba v Neradnovcih

je

potrdil tudi župan Franc

To, da so na inšpektoratu za okolje in prostor vedno nove prijave zaradi gradbenih dovoljenj za objekte v
naši občini, je zdaj že nekaj povsem normalnega - lahko potrdim, da so bile prijave vložene za skoraj vse
objekte, pravi župan občine Gornji Petrovci Franc Šlihthuber Številne objekte v občini so namreč zgradili
brez ustreznih dovoljenj.
.

Bo treba objekt

v

Adrijancih porušiti?

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, v tem primeru bi bila to Občina Gornji
Petrovci, so pojasnili na inšpektoratu.
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Disciplinski postopek zoper vodjo nadzora gradbišča
Gradbeni inšpektor Slobodan Genov je predlagal Inženirski zbornici Slovenije tudi uvedbo disciplinskega
postopka zoper vodjo nadzora na gradbišču, to je bil samostojni podjetnik Esad Kalač iz 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
dovoljenjem. Kot sem kasneje ugotovil, je bil objekt zakoličen na parceli v lasti občine, vendar se je
investitor odločil, da ga bodo premaknili za en meter. Objekt je sedaj delno tudi na sosednji parceli, ki pa
ni v lasti občine. Takoj ko sem to ugotovil, sem naročil popravilo te kršitve, vendar je nekdo vložil prijavo,
inšpektor pa je uvedel inšpekcijski postopek," pojasnjuje zaplet Kalač. Dodal je, da občina v zvezi s tem že
ureja vso dokumentacijo in naj bi odkupila tudi sosednjo parcelo, 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.

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

Objekt je bil zakoličen na parceli
bodo premaknili za en meter

v

lasti

občine,

a se je

investitor odločil, da ga

Gradnja objekta v Adrijancih je stala dobrih 120 tisoč evrov. Graditi so ga začeli lani, projekt pa je občina
financirala po 23. členu zakona o financiranju občin, kar pomeni, da je denar prispevalo tudi ministrstvo
za javno upravo, in sicer 67 tisoč evrov. Preostala sredstva je zagotovila občina iz proračuna. Da morajo za
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.

"Zdaj sami sebi kopljemo jamo"
Drug inšpekcijski nadzor, ki poteka, se nanaša na rekonstrukcijo vaško-gasilskega doma (VGD)
Neradnovci, ki je bila izvedena brez gradbenega dovoljenja. Ta inšpekcijski postopek je pred izdajo
inšpekcijske odločbe, sporni pa naj bi bili na novo postavljena terasa ter menjava strehe na gasilskem
domu. "Rekonstrukcija je bila izvedena v skladu z načrti, ki smo jih potrdili tudi na zboru vaščanov
Neradnovcev. Predstavil sem jim vso obnovo, da bomo zunaj postavili teraso, obnovili točilni pult, ki je že
stal, prav tako streho doma. Vaščani so me prosili še, da bi uredili parkirišča, kar smo tudi potrdili. Zdaj pa
sami sebi kopljemo jamo. Ker je bila občina investitor, bom predlagal, da v prihodnjem letu vse stroške za
legalizacijo gasilcem poplačamo in objekte tudi legaliziramo," je povedal župan.
Da so neradnovski gasilci pa tudi člani športnega društva ter Društvo žena Neradnovci, ki imajo tam svoje
prostore, zaprosili za ureditev parkirišča pri gasilskem domu, drži. To sta nam potrdila predsednik
Prostovoljnega gasilskega društva Neradnovci Štefan Balek in občinski svetnik iz Neradnovcev Jože Balek
"Mi smo skupaj s športniki in društvom žena zemljišče, kjer je sedaj urejeno parkirišče, odkupili že prej.
Vendar nismo želeli, da bi se uredilo tako, kot je sedaj, ni bilo potrebe po asfaltiranju. Potem pa smo na
prigovarjanje župana odkupili še eno manjše zemljišče v bližini, kjer je sedaj še eno parkirišče," je povedal
Štefan Balek. Dodal je še, da niso bili seznanjeni s tem, da se terasa gradi brez ustreznih dovoljenj.
"Inšpektor izvaja postopke po uradni dolžnosti, kar je tudi prav, saj se nič ne bi smelo delati brez ustreznih
dovoljenj," je pristavil občinski svetnik.

.
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Župan: Za to, da se dela z dovoljenji
Inšpekcijski zavezanec ima vedno možnost, da z legalizacijo objekta vzpostavi legalno stanje, kar je tudi cilj
inšpekcijskega postopka. Pred izdajo gradbenega dovoljenja pa izda upravna enota investitorju že zgrajenega
objekta odločbo, s katero se odmeri nadomestilo za uzurpacijo 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 z vsemi
gradbenimi dovoljenji in soglasji. Zagotavljam, da bom sam kot župan skupaj z občinsko upravo in občinskimi
svetniki storil vse, da se 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.

Nekaj objektov že legaliziranih
Gradbeni inšpektor prijave rešuje po prioritetah. Prvi inšpekcijski postopek je bil uveden marca lani za
parkirišče pri VGD Šulinci, za katero so ugotovili, da je zgrajeno brez gradbenega dovoljenja. "Zavezancu
bila izdana inšpekcijska odločba, in sicer sklep o dovolitvi izvršbe. Izvajalcu je bila izrečena globa deset
tisoč evrov, odgovorni osebi pa dva tisoč petsto evrov. Med postopkom je bilo pridobljeno gradbeno
dovoljenje, 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.

je
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Poleg tega inšpekcijskega nadzora je končan tudi inšpekcijski postopek nadzora v primeru VGD Ženavlje,
saj gradnja sedaj poteka na podlagi gradbenega dovoljenja. Tudi za dograditev VGD Šulinci je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje, so pojasnili na inšpektoratu, dobili pa so tudi prijavo za VGD Peskovci, v
kateri je zapisano, da je dom razširjen najverjetneje brez gradbenega dovoljenja, vendar inšpekcijski
postopek v tem primeru še ni uveden.
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Uprava za zaščito in reševanje
poškodb zaradi potresa
Izpostave uprave
podatkov o škodi
dogodkov, a brez
potresni sunek ni

zabeležila večjih

za zaščito in reševanje v obmejnih regijah skupaj z občinami nadaljujejo zbiranje
na stavbah po torkovem potresu, ki je prizadel Hrvaško. Skupno so zabeležili 36
večjih poškodb. Informativne prijave zbirajo tudi danes, kaže pa, da današnji
pustil vidnejših posledic.

Fotografija je simbolična. (Foto: Jaka Adamič
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ni

/

dokumentacija Dnevnika)

Regijske izpostave so v torek poročale predvsem o poškodbah dimnikov in streh, razpokah v
stenah in na stropih ter odpadlem ometu. Večjih poškodb stavb, njihovih porušitev ali poškodovanih
ljudi ne beležijo. Manjše poškodbe so nastale tudi na stavbah, v katerih so sedeži izpostav uprave
za zaščito in reševanje in centrov za obveščanje, in sicer v Novem mestu, Murski Soboti in na
Ptuju, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.
Med potresom je bilo po do sedaj zbranih podatkih poškodovanih več objektov, in sicer
gospodarski, stanovanjski in večstanovanjski objekti ter tudi cerkve in muzej, in sicer na območju
občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Celje, Dobje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri
Jelšah, Ljubljana, Maribor, Oplotnica, Selnica ob Dravi, Radenci, Črnomelj, Šentjernej, Ormož, Ptuj
in Zagorje ob Savi.

Poškodbe zlasti na starejših objektih.
Na objektih so bili v glavnem poškodovani dimniki in strehe. Regijski centri za obveščanje so
skupno zabeležili 36 dogodkov, na intervencijah pa je sodelovalo 25 prostovoljnih gasilskih društev
in pet poklicnih enot, ki so odstranjevali nevarnosti, zavarovali kraje dogodkov in preventivno
pregledovali objekte.
Današnji potresni sunki na Hrvaškem pa naših krajev očitno niso vidneje prizadeli. Na ptujski
izpostavi uprave za zaščito in reševanje tako danes niso prejeli dodatnih klicev, je pojasnil vodja
izpostave Drago Murko . Sicer pa še vedno zbirajo informativne prijave o škodi po torkovem
potresu. Po njegovih informacijah sicer ni bilo hujših posledic, poškodbe pa so nastale zlasti na
starejših objektih.
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Zaenkrat na ptujski izpostavi še zbirajo informacije o nastali škodi in če bodo ugotovili, da
precejšnja, bodo republiški upravi predlagali, da izda sklep o ocenjevanju škode.

je

ta

pripravljenosti tudi državna enota za hitre reševalne
intervencije
V

Tudi na območju Maribora je današnji dan po neuradnih informacijah minil mirno, prizadeti
prebivalci pa še naprej pregledujejo morebitno škodo na objektih.
Po navedbah republiške uprave za zaščito in reševanje so obvestili tudi državno komisijo za
ocenjevanje poškodovanosti objektov, če bo treba ocenjevati poškodovanost objektov v Sloveniji,
vzpostavili pa so tudi kontakt s člani komisije za poškodovanost objektov in predstavnico zavoda za
gradbeništvo.
Zaradi torkovega potresa je bila tega dne sicer do 18. ure v pripravljenosti tudi državna enota za
hitre reševalne intervencije, v še višji stopnji pripravljenosti pa njena enota za iskanje in reševanje v
urbanih okoljih (MUSAR), vodniki reševalnih psov in Zveza vodnikov reševalnih psov Slovenije. V
pripravljenosti je Državni logistični center Roje. Služba za podporo je pri Slovenski vojski preverila
možnost izvedbe hitrega testiranja za pripadnike enote za hitre reševalne intervencije, ki bi odšli na
pomoč na Hrvaško. Glede na kasnejšo informacijo, da njihova pomoč zaenkrat ni potrebna, tudi
testiranje ne bo potrebno, so še pojasnili na upravi.
Sistematičen pregled

in

testiranje Nuklearne elektrarne Krško (Nek)

je

pokazal, da v torkovem

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

potresu ni bila poškodovana, vsi preverjeni sistemi pa so funkcionalni. Ponovni zagon načrtujejo
danes ob 22. uri. Po zagonu naj bi ponoči elektrarna dosegla 50-odstotno zmogljivost, v četrtek
pa polno obremenitev. “Med ponovnim zagonom elektrarne se bo lahko občasno pojavljal hrup
ob sproščanju pare iz sekundarnega - nejedrskega dela elektrarne,” so opozorili. Prebivalce v
okolici elektrarne prosijo za razumevanje.
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PAHORJEVI VICEGUVERNERJI

IN USTAVNI SODNIKI

Podrejene! vodijo
državne finance
Niti evro iz EU,

namenjen Sloveniji, ne bo ostal brez popolnega

nadzora, še posebej pa ne financiranje drugega tira od
do Divače,

ki

Kopra

mu vrednost raste iz meseca v mesec

in se že bliža lumpariji TEŠ 6
Bi bil lahko brutalen poraz Slovenije

na

evropskem sodišču v Luksemburgu, ki je
odločilo, da lokalno računsko sodišče ni
imelo

nobene

mentih

pravice brskati

po

doku-

Evropske centralne banke, ki

so

bili tudi del arhiva Banke Slovenije, milejši, če ne bi bil tudi poduk Janezu Janši, kaj
je vladavina prava. Potem ko je bilo že jas-

da

zadeva

je
zavožena, je namreč
no,
predsednik naše vlade ubral še balkansko
pravno smer lobiranja pri šefici evropske
komisije Uršuli von der Leyen in ji nami-

banke zasežene

obveznice. Zato je bilo
treba z lobiranjem potisniti kot svetovalca
v

kabinetu

predsednika države

svojega

največjega zaveznika dr. Franceta Arhar-

(ob njegovem imenu v javnosti se pridevnik ugledni več ne pojavlja), ki je takoj

ja

poskrbel, da so viceguvemerske položaje v
Banki Slovenije zasedli pravi ljudje, ki so
bili voljni delovati proti takratnemu guvernerju dr. Boštjanu Jazbecu, ostremu za-

govorniku

saniranja velikanske

bančne

gnil, ali bi nam lahko pri sodbi malo pogle-

luknje. O viceguvernerjih

dali skozi prste. Ne da bi se po pravici povedalo, kdo je v resnici pritiskal na odloči-

predsednika države odločalo silno domačijsko, saj se je upoštevalo priporočila tudi

tev računskega sodišča, ne da bi se pojasnila vloga parlamentarne preiskovalne ko-

nepomembnih tajnic,

uradnikov in

rovcev, ki sicer skrbijo
ni lik Boruta Pahorja.

za brezhiben mod-

misije

o bančni

luknji, ki jo je vodil dr. An-

že Logar pod taktirko Andreja Širclja, in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

plača izgubljene oziroma zaradi sanacije

predvsem

razkrilo

strahotno

lobiranje
lastnikov podrejenih bančnih obveznic, ki

se

je v kabinetu

pia-

V boju s cunamijem podrejencev se je po
nasvetu modrih prijateljev evropskih bančnikov Boštjan

Jazbec

raje umaknil

na po-

so jih izgubili pri milijardni sanaciji bank.

nujeni ugledni položaj evropskega bančnika, vendar je še pred odhodom dal odloči-

O viceguvernerjih po domače
Treba si je biti popolnoma na jasnem, da

tev Slovenije (takratna pravosodna minis-

vse niti slovenskega bančništva po-

bila odločitev pravilna, čeprav pozna razsodbo iz Luksemburga), da se lahko brska

imajo

polnoma v rokah lastniki podrejenih

veznic, ki
bodo

se

dobili

ne

bodo ustavili,

od

države

ob-

dokler ne

vrnjenega vsega

vloženega denarja z obrestmi, kar

se

že

krepko dviga nad milijardo in pol evrov.
Gre za sama znana imena predsednikov

trica Andreja Katic še vedno razlaga, daje

po arhivih Evropske

centralne banke,

v

sodišču, ki pa postaja
ob viceguvernerjih drugo sejmišče kabine-

presojo
ta

ustavnemu

in svetovalcev Boruta Pahorja, kamor

slovenskih

je uspelo potisniti vse več vnaprej
odločenih kimavcev, voljnih glasovati po

družb, predvsem iz gradbeništva in zavarovalništva, s skoraj popolno zbirko imen

namigih od zunaj. Zato ni bilo nenavadno,
da je po odhodu Boštjana Jazbeca za vršil-

in priimkov nekdanjih in sedanjih vodil-

ca

nih v slovenskem bančništvu,

verner Primož Dolenc pod pritiskom podrejencev takoj preklical na ustavnem sodišču zahtevo o presoji upravičenosti br-

uprav

in

lastnikov

velikih

izmislili donosno trgovanje s

ki so si tudi
podrejenimi

obveznicami, vendar niso pričakovali,

jim bo

vse

da

skupaj sfižila velika gospodar-

jim

dolžnosti guvernerja imenovan vicegu-

skanja

po arhivu Banke

Slovenije. Samo

slovensko

medklic: drugi viceguverner Marko Boš-

bančništvo, ki so ga seveda v največji meri
uničevali tudi sami.

njak je bil nagnan z Banke Slovenije, po-

V Luksemburgu jim je bilo povsem jasno,
da so hoteli »podrejenci« z brskanjem po

nomski plači oddajal stanovanje na črno,

ska kriza

in

povsem

razsuto

arhivih Banke Slovenije prisiliti državo in

Evropsko centralno banko, da

se

tem ko

se

je izkazalo,

da je kljub

astro-

trdno pa je ostala na položaju viceguvernerka Irena Vodopivec Jean,

saj jo skr-

jim iz-
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bno

ščiti

sedaj finančni minister Andrej

Šircelj. Na

sodišču v Luksemburgu

so se

ameriški finančni sklad (ki sicer svoje ime
tudi posodi za dober odmerek pri provizi-

lahko držali samo za glavo, potem ko so

ji) pokazal tako velik interes

zbrali še mnogo bolj podrobne podatke o

cej

slovenskem bančništvu, kot smo jih zapi-

najprej

drobiž

za

kupil

mariborsko

sali mi. In posledice razen vzgojne in viso-

NKBM, kjer je glavno besedo dobil Borut

ke finančne kazni po brutalni razsodbi: ni-

Petek, nekdanji svetovalec v kabinetu Ja-

ti evro iz

neza

EU,

namenjen Sloveniji, ne bo

Janše

(Borutov oče, lastnik firme Kli-

ostal brez popolnega nadzora, še posebej

ma

pa ne financiranje drugega tira od Kopra

golfu in sponzor stranke SDS). Borut Pe-

do Divače, ki mu vrednost raste iz meseca
v mesec in

se

že bliža lumpariji TEŠ

Bruslju imajo točne podatke, kaj

6. V

Petek,

je Grosupeljčanov partner pri

tek je modro pritegnil k sodelovanju raz-

vpitega Boruta Jamnika, ki je najbolj pou-

dogaja

čen o vsakem evru državnega premoženja,

Ljubljani in v Budimpešti, ki bi v 2TDK

ki ni priklenjen z verigo. In ko je prišlo z

vlagala kar evropski denar iz pomoči proti

Apollom do združitve NKBM in Abanke,

v

se

je nenadoma spet nastala resna

koroni.

ska« banka, ki

Sanirane banke že delijo dobičke
po vseh letih po

Pravzaprav
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nakup pre-

za

zavoženih slovenskih bank. Apollo je

milijardnih

»sloven-

jo v imenu Apolla modro

usmerja nekdanji predsednik NLB Marko

Voljč. Ker

so

kupci iz ozadja Apolla natan-

sanacijah Nove Ljubljanske banke, Nove

ko vedeli, koga morajo postaviti za upra-

Kreditne banke Maribor in Abanke še ve-

vljavca, je sledilo takojšnje zadovoljstvo.

dno ni jasno, kdo se skriva za skladi, ki so

Združena banka je že za letos napovedala

sanirane banke pokupili. Za NLB, ki jo je

lepe

Slovenski državni holding prodal nižje od

kom. ■

najnižje možne cene raznim skladom in

Na evropskem sodišču

dohodke

in

delitev

dobička lastni-

»neznanim« posameznikom, razmetanim
po vsem svetu, ni nihče nikdar zahteval niti dovolil strokovne forenzične preiskave

(ki jo sicer obvlada kaj nekaj zasebnih
čunalniških
očitno

je, da

velemojstrov),
se

med kupci

kajti

jih najbrž

lahko držali samo

ra-

kot

za

glavo, potem ko

skrivajo tudi

povsem prepoznavna domača
dobro pozna

več

v Luksemburgu so se

imena, ki

tudi predsednik

uprave Blaž Brodnjak, ki pa si je s ključavnico na ustih o bančni tajnosti kupil polo-

so zbrali še

mnogo bolj

podrobne podatke
o slovenskem

žaj prvega v banki za večne čase.

Pri razprodaji slovenskih bank

se je brez

dvoma zgodila tudi prva popolna politična
sprava, ki sicer nosi ime Apollo. Nikomur

pač ni

jasno, zakaj naj bi

bančništvu, kot smo
jih zapisali mi.

tako mogočen

Šepet Nedeljskega
Aleksander Lucu / Alenka Žavbi
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Andreja Katič, razlagalka

Irena Vodopivec Jean, zaščitena.
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Proračuna pod streho
Srednja Primorska

30. 12. 2020, 06.00

Helena Race
Na zadnji letošnji seji hrpeljsko-kozinskega občinskega sveta so sprejeli proračuna za
prihodnji dve leti. Težka sta po približno 7,5 milijona evrov.
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Foto: Markus Spiske/Unsplash

HRPELJE > Prihodnje leto bo v hrpeljsko-kozinsko občinsko blagajno priteklo 7,795 milijona
evrov, odhodkov pa bo imela za 7,692 milijona. Leta 2022 pa bo dohodkov za 7,329 milijona,
odhodkov pa za 7,576 milijona evrov.
Med večjimi naložbami bo gradnja povezovalnega vodovoda med Ilirsko Bistrico in Rodikom
(1,23 milijona evrov leta 2021 in 1,013 milijona evrov leta 2022), krožišč v Gradišču (76.226
evrov in 86.475 evrov), Materiji (226.913 evrov in 144.044 evrov) in pri Jadranu na Kozini
(294.685 evrov), ureditev Mestnega trga na Kozini (966.000 evrov), most čez železnico v
Rodiku (307.172 evrov), dokončanje kanalizacije Kozina sever (460.000 evrov), povezovalna
cev kanalizacije med obrtno-industrijsko cono in čistilno napravo (270.742 evrov), ...
V razpravi preko spletne videokonference je po nekaj vprašanjih Vasje Ivančiča in Mateja
Skočaja (Pretresi), Valter Fabjančič (Izvir) opozoril, da je v drugi obravnavi po poslovniku
predvidena le razprava o morebitnih vloženih amandmajih. Ker amandmajev ni bilo, so nato
prešli na glasovanje, kjer so občinski svetniki oba proračuna sprejeli z enajstimi glasovi
podpore (od dvanajstih).

136

30.12.2020

Primorske.si

Sreda, 06:03

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.primorske.si/primorska/goriska/urejali...

Urejali bodo ceste, vodovod
Goriška

30. 12. 2020, 06.00

Alenka Tratnik
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Ureditev pločnika za pešce in kolesarje ob cesti do Vrhpolja, priprava projektov za prenovo
Glavnega trga, širitev parkirišča na Frnaži, ureditev Podskale in obnova vodovoda na Lozicah
je le nekaj naložb, ki jih je Občina Vipava predvidela v proračunu za 2021. Zanje bo namenila
dobre tri milijone evrov, skupni odhodki bodo skoraj 8,5 milijona evrov, napoveduje župan.

Občina namerava prihodnje leto ob cesti med Vipavo in Vrhpoljem proti Vrhpolju urediti pločnik za pešce
postaviti javno razsvetljavo in preplastiti cestišče. Foto: Alenka Tratnik

in

kolesarje,

VIPAVA > Vipavski svetniki so pred prazniki v prvi obravnavi potrdili osnutek proračuna za leto
2021, ki na prihodkovni strani predvideva 7,1, na odhodkovni pa 8,4 milijona evrov. Občina
računa na večji priliv zlasti iz naslova prodaje stavb in zemljišč, s čimer naj bi v proračun
kapnilo 730.000 evrov. Iz veljavnega proračuna bo v prihodnje leto prenesla skoraj 1,5 milijona
evrov, porabila pa jih bo za naložbe. Tem bo skupaj namenila približno 3,5 milijona evrov.

Pločnik

in

kolesarska steza do Vrhpolja

“Največji projekt v prihodnjem letu bo gradnja pločnika in kolesarske steze ter postavitev javne
razsvetljave ob cesti do Vrhpolja, ki se jo bo tudi preplastilo. Trenutno se dogovarjamo za
odkup zemljišč ob cesti in nam kar dobro kaže,” je pojasnil župan Goran Kodelja Za naložbo je
v proračunu predvidel približno pol milijona evrov, z deli naj bi začeli iz smeri Vrhpolja proti
Vipavi.
.

3,5
milijona evrov

je

Občina Vipava predvidela za naložbe

v

2021
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Ob že začetih naložbah, mednje med drugim sodita prenova stavbe na naslovu Glavni trg 1 in
gradnja kanalizacije v Dupljah, se obeta še nekaj novih. Župan je v proračun uvrstil širitev
parkirišča na Frnaži, obnovo gostinskega lokala in postavitev brvi v Podskali, preplastitev
ceste proti Zemonu, gradnjo pločnikov ob Vinarski cesti proti Gradišču in v krožišču proti
Slapu, obuditev vaškega jedra na Slapu, ureditev vodovodnega omrežja na Lozicah, obnovo
stare čistilne naprave v Vipavi, parkirišče in obračališče za avtobuse na Gočah, prenovo trga v
Podnanosu, otroško igrišče v Podragi in parkirna mesta ob pokopališču v Vrhpolju.

Denar za projektno dokumentacijo

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

Občina bo po županovih besedah prihodnje leto pripravila projektno dokumentacijo za
kanalizacijo v Ložah, Mančah in na Gočah, v sodelovanju z zbornico za arhitekturo in prostor
pa namerava izpeljati javni natečaj za celostno ureditev Glavnega trga. “Načrt je, da v 2021
izdelamo vso projektno dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, v izvedbo pa gremo v letu
2022,” je pojasnil župan. Naložba bo po podatkih iz načrta razvojnih programov stala poldrugi
milijon evrov. Če bo občina uspela odkupiti predvidena zemljišča, bi lahko prihodnjo jesen,
napoveduje župan, z direkcijo za vode začela dva milijona evrov vredno naložbo v
protipoplavne ukrepe ob hudourniku Bela. Direkcija za vode bo za poplavno varnost v Vipavi
poskrbela tudi z obnovo dotrajanega jezu, sanacijo obrežnih zidov in čiščenjem struge v
Podskali. Dela naj bi začela po novem letu.
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Strokovnjaki dveh primorskih ustanov
pozivajo h korenitim spremembam za večjo
potresno varnost objektov
Istra

30. 12. 2020, 16.48

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

Strokovnjaki Univerze na Primorskem in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE državo
pozivajo, da zaradi potresne varnosti korenito spremeni način gradnje novih stavb in pospeši
obnovo obstoječih. Torkov rušilni potres na območju Petrinje in Siska vidijo kot zadnje
opozorilo, da so na tem področju potrebne resne spremembe.

Foto: STA

KOPER, IZOLA > InnoRenew CoE, ki se ukvarja z raziskovanjem obnovljivih materialov in
trajnostne gradnje, predvsem lesene, in Univerza na Primorskem v skupnem sporočilu za
javnost poudarjata, da je nujen celovit pristop k tej problematiki, ki bi prinesel ne le potresno
varne, ampak tudi energijsko učinkovite in do okolja ter človekovega zdravja prijazne stavbe,
obenem pa omogočil pametno porabo evropskih sredstev za zagon in razvojno
prestrukturiranje gospodarstva.
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Ključen

je

prehod na uporabo naravnih materialov

obnovljivih virov

iz

Tako pri novogradnjah kot obnovah kot ključno za sprožitev teh procesov vidijo prehod na
uporabo naravnih materialov iz obnovljivih virov, kar v Sloveniji v največji meri pomeni
pametno rabo lesa za vgradnjo v trajne izdelke, najprej predvsem v gradbeništvu.
V obeh ustanovah poudarjajo, da potresi človeška življenja ogrožajo že tisočletja, na območjih,
kjer je potresna ogroženost srednja do zmerna, pa so močnejši potresi redkejši pojav v
primerjavi z ostalimi naravnimi nesrečami. Zato v človeški zavesti pogosto utonejo v pozabo.

34 odstotkov prebivalcev Slovenije živi na območju, kjer
možen rušilen potres

je

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

Slovenija se jim zdi precej tipičen primer takšnega območja, ki je v preteklosti že doživelo več
močnih potresov, a si ti sledijo na daljše časovno obdobje. Strokovnjaki obeh ustanov ob tem
opozarjajo, da skoraj 34 odstotkov prebivalcev Slovenije živi na območju, kjer je možen rušilen
potres. Istočasno pa študije po njihovih navedbah ugotavljajo, da sodobnim zahtevam gradnje
ustreza manj kot polovica obstoječih večstanovanjskih stavb.
Zgolj na območju ljubljanske regije bi tako ob rušilnem potresu brez strehe nad glavo ostalo
od 30 do 70 odstotkov prebivalstva, gmotna škoda pa bi po zadnjih ocenah strokovnjakov
znašala najmanj sedem milijard evrov in državo pahnila v ekonomsko katastrofalen položaj,
opozarjajo v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem.

Država mora prioritetno poskrbeti za potresno sanacijo
kritične infrastrukture
Država mora po njihovem prepričanju prioritetno poskrbeti za potresno sanacijo najbolj
problematičnega dela stavbnega fonda, torej kritične infrastrukture, npr. nekatere zdravstvene
objekte pa tudi številne šole in vrtce. Poleg skrbi za potresno sanacijo problematične državne
infrastrukture pa bi morala Slovenija po prepričanju obeh ustanov poskrbeti tudi za prenovo
zasebnega stavbnega fonda, npr. z ugodno finančno pomočjo lastnikom.
V InnoRenew CoE in Univerzi na Primorskem poudarjajo tudi, da bo imela Slovenija na voljo
precej sredstev EU za spodbujanje gospodarstva po pandemiji. "Če bi vsaj del teh sredstev
investirali v spodbujanje celovitih prenov objektov, bi uspeli narediti velikanski korak naprej," so
prepričani. Tako ne bi le začeli reševati perečega problema potresne varnosti, ampak bi se
odmaknili tudi od zgolj nepopolne sanacije objektov, do zdaj omejene predvsem na
energetsko obnovo, dodajajo.
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"Nujno je, da se ta sredstva porabijo tudi za spodbujanje celovitih prenov objektov z namenom
doseganje visoke stopnje potresne varnosti," zatrjujejo in dodajajo, da je treba pospešiti tudi
postopek posodobitve karte potresne ogroženosti.
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V novi številki Primorskih novic preberite
Spletno uredništvo

Jutri

v

PN

30. 12. 2020, 20.29

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

Novogoriški policisti in kriminalisti so z italijanskimi kolegi že v začetku oktobra prijeli
Italijana, ki naj bi sodelovala pri ropih bank na Dobrovem in v Dutovljah. Od takrat sta
moška, doma s Sicilije, v priporu. V ponedeljek je novogoriško tožilstvo na sodišče
vložilo obtožnico, v kateri jima očita oba ropa.

30. avgusta sta Italijana

Kdor

je v

tik

pred zaprtjem oropala banko na Dobrovem. Foto: Andrej Colja

podjetju nepogrešljiv, bo ostal

Delodajalci bodo lahko delavcem, ki so izpolnili pogoje za starostno upokojitev,
odpovedali delovno razmerje brez navedbe utemeljenega razloga, so v PKP7 potrdili
poslanci. Ne gre za prisilno upokojevanje, poudarjajo na ministrstvu za delo. Delavci,
so za podjetje nepogrešljivi, bodo v dogovoru z delodajalcem lahko še naprej delali.
V predprazničnih Primorskih novicah na 40 straneh vas še čakajo prilogi
Sobota, TV vodnik Vikend ter velika nagradna križanka.

7.

val

ki

in
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Prva cepljenja tudi

v

2/3

primorskih bolnišnicah

V Slovenijo je danes prispela nova pošiljka cepiva proti covidu-19, in sicer 6825
odmerkov. Večina cepiva bo namenjena zdravstvenim delavcem, je povedala nacionalna
koordinatorica programa cepljenja z NIJZ Marta Grgič Vitek.

Tudi na Primorskem izjemen odziv na humanitarne akcije
za pomoč sosedom
Po uničujočem torkovem potresu na Hrvaškem, ki je najbolj prizadel območje Petrinje,
Gline in Siska, so po vsej Sloveniji stekle akcije zbiranja pomoči. V okviru Zveze hrvaških
društev v Sloveniji je k pomoči pozvalo tudi Hrvatsko kulturno-umetniško, prosvetno in
športno društvo “Istra” Piran s sedežem v Luciji, kjer so danes do poldneva zbrali že
deset ton vode, hrane, oblačil in drugih potrebščin za rojake v Petrinji.

Iz

Intereurope bo približno 20 delavcev šlo na Pošto

Nekaj manj kot 20 zaposlenih z Intereurope bo še naprej opravljalo enako delo kot doslej
in verjetno v istih prostorih kot zdaj, a s pomembno razliko: imeli bodo drugega
delodajalca Pošto, ki je Intereuropina večinska lastnica. V obeh družbah so precej
redkobesedni glede načrtovanih prezaposlitev.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

Nova stanovanja

v

strnjenih Livadah

Takoj po novoletnih praznikih bo občina za en mesec javno razgrnila spremembe odloka
o Zazidalnem načrtu (ZN) Livade 1, ki jih je občinski svet na zadnji seji sprejel v prvem
branju in s katerimi občina skupaj s Stanovanjskim skladom RS predvideva gradnjo
novega večstanovanjskega objekta. Okoliški stanovalci pa opozarjajo, da bo novogradnja
bistveno poslabšala njihove bivalne pogoje.

Ob lipicanskem “vrtcu” še dom za upokojene lipicance
V žrebetišču Ravne v pivški občini, kjer ima Kobilarna Lipica svoje posestvo, hleve in
druge prostore, gradijo nov nadstrešek za konje. Ta bo namenjen predvsem “upokojenim”
konjem. Posestvo je sicer že 16 let namenjeno tudi mladim žrebcem do četrtega leta
starosti.

V Mirnu se veselijo prihoda še ene zdravnice
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V Mirnu delujeta dve splošni ambulanti, ki pa sta zaradi velikega števila opredeljenih
pacientov zelo obremenjeni. V prihodnjem letu bodo uredili še tretjo, dobili bodo namreč
dodatno zdravnico, ki bo delala v Mirnu in Kostanjevici na Krasu.

Kultura leta 2020:
spletom

v

trikotniku med vlado, virusom in

Tako med prvim kakor drugim valom epidemije se je vnovič izkazalo, da ljudje brez
kulture ne moremo: lajša, zaljša in bogati naša življenja, pa četudi sama vse bolj životari.
Slovenski ustvarjalci so se letos žal srečevali zlasti na protestnih shodih.

Mitja Viler se

je

tudi uradno vrnil

v

matični klub FC Koper

Nogometni prvoligaš Koper je danes prek družbenih omrežij pričakovano oznanil vrnitev
še enega od svojih bivših nogometašev na začasnem delu v Mariboru. Po desetih letih bo
Kopru spomladi pomagal tudi Mitja Viler
.

Brina Svit: “Zame je bilo to leto presenetljivo,
introspektivno, navdihujoče”
V eni od novel, zbranih v knjigi Nove definicije ljubezni, opisuje mesto, v katerem veter
piha kot nor, ogromen trg gleda naravnost v morje, tam so sledi pustili Stendhal, Joyce,
Kosovel Trst, seveda. S pripovedjo seže tudi v kraško vas, iz katere se odpira razgled na
morje, na dlani imaš miramarski in devinski grad Križ. Nekaj kilometrov severneje, pri
Komnu, pa je Zagrajec, gručica hiš. Tudi iz tiste čisto na robu, obnovljene stare domačije,
oko nad oljčnikom uzre lesketajočo se morsko ploskev v daljavi. Tam, na Krasu, je
pisateljica Brina Svit letos ostala najdlje doslej ...

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

Martin in Tatjana Čotar, obraza
ob plebiscitu leta 1990

z

zgodovinske fotografije

Črno-bela fotografija, na kateri Martin in Tatjana Čotar iz Tabora pri Dornberku v
tamkajšnji osnovi šoli oddajata svoj glas za samostojno Slovenijo, je stara 30 let. Za
Primorske novice jo je posnel Zdravko Primožič 30 let po zgodovinskem dogodku smo
ju obiskali in povprašali o spominih na tisti dan in minulih 30 letih skozi njune oči.
.
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Kako smo v Sloveniji pripravljeni na potres?
KANAL A, 30. 12. 2020, SVET, 18:12
NUŠA LESAR (voditeljica)
A če bi potres z magnitudo 6,2 stresel Ljubljano, ki poleg Posočja, Ilirske Bistrice in Krškega sodi med potresno najbolj
ogrožena območja v Sloveniji, bi bilo mrtvih kar okoli 600 ljudi. Gmotna škoda pa bi znašala kar 10 milijard evrov. To
kaže simulacija, ki so so danes izvedli na Fakulteti za gradbeništvo v Ljubljani, pri čemer so zdaj zaradi epidemije
koronavirusa razmere še bistveno bolj zahtevne. Kako smo pripravljeni, če bi tak potres, kot se je včeraj zgodil na
Hrvaškem prizadel Slovenijo? Kaja Kobetič.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Posledice takšnega potresa kot je včeraj prizadel Hrvaško bi v Sloveniji sanirali več desetletij, brez ovinkarjenja pove
potresni inženir Matjaž Zdolšek.
dr. MATJAŽ DOLŠEK (Kat. za konstruk. in potresno inžen., FGG)
Bi bila to da dejansko velika katastrofa.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Simulacija potresa iz Petrinje z epicentrom blizu centra Ljubljane na eni od štirih najbolj izpostavljenih potresnih območij
je namreč pokazala, da bi bilo mrtvih okoli 600 ljudi, materialne škode pa za 10 milijard. V Sloveniji, predvsem v Ljubljani,
je namreč kar nekaj stavb, ki bi se porušile.
dr. ROKO ŽARNIČ (inžinir gradbeništva, FGG)

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

Zidane stolpnice v Ljubljani, ki jih je kar veliko število, ki so bile projektirane pred predpisi, 1963, to znane Roške
stolpnice, pa še kakšne v Savskem naselju, itd.
dr. MATJAŽ DOLŠEK (Kat. za konstruk. in potresno inžen., FGG)
Število ljudi ki bivajo v ogroženih, potresno ranljivih stavbah v Sloveniji nekje med 80 pa 200 tisoč.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Pa bolnice, denimo UKC Ljubljana, kjer je dnevno tudi do 15 000 ljudi in ki je zdaj tudi covid bolnica. Praviloma, bi
pojasnjuje, Dolšek bolnice morale odnesti brez hujših posledic.
dr. MATJAŽ DOLŠEK (Kat. za konstruk. in potresno inžen., FGG)
Treba se je zavedati, da je treba bolnice projektirat na največje potresne sile kot običajne obete, za to kar je po močnih
potresih, ko pride do ponesrečencev jih je treba tudi oskrbovati in zdaj če bo bolnica poškodovana, potem bo še ta
dodaten problem.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Zato ima UKC Ljubljana ob potresu še svoj protokol.
MATJAŽ TAVČAR (vodja službe za korporativno varnost, UKC LJ)
V primeru potresa izvede odklop vseh instalacij z aktiviranjem agregatske razsvetljave, kar pomeni, da je s tem
zagotovljeno tudi delovanje vseh naprav za zagotavljanje življenjskih funkcij, pa je priporočljiva tudi evakuacijo.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan miri, če nas močno strese, smo na to pripravljeni.
SREČKO ŠESTAN (poveljnik Civilne zaščite)
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Mi imamo veliko usposobljenih, tudi naših, tistih naj masovnejših reševalcev, gasilcev za tehnično reševanje, za iskanje
imamo kinologoge in pa tudi tehnična sredstva, diofone, diofoniste. Tako da ta, prav ta proces teče zelo hitro.
KAJA KOBETIČ (novinarka)
Da bo v novem letu izvedena nacionalna vaja za ravnanje ob potresu, je včeraj naznanil tudi premier. Da nas med eno
katastrofo epidemijo, ne bi presenetila še druga.
SREČKO ŠESTAN (poveljnik Civilne zaščite)
Tudi ob potresu reševalci in vsi ostali, bi se morajo čim bolj držati tistih ukrepov, ki jih predvideva tudi epidemija. Seveda
ne v taki situaciji časih podatkov.
Unknown speaker 34

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

Ampak verjamem, še dodaja Šestan, da bi bilo mogoče tudi to.
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Staš Zgonik

30. 12. 2020

|

Mladina 53

|

Politika

Brežiški buldožer
v

naravi, dokler lahko!
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Uživajte
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Minister in prejemnik dividend
© Borut Krajnc

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

Andrej Vizjak je na položaj ministra za okolje prišel z jasno agendo – odpraviti ovire, s
katerimi se je moral ukvarjati zadnja leta, ko je bil zaposleni v družbi Hidroelektrarne na
spodnji Savi in je tam skrbel za papirologijo načrtovane Hidroelektrarne Mokrice. Zastavil
si je, da se bo tej nalogi posvečal tudi na novem delovnem mestu – a tokrat z močjo, da
zakonodajni okvir prilagaja potrebam svojega prejšnjega delodajalca. Tega niti ni skrival.
Že po zaslišanju ministrskega kandidata v državnem zboru je bilo vse jasno.
»Nadležnim« nevladnim organizacijam, ki so s pravnimi postopki dosegle ustavitev gradnje
HE Mokrice, se je namenil odvzeti pravico do vlaganja pritožb, in to kar v okviru zakonov
za odpravljanje posledic epidemije. Ustavilo ga je šele ustavno sodišče.
Čeprav energetika v razdelitvi vladnih resorjev spada pod ministrstvo za infrastrukturo, je
Vizjak gradnjo hidroelektrarn, pri katerih je največ težav s pridobivanjem okoljskih
dovoljenj, vzel pod svoj nadzor. »Malo sem tudi minister za energetiko,« je prostodušno, ne
meneč se za očitno navzkrižje interesov, poleti priznal za Dnevnik.
Ravnovesje sil znotraj vlade je popolnoma porušeno. Imamo okoljskega ministra, za
katerega so zavarovana naravna območja predvsem razvojna ovira, ki razume zlasti
potrebe energetike, ki (tudi na podlagi notranjih informacij?) služi z delnicami naftnih
družb in ki ponosno pove, da je bila nemška ministrica za okolje, ko je prebrala njegov
življenjepis, zaskrbljena.
Ob koncu leta je vlada po njegovem načrtu sprejela sklep
Hidroelektrarne Mokrice nad koristjo ohranjanja narave.

o

prevladi javne koristi gradnje

148

30.12.2020

Mladina.si

Sreda, 00:05

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.mladina.si/204032/kaj-so-povedali-v-le...

30. 12. 2020

|

Mladina 53

|

Politika

Kaj so povedali

v

letu 2020?

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

Odmevne letošnje izjave doma

in

po svetu

Vasko Simoniti
© Borut Krajnc

»Janša je imel precej sreče leta 1988, da ni bil Janša na oblasti.«
Slikar Arjan Pregl na Twitterju o zatiranju protestov
»In kaj bi bilo narobe, če bi bili po vsej Sloveniji vojaki?«
Generalni direktor Policije Anton Travner za Dnevnikov Objektiv
zaskrbljenosti
»Ne pustim telefonov za mizo.«
Soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša na TV SLO
tvitanja

o

o

nepotrebni

omejevanju moževega
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»Kolikor vem, ste pisali

o

tem, da stranke SMC nihče več ne podpira, tako da nismo mogli

nikogar izdati.«
Predsednik SMC Zdravko Počivalšek
Janševo vlado

v

pogovoru

novinarji

z

o

izdaji volivcev

z

vstopom

v

»Vi ste žvižgači, ker se požvižgate na predpise!«
Žvižgač Ivan Gale v oddaji Tarča o gospodarskem ministru in njegovih sodelavcih
»Prišel je koronavirus. In zdaj se prav tekmuje, kdo bo bolj ploskal požrtvovalnim
delavcem v zdravstvu. Trgovini. Komunali. Dostavi. Čiščenju. Gradbeništvu. Živilski in
tekstilni industriji. Proizvodnji. In kaj ste prej govorili o njih?«
Sindikalist Goran Lukić v Mladini o dvoličnosti
»Umirajo tudi zato, ker nam je bil humanizem pogosto le beseda, ker smo še pred nekaj
raje reševali trezorje bank, kot da bi gradili bolnišnice, domove, šole in laboratorije.«
Nevrolog Zvezdan Pirtošek za Večerovo prilogo V soboto o starejših

leti

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

»V šolo pojdite po znanje, pa si mogoče z očmi signalizirajte, da ste si všeč, in se potem
izven šole skušajte približati drug drugemu. Poljubljati se pa raje ne preveč, sploh v
osnovni šoli, ker časa bo še dovolj za to.«
Ministrica za izobraževanje Simona Kustec v oddaji Infodrom na TV Slovenija o
priporočeni vzdržnosti ob začetku šolskega leta
»V preteklosti smo menili, da je Evropa naša prihodnost, a danes vemo, da smo mi
prihodnost Evrope.«
Madžarski premier Viktor Orbán v govoru o razmerah v državi o novi samozavesti
»Na Madžarskem ne boste srečali nobenih vojakov z brzostrelko, nobenih čudnih situacij,
ki jih srečate recimo v Bruslju v samem središču mesta, kjer se pravzaprav ne moreš
obrniti, ne da bi zadel ob cev avtomatske puške.«
Premier Janez Janša v intervjuju za TV SLO o zgledni državi
»Vizjak je presegel že vse mejne vrednosti političnega onesnaževanja.«
Nekdanji okoljski minister Pavel Gantar na Twitterju o zdajšnjem okoljskem ministru
»Ko bodo to
neposredno
uporabnika
Strokovnjak

dosegli, bomo imeli globalen internet brez operaterjev. Storitev bomo plačevali
proizvajalcu opreme. Telekom, A1 in Telemach, ki tekmujejo, katerega
bodo dobili v roke, bodo kmalu postali popolnoma irelevantni.«
za komunikacijsko tehnologijo Boštjan Batagelj o učinku projekta Starlink

»Ko se začne plenjenje, se začne streljanje.«
Ameriški predsednik Donald Trump na Twitterju

o

uporabi sile
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»Slovenski Donald.«

Nemški tednik Der Spiegel

o

političnem delovanju Janeza Janše

»Bes virusa še očitneje kaže nesmiselnost vojne. Zato pozivam k takojšnji globalni
prekinitvi ognja na vseh koncih sveta. Čas je, da oborožene spopade ustavimo in se
osredotočimo na resnični boj za naše življenje. «
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres na virtualni novinarski
konferenci o nujnosti miru
»Neodvisna Zahodna Sahara ni realistična možnost za razrešitev konflikta. Avtonomija pod
maroško suverenostjo je edina izvedljiva rešitev.«
Izjava Urada ameriškega predsednika Trumpa o podpori Maroku v ozemeljskem sporu. V
zameno je Maroko vzpostavil diplomatske odnose z Izraelom.
»Fotografirali smo se brez mask. Ob prihodu smo jih imeli. Nato smo ugotovili, da smo vsi
zdravi.«
Kulturni minister Vasko Simoniti za Siol.net o obisku pri 107-letnem Borisu Pahorju med
epidemijo

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

»Danes mi sekretarka kulturnega ministrstva pošlje čestitko za Jenkovo nagrado, jutri pa
grem dvignit čudoviti dopis tega istega ministrstva o deložaciji založbe, pri kateri je knjiga
izšla.«
Nagrajeni pesnik Brane Mozetič za Dnevnik o licemerstvu oblasti
»Pa naj snemajo filme o osamosvojitveni vojni, o povojnih pobojih – o čemer koli bi pač po
njihovem mnenju morali nastajati filmi. Tako bi služili vsaj ljudje, ki bi sodelovali pri teh
projektih: vsi filmi potrebujejo lučkarje, kostumografe in druge filmske delavce.«
Pisatelj in režiser Goran Vojnović za MMC RTV SLO o zastoju filmske produkcije pod
Janševo vlado
»Lahko imam koncert do 50 ljudi z bendom, ekipo, tehniki, natakarji ... skratka, prodamo
lahko kakih 28 vstopnic ... krasno ... ampak zakaj je v Bauhausu potem lahko Woodstock?«
Glasbenik Matevž Šalehar - Hamo na Twitterju o festivalskih trgovinah
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razmišljanja

Kako ravnati

v

Like

primeru potresa

/

kaj storim ob potresu?

ako ravnati v primeru potresa je vprašanje, ki si ga zadnji dni zastavlja
marsikdo. Tresenje tal na Hrvaškem smo dva dneva zapored čutili v Sloveniji
in marsikdo je ob tem iskal informacije kaj storiti ob potresu. Včeraj smo
med prenosom seje v državnem zboru videli paniko nekaterih poslancev, ki so
reagirali povsem napačno in panično in v neskladju s priporočili stroke.

K

Potres v okolici Zagreba z magnitudo 5,1 / te je danes prebudil potres?
Vas je prebudil potres / potres z magnitudo 5,1 v bližini Zagreba
Franc Breznik kršil odlok o prepovedi zbiranja / če se oblečemo v Batmane in
Supermane se lahko družimo?

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

Razumem. Ko pride do potresa in ko pod nogami začutimo tresenje tal je nekaj realnost,
nekaj pa ukrepi, ki bi jih morali spoštovati ob potresu. Posledično se marsikdo odzove
nagonsko in začne panično bežati, kar pa lahko povzroči več škode, kot pa če se držimo
pravil, ki jih je postavila stroka.
Kako ravnati v primeru potresa / kaj storim ob potresu? Na portalu Uprave Republike
Slovenije za zaščito in reševanje imajo zelo natančna vodila – ki lahko marsikomu
pomagajo pri soočanju s popotresnimi sunki, ki naj bi jih bili deležni še naslednji dve leti –
zaradi potresa v Petrinji včeraj.

MED POTRESOM
Med potresom ostanite mirni!
Takoj prekinite svoje dejavnosti, poglejte naokrog, hitro presodite
razmere in ustrezno ukrepajte.
Med potresom ne tecite iz stavbe!
Ne uporabljajte dvigala ali stopnic in ne skačite skozi okna!
Doma, v pisarni ali šoli:
ostanite v prostoru, v katerem ste;
oddaljite se od oken in drugih steklenih površin;
poiščite zaklon pod masivnimi mizami in klopmi, šolskimi mizami ali med podboji
vrat v nosilnih stenah, če takih možnosti nimate, pa v kotu ob notranjih nosilnih
stenah prostora, zaščitite si glavo;
na hodnikih se stisnite k notranjim nosilnim stenam in si zaščitite glavo;
če ste v postelji, ki stoji na varnem mestu, v njej tudi ostanite, glavo si pokrijte z
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blazino.
V objektih, v katerih se zadržuje veliko ljudi:
ostanite mirni, ne pridružite se paničnim ljudem;
ne prerivajte se proti izhodnim vratom, počakajte, da potres mine in šele nato
umirjeno zapustite objekt;
če med potresom sedite, do konca tresenja ostanite na svojem sedežu in si
zaščitite glavo;
če ne sedite, si zaščitite glavo in se odmaknite od velikih steklenih površin,
električnih naprav (prodajnih avtomatov, bankomatov, električnih kablov ipd.),
polic s predmeti, ki lahko padejo, in velikih stvari, ki se lahko prevrnejo.
Na invalidskem vozičku:
umaknite se na varno mesto, zablokirajte kolesa in

si

zaščitite glavo.

V dvigalu:

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

če ste med potresom v dvigalu in se to ne ustavi samodejno, takoj pritisnite
tipko naslednjega nadstropja oziroma tipke vseh nadstropij;
ko se vrata dvigala odprejo, previdno izstopite, na bližnjem varnem mestu
počakajte do konca tresenja, nato pa umirjeno po stopnicah zapustite stavbo;
če se vrata dvigala ne odprejo, jih ne poskušajte odpreti na silo. Z namenskim
gumbom v kabini opozorite nase servisno službo.
Na prostem:
pojdite na odprt prostor, proč od stavb, bregov rek in jezer, vodnih pregrad,
dreves, prometnih znakov in reklamnih panojev, semaforjev, svetilk javne
razsvetljave, električnih žic, daljnovodov ter drugih napeljav ipd.;
če se na strnjeno pozidanem območju ne morete oddaljiti od stavb, poiščite v
bližnjih vratnih odprtinah zaščito pred padajočimi predmeti (strešniki, deli
dimnikov, ometa, cvetličnimi koriti in lončki, razbitim steklom ipd.) in si zavarujte
glavo.
V gorah, na strmih pobočjih ali v njihovi bližini:
se ne približujte robovom previsnih sten, bodite pozorni na morebitno padanje
skal, trganje skalnih podorov, na možnost plazov, udorov, ipd.
V avtomobilu, na vlaku ali v avtobusu:
na odprtem prostoru upočasnite vožnjo, varno zapeljite ob rob vozišča in ustavite
na kraju, ne boste zmanjšali pretočnosti prometnice, v avtomobilu počakajte do
konca potresa;
avtomobila ne ustavljajte v predorih in podvozih, na nadvozih ali mostovih
oziroma v njihovi neposredni bližini;
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izogibajte se električnim žicam in daljnovodom, velikim označevalnim tablam,
stavbam in drugim stvarem, ki bi se lahko podrle;
če morate zapustiti avtomobil, ga umaknite z vozišča in na vidnem mestu pustite
vaše podatke;
če med vožnjo na vlaku ali v avtobusu stojite, se trdno primite, da ne padete, če
sedite, se zavarujte pred padajočimi predmeti. Bodite pripravljeni tudi na
možnost nenadne ustavitve vozila.

PRED POTRESOM
Poučite se:
o tem, da Slovenija leži na potresno nevarnem območju;
o tem, kako lahko zavarujete sebe, svojo družino in imetje pred potresi;
poučite družinske člane o tem, kako ravnati med potresom in po njem;
z družinskimi člani določite mesta, kjer se boste sestali po potresu, če dostop do
doma ne bo mogoč in boste med potresom ločeni;
na karti potresne intenzitete preverite, kakšne učinke potresov lahko pričakujete
na območju, na katerem živite.

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

Poskrbite za varnost stavbe:
najboljšo zaščito med potresom omogoča stavba, ki je bila zgrajena po načelih
potresno odporne gradnje. S tako gradnjo se zmanjša škoda na stavbah in
preprečijo žrtve;
preverite, ali je stavba, v kateri prebivate, potresno odporno grajena;
redno pregledujte in vzdržujte stavbo v kateri bivate. Z deli oziroma posegi, ki jih
na stavbi izvajate, ne zmanjšujte njene potresne odpornosti. Strokovnjak naj
popravi razpoke v stropu, stenah ali temeljih;
poskrbite, da bodo električni kabli ter plinske cevi in napeljave brezhibni.
Uhajanje plina lahko povzroči eksplozije in požare med in po potresu;
preverite streho in če je treba pritrdite strešnike;
pritrdite anteno.
Določite varna mesta:
Doma, v šoli, na delovnem mestu oziroma v stavbah, v katerih se najpogosteje nahajate,
določite varna mesta. Varno mesto je tisto, ki ga ob nevarnosti hitro in varno dosežete.
Varna mesta v stavbah so:
pod trdnimi mizami,
med podboji vrat, če so v nosilni steni,
ob notranjih nosilnih stenah.
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Mesta v stavbah, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:
zunanje in predelne stene,
dimniki iz opeke,
večje steklene površine (okna, ogledala, steklene omare, police s steklenimi
predmeti, ipd.),
velike omare,
mesta, od koder lahko padejo stropna razvestljava in težki predmeti.
Mesta na prostem, ki se jih je treba ob potresu izogibati, so:
stavbe,
zidovi,
drevesa,
telefonska in električna napeljava,
ulična razsvetljava,
prometna signalizacija,
daljnovodi,
nadvozi, podvozi, mostovi, predori,
rečne brežine, morska obala, predeli pod klifi,
strma pobočja, robovi previsnih sten ipd.

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

Poskrbite za varnost v domu:
omare pritrdite na steno;
onemogočite premikanje omaric in predmetov na koleščkih;
velike in težke predmete ter predmete, ki se lahko razbijejo ali zlomijo, postavite
na nižje police;
nad ležišča in mesta, kjer sedite, ne obešajte slik, ogledal ter drugih težkih ali
ostrih predmetov;
postelje odmaknite od oken, predelnih sten in visokega pohištva, ne postavljajte
jih pod težke lestence;
pritrdite cvetlična korita in lončke z rožami na zunanjih okenskih policah,
balkonih ali terasah;
nezavarovane prosto stoječe plinske naprave (štedilnike, kotle, peči in grelnike)
na plinovodno napeljavo stavbe povežete z gibkimi dovodnimi cevmi, daljšimi od
najmanjše dolžine, potrebne za priklop;
plinske jeklenke namestite tako, da ne bo moglo priti do poškodbe ali pretrganja
gibke dovodne cevi;
zavarujete prosto stoječe peči, da se med potresom ne bodo prevrnili in
povzročili požara;
prosto stoječe grelnike in zalogovnike tople vode namestite ob nosilne stene in
jih nanje ustrezno pritrdite;
v bližino vrat in na hodnike ne postavljajte škatel in omar, ki bi se ob potresu
lahko prevrnile in onemogočile izhod iz stavbe;
lahko vnetljive tekočine ter strupene snovi (strupe za škodljivce, pesticide,
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močna čistila ipd.) hranite v prvotni embalaži, če je mogoče na nižjih policah
zunaj stavb in vozil;
vredne stvari hranite v trdnih in negorljivih škatlah.
Poskrbite za nujno opremo:
Ob močnejšem potresu se lahko zgodi, da:
ne bo zagotovljena preskrba z elektriko in zemeljskim plinom;
bo motena oskrba z vodo oziroma voda ne bo pitna;
bo poškodovan in zaradi tega neuporaben kanalizacijski sistem;
sistem ogrevanja, ki ga običajno uporabljate, ne bo deloval ali ne bo varen za
uporabo;
stacionarni in mobilni telefoni ter internet ne bodo delovali …

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

Pomembno je, da si pripravite:
zadostno zalogo vode (vodo v plastenkah, dodatno tudi sredstva za razkuževanje
vode;
stalno zalogo hrane za izredne razmere ), odpirač za konzerve, (v zalogi naj bodo
pripravljene jedi, ki jih ni treba kuhati). Če imate alergijo ali dieto, to upoštevajte
pri pripravi zaloge, upoštevajte posebne potrebe dojenčkov, starejših in bolnikov.
Poskrbite tudi za zalogo hrane in vode za domače živali);
zdravila (še posebej tista, ki jih redno jemljete) in opremo za prvo pomoč;
higienske pripomočke;
plinski kuhalnik, odpirač za pločevinke, žepni nož;
trpežne pohodne čevlje, topla oblačila in odeje;
baterijski radijski sprejemnik in baterijsko svetilko z rezervnimi baterijskimi
vložki;
drugo, kar menite, da bi potrebovali.
Osebna kontaktna kartica, ICE številka, obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in
drugih nesreč
Za vse družinske člane izpolnite osebne kontaktne kartice. Vsak član naj ima svojo kartico
vedno pri sebi. Obrazec osebne kontaktne kartice najdete v zgibanki.
V svoj mobilni telefon vpišite oznako ICE (In Case of Emergency) k telefonski številki
osebe, ki jo je treba obvestiti, če se vam kaj zgodi.
Izpolnite tudi obrazec gospodinjstva v primeru naravnih in drugih nesreč. Priporočljivo je,
da obrazec hranite skupaj s fotokopijami pomembnejših dokumentov v trdni in negorljivi
škatli.

PO POTRESU
Ostanite mirni! Potresu lahko sledijo tudi močnejši popotresni sunki.Ob njih ravnajte enako
kot ob potresu.
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Če ste ujeti v ruševinah:
ostanite mirni, skušajte ugotoviti, od kod prihaja zrak;
če se praši, uporabite priročno zaščitno sredstvo (robec, krpo, del oblačila) in si
njim prekrijte usta in nos;
če niste poškodovani, skušajte odstranjevati ruševine v smeri, s katere prihaja
zrak, pri tem varčujte s svojimi močmi;
če ruševin ne morete odstraniti in ste poškodovani, se premikajte čim manj, da
ne boste dvigovali prahu. V enakomernih presledkih udarjajte s predmetom po
kovinski napeljavi ali zidu;
če imate pri sebi mobilni telefon, ga uporabite, čeprav ni nujno, da bodo po
potresu telefonska omrežja delovala. Občasno ga ugašajte in skušajte čim dlje
ohraniti energijo baterije.

z

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

Če ste nepoškodovani in niste ujeti v ruševinah:
pomagajte sebi, svojim bližjim in tistim, ki potrebujejo posebno pomoč;
če zaznate vonj po plinu, poskusite odpriti okna;
po potresu lahko tudi zagori! Poskrbite za varnostne ukrepe, da ne pride do
požara. Če zagori, poskušajte pogasiti ogenj, sicer pokličite številko za klic v sili
112;
uporabljajte baterijske svetilke ali kemične svetilne palice, ne prižigajte vžigalic,
sveč in ne uporabljajte odprtega ognja;
ne kadite;
izklopite vse plinske in električne naprave ter vire gretja, katerih delovanje bi
lahko povzročilo požar ali eksplozijo;
zaprite glavni ventil plinovodne napeljave ter izklopite glavno stikalo električnega
omrežja;
zaprite glavni ventil vodovodnega omrežja stavbe, saj je lahko po potresu voda
zaradi poškodb cevi zunanjega vodovodnega omrežja onesnažena;
skušajte očistiti ostanke razlitih nevarnih snovi (čistil in kemikalij, razredčil,
bencina ipd.); ob možnostih zastrupitve obvestite pristojne organe in zapustite
nevarno območje;
poškodovano stavbo zapustite po najvarnejši poti, s seboj vzemite najnujnejšo
obleko, dokumente, denar in nujna zdravila;
če ste bili med potresom ločeni od najbližjih, vzpostavite stik z njimi;
poskrbite za domače živali.
Preglejte stanje vaše stavbe in poškodbe na njej:
če že od zunaj opazite, da je konstrukcija stavbe poškodovana, v stavbo ne
vstopajte, temveč počakajte na oceno usposobljenih strokovnih ekip;
če poškodbe konstrukcije stavbe od zunaj niso opazne, v stavbo vstopite zelo
previdno, previdni bodite tudi pri preverjanju stanja v notranjosti;
za gibanje po stavbi se zaradi črepinj, razbitin in drugega porušenega materiala
ter nevarnih predmetov primerno obujte;
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poskrbite za strokovni pregled vodovodne, kanalizacijske, plinske in električne
napeljave ter dimnika in drugega, če je treba;
fotografirajte poškodbe stavbe, opreme in predmetov za prijavo škodnega
primera.

Če se po potresu nahajate:
V avtomobilu:
poslušajte radio in prometna poročila, saj obstaja verjetnost, da je cestna
infrastruktura poškodovana,
če po potresu cestišče ni poškodovano, nadaljujte pot. Izogibajte se nadvozov,
podvozov, predorov in mostov,
če po potresu z avtomobilom poti ne morete nadaljevati, umaknite avtomobil na
varen kraj in na vidnem mestu pustite vaše podatke.
V gorah:
pazite na morebitno padanje skal in trganje skalnih podorov,
bodite pozorni na možnost plazov, udorov, zlasti na strmih pobočjih.
Na obalah jezer, vodotokov in morja:

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

ne približujte se obali, saj se lahko brežina vdre oziroma zdrsne;
izogibajte se predelov pod klifi,
vodne pregrade so lahko poškodovane, zato se ne zadržujte v njihovi bližini.
Ob evakuaciji:
Po močnejšem potresu so lahko stavbe tako poškodovane, da niso primerne za bivanje,
zato se izvede evakuacija. Ob evakuaciji upoštevajte ukrepe in navodila. S seboj vzemite le
najnujnejše (obleko, higienske pripomočke, dokumente, denar, zdravila). Poskrbite za
domače živali. Ko boste na varnem, sorodnikom sporočite, kje ste.

Življenje po potresu:
spremljajte navodila v sredstvih obveščanja;
upoštevajte ukrepe in navodila pristojnih organov
pričakujete lahko motnje pri oskrbi s pitno vodo,
prekuhati ali drugače razkužiti. Če je mogoče, se
( Kako zagotoviti varno pitno vodo );
racionalno uporabite živila, najprej porabite hitro
zaloge za izredne razmere.

in služb;
zato je treba vodo pred uporabo
oskrbite z vodo iz plastenk
pokvarljiva, šele nato živila

iz
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Kako ravnati v primeru potresa kaj storim ob potresu
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»V preteklosti smo menili, daje Evropa naša prihodnost,
a danes

m
Madžarski

vemo, da smo mi prihodnost Evrope.«
premier Viktor O rini n v govoru o razmerah v državi o novi samozavesti
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Vzornik in oboževalec

/

Foto: Borut Krajnc

Ogrska Slovenija
Vasarolni, anrig lehet!*

Oktobra

j c madžarska medij

podaljšek. Ume-

televizijski

zija SDS, ki sama brez velikih finančnih

TV.

so Telekomu

nov evrov.

ideološki

postala lastnica televizije

družba

Planet

kanal

nekakšen

so verjetno tudi špekulacije, da sc
bo podjetju pridružila Nova24, televi-

ska

Mreža

Za

plačali

TV2,

Media

TV2

pet

stne

injekcij ne

milijo-

na Madžarskem

druga najve-

Druga

velika

ijrore

preživeti.

gospodarska zmaga

Viktorja

približevanje

Orbana

TV2 je nekoč bila v nemški lasti, v lasti televizijskega
podjetja Proy, dokler je ni leta 2015 kupil Orbanov
podpornik, producent Andy Vaj na, ki je bil kasneje

Madžarske k

naslovila pobudo za

tudi komisar madžarske vlade za filmsko industri jo.

nijo in Madžarsko o sodelovanju pri gradnji in gospo-

Ko

je Vajna januarja 2019

umrl, je televizijsko mrežo

bra

v

letošnjem letu

je

čja zasebna televizijska mreža, je povsem orbanovska.

hitro

projektu drugega tira. Vladaje novemzunanjo politiko

na parlamentarni odbor za

sklenitev sporazuma med Slove-

darjenju z drugim tirom železniške proge DivačaJa, zdaj, ko smo po vrsti zapletov in celo refedrugi tir začeli že graditi, želi vlada projekt

s 14 TV-programi prevzel madžarski bogataš Jozsef Vida - še en novi, vzpenjajoči se podjetnik, ki mu

Koper.

posli uspevajo s pomočjo dobrih političnih povezav s

postaviti na glavo. Tudi ta posel je povsem očitno
posledica dobro stkanih političnih vezi med sloven-

stranko

Fidesz.

Mreža

TV2

je na Madžarskem znana po svo-

rendumu

skim in madžarskim

predsednikom vlade, posel pa je

jih političnih kampanjah v podporo Orbanu. Ena
njenih specialitet ali inovacij je, recimo, da so pre-

tudi težko pojasniti z zgolj

nose športnih dogodkov, ki jim navadno

namreč

žice, pomešali

tivnim programom. Planet
tako

očitno ne bo

vizija, ki

bo v

sledijo mno-

s političnopropagandnim informa-

navadna,

Sloveniji

TV pod

novim

lastnikom

politično nevtralna

iskala

tele-

le večji dobiček, ampak

Finančna

ekonomskimi izračuni.

konstrukcija gradnje drugega tira je

že končana,

Slovenija bo tir gradila s pomo-

čjo razmeroma poceni kreditov,

sedaj pa želijo v SDS

v projekt vključiti Madžarsko, katere
žek, domnevno v višini 200 milijonov
cej

dražji. Poleg

denarni vloevrov,

tega bi morali v vladi ob tem

bo preuničiti
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»Na Madžarskem ne boste srečali nobenih vojakov z brzostrelko, nobenih

čudnih situacij, kijih srečate recimo v Bruslju v samem središču mesta, kjer
se pravzaprav ne moreš obrniti, ne da bi zadel ob cev avtomatske puške.«
Premier

Janez Janša v intervjuju za TV SLO o zgledni državi

zasnovo: če bodo

še vso institucionalno

pri

sodelovali

projektu,

izvedljivo prek

zaradi

to

Madžari res

EU pravil ne

bo

projektnega

podjetja 2TDK, ampak
projekt prenesli nazaj na Slovenske

metov

100

dolgo in 4 metre široko ploščo, na kateri so zapisana
madžarska zgodovinska imena 12.000 občin. Tako

železnice. Gre skratka za izjemno

tvegano potezo pri
več kot milijardo evrov vrednem projektu, kije brez

tistih, ki so del Madžarske, kot onih, ki danes pripadajo drugim državam. Letos je Orban v majhnem
mestu blizu slovaške meje odkril spominsko ploščo,

politične ljubezni med velikima vodjema Madžarske

na kateri piše »Reka

le tako,

da bodo

In potem lahko gremo še naprej. Novembra je
Madžarska

skega

napovedala tudi začetek gradnje ljubljan-

potniškega

tako imenovane

centra,

Emonike.

Projekt bo vodilo podjetje v lasti madžarske banke
OTP. Banka

OTP, ki

banko SKB, je
Csanyia.

v

je januarja lani v Sloveniji kupila

lasti najbogatejšega Madžara Sandorja

Kdo je Csanyi?Ta

poslovnež je seveda blizu

Viktorju Orbanu: je predsednik madžarske nogometne

zveze, torej

športa, ki je za Viktorja Orbana sveta

akademijo v

naložbo v nogometno

reč, nadzira tudi

Lendavi,

je projekt madžarske vlade; skratka,

ki

Madžarska do morja«.

-

Poleg zgodovinskega revizionizma jc Orbanova

in Slovenije ni mogoče pojasniti.

gre

tako rekoč za državno banko. Za OTP je pred časom
v Sloveniji pri širjenju lobiralo tudi madžarsko vele-

vlada začela tudi širiti svoj vpliv zunaj meja, čemur v
zadnjih letih sledijo s strateško zavzetostjo: sklepajo
mednarodna zavezništva in poskušajo širiti svoj tako

..

Radi bi šli nazaj
evropskih institucij in politike kot take
v zgodovino, kjer bi govorili o vrednotah, kot so družina,

nacija, kulturna tradicija, vera,« je govoril Orban letos
na Blejskem strateškem forumu. Pri tej ekspanziji je
Madžarska sprva sistematsko
v

območjih, kot je denimo v Sloveniji naložba

zičnih

v uradni

glede

A

statistiki.

Banka

Lendavi kupil tamkajšnje terme, čemur so letos

Letos novem-

zamikom.

na svojo velikost Madžarska nekaj posebnega.

Že lani je postala druga najpomembnejša investitoNa prvem mestu je Češka, na tretjem

rica v Sloveniji.

paje Slovaška. Je pa Madžarska daleč, daleč prva po
so imela do leta

Madžarska podjetja

tendenci:

Sloveniji za okoli 60 milijonov evrov naložb,
leta 2019 poskočila na kar 422 milijonov.
da bo leto 2020 res rekordno.
Zakaj

to počne?

Madžarska

In

2018 v
ta pa

so

vse kaže,

vlad, Janezom

Je posredi pred-

Janšo in Viktorjem Orbanom?

Madžar-

ski predsednik vlade Viktor Orban je po veliki zmagi

na volitvah

leta

2010

vsem

še

državnim institucijam

sreči

primernimi ornamenti
da seje
darski in

še danes
-

-

lepo uokvirjen in s

visi vjavnih prostorih, piše,

na Madžarskem s stranko Fidesz
duhovni krizi«

začela

»

ustavna

»po gospo-

revolucija «, ki

bo v prihodnosti ponovno združila raznoliko
sko

ter

Madžar

zgradila prihodnost, utemeljeno na »delu,

na

tesneje

ima

masterplan, je

po

letu

2010

to obuditev

Viktor

Orban

kakšen

Velike Madžarske. Ne želi

biti le absolutni vladar doma, ampak tudi vladar regije
-

kot je to

povezati

ni uspel

bilo nekoč. Vlada v Budimpešti

letih odkrito zavrača trianonske

pristaniščem, jim projekt

madžarski

2010

v zadnj ih

meje sedanje države

Madžarske iz leta 1920. Lani so v čast 100. obletnici
podpisa Trianonske pogodbe v Budimpešti postavili

da se je

pa jc,

projekt Avstro-Ogrske ustavil na avstrijski

meji. Avstrija
iz iste

čji kritik

zameri koruptiven

Šc huje

naftne družbe INA.

prevzem

Kurz

reškim

z

Zagreb Orbanu seveda

-

-

je avstrijski kancler Scbastian

četudi

evropske

politične družine kot

predvsem

(EPP)

Orban,

je danes

najve-

politik. Zakaj? Madžarska je leta

madžarskih

proti avstrijskim bankam uvedla nov

davek na bilančno vsoto, leta 2014 pa so avstrijske
banke na Madžarskem morale pretvoriti kredite všvicarskih frankih.
Orban se

nove Vzhodne

rad postavlja kot regionalni voditelj
Moč še

Evrope.

vsebine.

Ni nikakršen Vaclav

s svojim

govorjenjem

beralncm

pristopu

sumljive tipe.
nizozemski
ustanovil

domu, družini, zdravju in redu«.
Če

njihov program dejansko ne uspeva.

Madžarski

Pri ekonomski ekspanziji je Madžarska trčila na velike
ovire:
Hrvaškem, kjer so se letos in lani hoteli

poslal ukaz, da na javnih mestih razobesijo poseben
razglas. V razglasu, ki

v

sledile

druge državno sponzorirane investicije.
Seveda je vsak ekspanzionizem strašljiv. A k

iz Evropske ljudske stranke

ljubezen med obema predsednikoma

vsem velika

Potem je začela

investirati tudi širše. Lani je madžarski državni sklad

objavili podatke o naložbah tujih držav v
že iz teh statistik je mogoče razbrati, daje

bra so tako
letu 2019.

z enoletnim

Lendavi.

Slove-

Slovenije podatke o tujih neposrednih investicijah
sicer objavlja

v

v

gospodarska ekspanzija
tudi

izkoristila svoje manj-

zadnjih letih pospešila program podeljevanja dvojnih državljanstev predstavnikom svoje
manjšine in začela z velikimi investicijami na dvoje-

šine. Vlada je

v nogometno akademijo

niji vse bolj izstopa

do

in krščanskodemokratski pristop

imeti konservativni

Sloveniji, nekje do tretjine bančnega

trga.

»Madžarska želi

iliberalni pristop k politiki.

imenovani

poslaništvo, cilj banke paje nadaljnja širitev poslov v
Madžarska
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enotnosti,

poseben spomenik narodni

a mu žal manjka

o krščanskodemokratskem iliprepričati same

uspelo doslej

Njegov

nacionalist
spletno

ima,

Havel. Dejansko mu je

največji

zahodni

prijatelj je

Geert Wilders. Taje

stran,

na kateri

so

leta

se lahko

2012

lju-

dje pritoževali nad vzhodnjaki, ki jim kradejo službe.
Letos,

večja

leta

2020,

pa sta Geert Wilders

prijatelja. Avgusta

sta

se spet

pešti, zdaj je Orban za Wildersa
Nobelovo nagrado«.
iz Vzhodne

Evrope,

in Orban

naj-

srečala v Budim-

»heroj, ki

si zasluži

Drugi Orbanov najboljši prijatelj

podobnega kova, paje seveda naš

predsednik vlade.
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Minister in prejemnik dividend

/

Foto: Borut Krajnc

Brežiški buldožer
Uživajte v naravi, dokler lahko!

Andrej

Vizjak je na položaj ministra za oko-

lje prišel z jasno agendo

-

odpraviti ovire,

seje moral ukvarjati zadnja

s katerimi

leta, ko je bil zaposleni v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi in je tam skrbel za papirologijo načrtovane Hidroelektrarne Mokrice. Zastavil sije, da se bo tej nalogi posvečal tudi na novem
delovnem mestu - a tokrat z močjo, da zakonodajni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

okvir prilagaja potrebam svojega prejšnjega delodajalca. Tega niti ni skrival. Že po zaslišanju ministrskega kandidata v državnem

zboru je bilo vse jasno.
»Nadležnim« nevladnim
organizacijam, ki

s pravnimi

so

postopki dosegle ustavitev gradnje

HE

Mokrice,

se

je

name-

nil odvzeti pravico do vlaganja pritožb,

in to

kar v

okviru zakonov za odpravljanje posledic epidemije.
Ustavilo gaje šele

ustavno

sodišče.

Čeprav energetika v razdelitvi vladnih resorjev spada pod ministrstvo za infrastrukturo, je Vizjak gradnjo hidroelektrarn,
težav s

pri katerih

je največ

pridobivanjem okoljskih dovoljenj, vzel pod

svoj nadzor. »Malo sem tudi minister za energetiko,« je
prostodušno, ne meneč se za očitno navzkrižje interesov, poleti priznal za Dnevnik.

Ravnovesje sil

znotraj vlade je popolnoma

porušeno. Imamo okoljskega ministra, za katerega
so zavarovana naravna območja predvsem razvojna

ovira, ki razume zlasti potrebe energetike, ki

(tudi

na podlagi notranjih informacij?) služi z delnicami

naftnih družb

in

ki ponosno pove, daje bila nemška
ko je prebrala njegov življenje-

ministrica za okolje,

pis, zaskrbljena.

Ob koncu leta je vlada po njegovem načrtu
o prevladi javne koristi gradnje

sprejela sklep

Hidroelektrarne Mokrice nad koristjo ohranjanja
narave.
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Ekonomija

Dr. Bogomir Kovač:
Le kje se je zalomilo?
Novi

mandatar je za zdaj

bolj

Toda zagotovo bi postal

Slovenija

ekonomsko

leto

2020

zdravstva,

začetek

gradnje novih zmogljivoToda vsega

Slo-

tnico političnega rojstva države.

tega ni videti. Na drugi strani protikoronski paketi in ukrepi pretirano slabijo fiskalni

venije. Za zdaj so razvojne akcije te vlade bolj
panične kot premišljene, bolj populistične in

položaj države. Težava je na dlani. Sedem
vladnih paketov (PKP) je preveliko, proti-

interesne kot

slovni ukrepi

in politike so

valne. Zato je

učinkovitost ukrepov

gospodarstvo po petih letih tudi brez njega
ne premore dobrih industrijskih politik. Zato
v letu 2021 ne bo premika k pametni rasti,

ideološko razklano

državo

..

Leto

2020

čas pretvarjanja, oblasti in ljudstva,

Za

je bilo

daje pro-

jekt samostojne države »zgodba o uspehu«.
Pandemija je postala priročen izgovor za

toge in omejeslabša

tretji Janšev politični inženiring in vnovi-

od povprečja EU, proračunski primanjkljaj
in rast javne zadolžitve sta precej višja kot

ekonomski polom države. Ekonomska

v varčnih državah EU. Vladna fiskalna poli-

učinkovitost

je

desetletno prihodnost

2021, tu količimo

zaključuje hkrati s trideseto oblenjo so izgubljeno desetletje ekonom-

čen

mora vlada evropski komisij i predložiti aprila

sti in privabljanja tujih kadrov.

skega razvoj a, permanentna politična kriza z

vladnih protikriznih ukrepov

slaba, napovedi

zato

niso spodbudne. V

brez

tika

prave

selektivnosti

in učinkovitosti

javne potrošnje je zato tvegana in pogubna.

Žal ministrstvo za

večji produktivnosti in konkurenčnosti.
Sedanja pandemijskakrizaje posebna,
trk
v naslednjem letu doživeli
negativnih trendov, neprilagodljivo-

bomo

zato

dveh

družbenih

podsistemov in

novih

Tretja težava tiči

sti velikih

Investiranje

vlado in frustrirano jalovo opozicijo. Gospo-

struktura
ne prinaša rasti BDP. Načrtovana
investicij se premalo veže na digitalizacijo

improvizacij vladnih politik. Dilema ali zdrapolivstvo ali gospodarstvo ni niti prava niti

2021

stopamo politično še bolj vihravo

darske možnosti bo še vedno krojila pande-

v investicijskem ciklu.
v infrastrukturo je sporno, če

dolgoročne. Počivalška bodo

verjetno odnesle ovadbe.

in nepredvidljivo, z manjšinsko nesposobno

leto
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kilavo upanje.
ime leta 2021.

še manj na

mija, odrešilno cepljenje bo zgolj postopen
Odboj gospodarske rasti bo

in zeleno gospodarstvo,

blažilec težav.

in tehnološki razvoj.

nižji od pričakovanj, fiskalni prostor države
se nevarno oži, zelenega evropskega obrata

in globalnih verig vrednosti mešajo na novo.
Vlada nima slovenskega »new deala«, leto

ni videti. Leto

vlade

2021

bo posvečeno

in ne ekonomskemu

zamenjavi

razvoju in kroti-

2021

v zadnji polovici leta. Prelo-

mno leto brez prave luči na koncu predora.
Slovenija je na polovici tega političnega

volilnega

cikla, po dobrih

dveh letih

gane,

te države. In

tu

napovedi za leto

2021

so

tve-

nekaj zaradi opletanja pandemije, še

bolj zaradi politične vladne krize. Letošnji
nižji za

7-8

odstot-

BDP

bo na letni ravni

kov,

naslednje leto OECD in Mednarodni

denarni

sklad

smo pred morebitno tretjo menjavo vlade.
Leto 2020 je najboljši dokaz, kako temeljito

Umar in Banka

smo zavozili svoj zmagoviti osamosvojitveni

Dve leti bomo

ocenjujeta
Slovenije
torej

tično

bolj

legitimna, ljudje želijo v letu 2021 čim
preživeti. Tudi druga dilema

zdravi

glede smiselnosti menjave sedanje vlade je
lažna. Krize se rešujejo z menjavami oblaČe
sti, če jih vlade poglabljajo in ne rešujejo.
seje obnesla menjava Šarčeve vlade z Jan-

rast

med 3 in

4,

okoli 5 odstotkov.

potrebovali za povrni-

na predkoronsko raven, tja do konca

leta

vlado KUL.
binacijo

zamenjava

smiselna njena

ševo, bo enako

izgubljamo.

Domače

tvi pandemije. Čudno leto za Slovenijo in EU,
ki ji načelujemo

Tu se karte na ravni EU

pa bo ključno za razvoj

že danes

znanost

V letu

let 1992 in

2021

bomo

2012.

doživeli

z

kom-

Imeli bomo serijsko

iskanje in potrjevanje mandatarstva, hkrati
Janšo
pa bodo poročila KPK in RS pokopala
in njegovo

tovarišijo. Dami-

skorumpirano

jan in Erjavec sta tu zgolj

dve prehodni poli-

tični figuri, vsak s svojim poslanstvom. Prvi
je omogočil KUL, drugemu je uspelo DeSUS
popeljati iz vlade. Prvemu manjka politične

projekt in kako težko ga bomo popravili. Poli-

tev

postaja permanentna,
tja Janševa vlada pa je državo v letu dni eko-

2022.

nomsko ponovno

temveč

zagotovo bi postal ime leta

temelji na treh stebrih. Prvi zadeva
zdravstveni sistem, fiskalna politika blaženja

krita brezposelnost bodo skriti davek

Osrednji dogodek prve polovice 2021
bo torej morebitna menjava vlade, drugi del

krize je drugo področje, tretji steber predsta-

danjih reševalnih improvizacij

vlja investicij ska razvoj na usmeritev. In kje se

2021

je zalomilo?
Vladaje že v prvem valu zgrešila pri
obvladovanju žarišč okužb v DSO, v drugem

sredstev,

tična kriza v državi

tre-

zavozila. Pandemij ska eko-

nomika

Toda velika težava vladnega spopada s
nista zgolj

produktivnost,
globalna konkurenčnost in vse bolj
domača likvidnost. Propadi podjetij in pri-

pandemijo

rast in

dose-

te vlade. Leto

bi morali posvetiti aktivni razvojni poli-

tiki, operativni strategiji za porabo evropskih
pa tudi strukturnim spremembam

in

sistemskim reformam.

Načrtovani investi-

zaposlene, poplačilo zdravstvenega osebja je

cijski ciklus v proračunih 2021 in 2022 bo že
naslednje leto trčil ob absorpcijsko sposob-

bilo vseskozi porazno. Kriza bi morala spod-

nost

buditi načrt sprememb javnega in zasebnega

Nacionalni

se je zapletla s karantenskimi

odločbami za

države

glede upravljanja in izvedbe del.
načrt za okrevanje

in odpornost

karizme,

drugemu verodostojnost, toda novi

mandatarje za zdaj bolj kilavo upanje. Toda

bo

2021.

posvečen vodenju razglašene EU.

Upa-

nja v srečno rešitev prvega in drugega pa ni
prav veliko, če bo vezni člen sloviti JJ. Janša
je tokrat glede nesposobnosti in nespodobnosti svoje

vlade prekosil

mnost je vedno

nevarna,

samega sebe.

Neu-

sobivanje z bedaki

Toda kdo
se vedno izkaže za drago napako.
danes še bere Allegro ma non troppo vrlega
C.

M. Cipolle?

x
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»Prišel je koronavirus. In zdaj se prav tekmuje, kdo bo

bolj ploskal požrtvovalnim

4

c

delavcem v zdravstvu. Trgovini. Komunali. Dostavi. Čiščenju. Gradbeništvu.

Živilski in tekstilni industriji. Proizvodnji. In kaj ste prej govorili o njih?«
Sindikalist <

nn

;
■

v Mladini o dvoličnosti

i

/
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Kuhinja

v

ljubljanskem

/

UKC

Fol,,: Ma

“i

p,,v

“

Rešujejo življenja, prosijo za drobiž
Plačujte položnice, dokler lahko!

Epidemija

je

pomembni

pokazala,

so za skupnost

Številni bolničarji, negovalke, čistilke,

kako

skladiščniki, perice,

delavci

ski pomočniki, ki so

v nekaterih poklicih, ki že leta osta-

premalo plačani. Medicinske

jajo

po bolnišnicah in

sestre

domovih za ostarele,

negovalke in strežnice, pa tudi delavci
jalke in

čistilke

-

v

proizvodnji, proda-

brez njih bi bila država danes popolnoma

ohromljena, škoda, ki jo povzroča covid

19, pa še

dosti večja,

kot je. A kljub

tveganju, ki so mu ti kadri izpostavljeni vsak
dan, in izjemni požrtvovalnosti, s katero se spoprijemajo z

boleznijo,

povečini

ustrezno nagrajeni.

še vedno niso

bolezni je vlada zaposle-

prvem valu koronavirusne

V

nim v zdravstvu
dva dodatka,

in socialnovarstvenih

enega za delo

za nadpovprečne

v

tveganih

obremenitve; skupaj

zavodih

izplačevala

razmerah in
sta

do

zali za absolutno

nepogrešljive,

bljenih

ne zaslužijo

dodatkov

in

kuhar-

brez

več od

obljuzneska

2018, zadnje leto, ko je v uradni stati-

minimalne plače. Leta

stiki še najti ta podatek, je v javnem

sektorju okoli 8300 ljudi
2020 pa je njihovo

prejemalo minimalno plačo, z januarjem

minimalne plače na 940 evrov bruto

število zaradi zvišanja

700 evrov neto še naraslo. Kot je na začetku leta
opozorila Skupnost socialnih zavodov Slovenije, je v posa-

oziroma

meznih domovih za starejše delež zaposlenih

z

minimalno

plačo že blizu polovice.

drugega

lahko nanesla

strežnice

se zadnje mesece izka-

minimalno plačo še neprimerno

Seveda je kadrov z
več

v

sektorju. Številni prodajalke, raznašalci

zasebnem

siceršnje plače. S preklicem epidemije je bilo
ustavljeno tudi izplačevanje teh sredstev - vse do sprejetja

paketov in hrane, smetarji, telefonski operaterji, skladišč-

petega protikoronskega svežnja

javnega življenja

95 odstotkov

čil,

konec oktobra.

Taje

da morajo javni zavodi vsem, ki so v rednem

stiku

niki s covidom,

plači, in
sestre in

to tudi

doloz

bol-

na mcscc izplačati 30 odstotkov dodatka k
za nazaj. Toda številni zdravniki, medicinske

zaposleni

po domovih

za ostarele še vedno čakajo
v zdravstvu
in socialni

na ta denar. Večina javnih zavodov
oskrbi
nabave

se namreč ubada z velikimi izpadi prihodkov
zaščitne

testov. Država

in medicinske

naj bi sredstva

opreme ter

za izplačila

zaradi

zdaj še hitrih

dodatkov zagoto-

vila iz proračuna, a šele s trimesečno zamudo.

niki in

drugi, brez katerih

si med ustavitvijo gospodarstva in

ni mogoče zamisliti bivanja,

prejemajo

zne-

za življenje nad uradno določenim pragom revščine, ki naj bi se začela pri znesku 703 evre
na mesec na posameznika. Kljub temu seje ob usklajevanju

ske, ki komajda zadostujejo

predloga sedmega
dic epidemije
prava vrtela

nabora

raz-

predvsem okoli predloga za zamrznitev višine

minimalne plače.

Zvišanje

sicer med socialnimi
2018

ukrepov za preprečevanje posle-

zaradi vztrajanja delodajalskih združenj

in tudi zapisano

za sto evrov

z

letom

2021

partnerji in državo dogovorjeno

jc

bilo

že leta

v posebnem zakonu.
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Kako bi potres prestala slovenska mesta
PLANET TV, 30. 12. 2020, DANES, 18:05
VALENTINA PLASKAN (voditeljica)
Kaj bi se zgodilo, če bi se grozljivih 20 sekund iz Petrinje ponovilo tudi pri nas? Škoda bi se merila v milijardah evrov in
tudi veliko smrti. Za primerjavo, potres ki je pred 22-imi leti kot najbolj uničujoč v zadnjih 100-ih letih razdejal Posočje, je
bil 25 šibkejši od včerajšnjega na Hrvaškem. V Sloveniji je potresno ogroženih med 20 do 56 000 objektov, največ v
Ljubljani, ki poleg idrijskega in Krškega območja velja za najbolj ogrožen del Slovenije. Tu se namreč nahaja največ
starejših zgradb in tudi gradenj, ki so nastale po 2. svetovni vojni. Slovenija je glede na potresno varno stavb in glede na
nevarnost potresov sicer srednje ogrožena, podrobnosti pa ima Nataša Repovž.
NATAŠA REPOVŽ (novinarka)
Kaj nas v primeru potresa v Sloveniji lahko skrbi?
MAG.MARJANA LUTMAN (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
Ja, skrbeti nas morajo predvsem tiste stavbe iz obdobja med letom 45 in 65. Tiste, ki so visoke, pa nimajo dovolj zidov.
Ali pa če smo v teh zidovih naredili nove vratne odprtine ali celo večje preboje. Take stavbe nes morajo skrbeti, ker
pogosto se nad novimi odprtinami vgradi zgolj ena traverza, da se prenese navpično obtožba levo desno. Kaj bo v
primeru potresa se pa pogosto, oziroma premalokrat sprašujejo.
NATAŠA REPOVŽ (novinarka)
Potres z enako magnitudo kot na Hrvaškem bi se lahko zgodi tudi pri nas. Verjetnost je majhna, a projekcije skupine
potresnega inženirstva že obstajajo.
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PROF. DR. MATJAŽ DOLŠEK, univ. dipl. inž. grad. (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL)
Študije ki jih delamo in tudi trenutno zdele popravljamo študijo da simuliramo potres v Petrinji, če bi se zgodil v Ljubljani,
približno 5 km severno od Prešernovega trga. Preliminarni rezultati kažejo, da bi bila neposredna škoda na stavbah nekje
velikostnega reda 10 milijard evrov.
NATAŠA REPOVŽ (novinarka)
Nove stavbe ob enaki magnitudi kot na Hrvaškem naj ne bi utrpela večjih poškodb. Bolj ranljive bi bile stavbe iz obdobja
50-ih, 60-i let prejšnjega stoletja, ki so jih gradili v višino. Samo v Ljubljani je problematičnih 15 stopnic. Nobena ni bila
projektirana na horizontalne potresne sile. Tudi v stavbi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, pravi Dolšek, se ne bi
zadrževali.
PROF. DR. MATJAŽ DOLŠEK, univ. dipl. inž. grad. (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, UL)
Ta je bila pretirana na 2 % teže. Se pravi na potresno silo, ki znaša 2 % teže v horizontalni smeri. In te sile so zelo
majhna. Recimo potencial je verjetno, ko se je zgodil na Hrvaškem, recimo v okolici epicentra, je bil potencial za take
sile.. Nimamo še točnih podatkov, ampak ocenjujem nekje tam 60, 70 %. In to je ta velik razkorak, tako da verjetno bi se
stare stavbe potem pri nas močno poškodovale, nekatere pa žal tudi porušile in ocenjujemo, da bilo tudi več 100 smrtnih
žrtev.
NATAŠA REPOVŽ (novinarka)
Različna obdobja so skozi zgodovino pustila različne stavbe, glede na takratno gradbeno prakso. Danes veljajo skupni
evropski standardi za potresno odporno projektiranje. Iskanje različnih, tudi kritičnih stavb, je ključno za različne
prognoze, dodalo Lutmanova.
MAG.MARJANA LUTMAN (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
Ker vedno se najde kakšna nova stavba, nov tip. Še vedno smo presenečeni, ko so nekatere stavbe imajo nosilne zidove
le v prečni smeri. Vzdolžni pa ... vzdolžni smeri so pa zgolj neke vrste polnilni zidovi, kjer za navpično obtežbo niso bili
potrebni.
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NATAŠA REPOVŽ (novinarka)
O enega milijona stavb, koliko jih je v Sloveniji, je problematičnih okoli 4 odstotke, še pravi Lutmanova. Po nekaterih
izračunih pa, doda Dolšek, v nijih živi med 80 000 in 200 000 ljudi.
VALENTINA PLASKAN (voditeljica)
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In ker tudi Slovenija leži na potresno nevarnem območju je torej zelo pomembno, da vemo kako pravilno ukrepati, če se
stene pričnejo tresti tudi pri nas. Če ste torej v hiši, stanovanju, na delovnem mestu, torej v zaprtem prostoru je potrebno
določiti varna mesta, kamor se ljudje lahko zatečejo med potresom. Gre torej za mesta pod trdimi mizami, med podboji
vrat in pot ob notranjih nosilnih stenah. Med potresom se je pomembno prav tako izogibati zunanjim in predelnih stenam,
dimnikom in opekam, večjim steklenim površinami. Velikim omaram in tudi mestom, od koder lahko padejo luči s stropa
in pa tudi težki predmeti. Pomembno je, da poskušamo ostati seveda mirni in prisebni, kolikor je to takšnih situacijah
mogoče. Pomembno je, da v potresu ne pričnemo teči iz stavbe, ne uporabljamo dvigala ali stopnic in ne skačemo skozi
okna. Če pa se v času potresa nahajate na prostem, pa se morate izogibati stavbam, zidovom, drevesom, telefonski in
električni napeljavi, ulični razsvetljavi, prometni signalizaciji, daljnovodom, nadvozom, podvozom, mostovom, predorom,
rečnih brežin in tudi obalam.
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Varnejši promet na Laborah
mestni svetniki so

Kranjski

bi

Stanovnik

Kranj

Na zadnji letošnji seji

-

kranjskega
sprejeli

mestnega

sveta

dopolnjen

osnu-

Odloka

tek

Laborah, s čimer naj

na

izboljšali pretočnost in varnost prometa.

se

Vilma

so

sprejeli odlok, ki bo omogočil novo ureditev križišča

načrtu

občinskem

o

prostorskem

podrobnem

območje urejanja

za

Labor. Ta je skladen s
kovnimi

smernicami

urejanja

prostora,

stro-

glede

usklajen

pa tudi z razvojnimi

načrti

investitorjev v območju ure-

To so
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janja.
venija,

Contitech Slo-

Trelleborg

Sloveni-

ja, Mlado in Goodyear Dunlop Sava Tires. Gre za urejanj e območj

a,

ki j e v celoti pri-

marno namenjeno industrij-

skim,

proizvodnim, skladiš-

čnim in servisnim dejavnostim.

Za

potrebe

priključe-

vanja območja na obstoječo

ali

načrtovano

prometno

in

Zelo obremenjeno križišče na Laborah je dobilo možnost za preureditev.

/ Foto: Gorazd

Kavčič

drugo gospodarsko javno in-

bo

frastrukturo pa so dovoljeni
posegi tudi na robna obmo-

v območju Iskratela in nek-

vplivala,

danje Save, za kar

pretočnost cest

zunaj opredeljene enote

kranjska občina izvesti celo-

prometu.

vito prometno študijo in ministrstvu za infrastrukturo

»Ker

čja

urejanja prostora.
S

sprejetjem

podrobnega
načrta za

občinskega
prostorskega

ro območje se

do-

loča tudi nova ureditev križišča

dveh regionalnih cest

predlagati
ureditev,

cenzirali.

je morala

ni

bo

prometno

stitor

kjer so

jo tudi re-

nil

kranjski

tjaž

Rakovec

dnevni promet

preureditev ne

bo bistveno

dve

za

glavni
je

država,«

novo

Na

in varnost

v

za

infrastrukturo

ko

hitrejši in konkretnejši,

zdaj

lah-

saj bo investicija kar velika.

gre

cesti,

izboljšala

pa

držav-

»Glavno križišče bo urejeno

inve-

v obliki diamanta in bo zah-

pojas-

tevalo velike rekonstrukci-

Ma-

je,« je povedal župan Rako-

župan
in

bodo pogovori na

dodal,

da

direkciji

vec,

ki pa

še ne ve,

kdaj bi se

gradnja lahko začela.
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NA ZADNJI LETOŠNJI SEJI j

Po neurju 185 ton salonitk manj
-

Od 20,5 milijona evrov odhodkov četrtina za izobraževanje

vrtcih in plačili staršev

-

SEVNICA

škega

20. redni

seji sevnije

spet

v sevniški kulturni dvorani,
dvema svetnikoma, ki sta se

je kljub

udeležila doma, na

daljavo, vse po-

tekalo presenetljivo gladko in hitro.
Poslovni načrt javnega podjetja Komunala, d. o. o., Sevnica je predstavil direktor

Mitja Udovč. Povedal

da so po

je,

neurju s točo konec avgusta na deponijo
v

Celje odpeljali kar

strešne

kritine.

185

Stanka

salonitne

ton

Žičkar

Danica Kramžar (SLS), Matej
(NSi)

in Darko Beci (SLS)

(SD),
Imperl

so pohvalili

pregleden načrt in delo komunale. Žičkarjeva

je predlagala

še

zabojnike

za

ločeno zbiranje kovin, Kramžarjeva in

Imperl pa sta menila, da poslovni načrt ni dovolj ambiciozen, strateški. Beci
in Franc Pipan (DeSUS)

sta

pohvalila

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

komunalo, da je odpeljala toliko nevar-

nih odpadkov

s tega

cer verjetno končali
na

črnem

območja, saj bi siv kakšnem

odlagališču.

Župan

gozdu,
Srečko

Ocvirk je dodal, da je bil

strošek tega
dela okoli 50.000 evrov. Udovč je pojasnil, da je bilo to izredno delo, ne znotraj
rednega dela.

Janez Kukec (SLS) je soglašal s tistimi,
ki menijo, da Komunala Sevnica dela
dobro,

predlagal

možnost,

dejavnost
ne

je

še,

da bi proučili

da bi opravljala pokopališko
tudi širše v

sevniški občini,

le v Sevnici in Boštanju, ter prevzela

celotno javno razsvetljavo v občini. Tanja Novšak (SDS) opaža, da je v bloko-

vskem naselju Pod Vrtačo vse več tujcev
v

etažnih

stanovanjih, kar

tudi v prepolnih

se

odraža

zabojnikih odpadkov.

Zanima jo, ali kdo ugotavlja, ali ni več
tujcev prijavljeno na enem naslovu, kot
je bil to že primer v nekaterih občinah.

Janez

Šerjak (Neodvisna Usta za občino

Sevnica) je dejal, da kot podjetnik nima

težav s tem in ima prijavljene tujce na
matičnem uradu. Tistim, ki imajo težave, je svetoval, naj pokličejo policijo ah
vsaj upravno enoto.

Kar 2,6 milijona evrov za plačilo razlike med ceno programov v
OPN skozi prvo obravnavo

gradnjo atletskega stadiona predvidenih 40 tisočakov

občinskega sveta, ki

potekala

je

Na

- Za

47 PRIPOMB NA OPN
Dr. Petra Vertelj Nared iz Ljubljanskega
urbanističnega zavoda (LUŽ), predstavnica izdelovalca Občinskega prostorskega načrta (OPN) 3, je v prvi

obravnavi

pojasnila postopek nastajanja tega pomembnega akta in zatem še stališča do
pripomb in predlogov iz javne razgrnitve

čemer smo že
Predsednik odbora za okolje

in javne obravnave,

poročali.

o

in prostor Franc Povše (LMŠ) je povedal, da se odbor strinja z vsemi opredelitvami do 47 uradnih pripomb. Kot

upokojeni podjetnik pa je Povše vprašal,
do kdaj bodo v tej državi takšni zakoni,
da če nekdo pride z denarjem, ne more
3 do 4 leta nič delati, ker »naša zakonodaja tega ne dopušča«. Pozval je kolega

in hkrati poslanca Tomaža Lisca (SDS),
naj vendar nekaj naredijo za poenostavitev

postopkov

Ker

za morebitne investitorje.

sevniški svetniki

so

vi osnutka odloka
2021

o

ob obravna-

proračunu za

na prejšnji redni

seji očitno pora-

pa
- nekaj odbousklajevanjih

bili skoraj vso »municijo«
jo potrošili še na

leto

so

na

razprave pri obravnavi predloga
odloka o proračunu skoraj ni bilo, zato

rih

je odpadel rezervni scenarij

-

sprejetje

odloka o začasnem financiranju. Direktor občinske uprave Zvone Košmerl
je dejal, da je bil proračun delan premi-

šljeno in da
milijona

so trendi pozitivni.

je načrtovanih

(prihodkov

pol milijona manj)

za

denarja,

skoraj '5,4 milijona
predvideno za izobraževanje, pre-

je največ
evrov,

odhodkov

evrov

Od 20,5

težno za vrtce

milijona

in

osnovno šolo. Kar 2,6

evrov bo šlo

za plačilo razlike

med ceno programov v vrtcih in plačili
staršev. Za socialno varnost je predviden

poldrugi milijon. Skoraj toliko naj bi šlo
skupaj tudi za kulturo, šport in nevladne
organizacije ter za gospodarske dejav-

nosti. Za gradnjo atletskega stadiona je

predvidenih 40 tisočakov.
Sevniški proračun računa

-

lijona evrov transfernih prihodkov, iz
državnega proračuna pričakujejo blizu
1.170.000
iz

Po

investicije naj bi šel

za

evrov,

državne malhe dober milijon
ocenah vodje

oddelka

evrov.

finance

za

mag. Vlaste Mam naj bi občina dobila 741.500 evrov nepovratnih sredstev
po

21. členu

še

371.000

Za projekt

o

sofinanciranju občin in
povratnih

evrov

komunalnega

v Poslovni coni Sevnica

načrtujejo

dobrega pol

evropskih nepovratnih

sredstev.

opremljanja

prihodnje leto
milijona

evrov

sredstev in

blizu

170 tisočakov od ministrstva
gospodarstvo. Sevničani računajo

še
za

še

na malo manj kot

580 tisočakov evropskih nepovratnih sredstev in dobrih 100
tisočakov od ministrstva
prostor,

in sicer

za

za okolje in
projekt Hidravlične

izboljšave v občini Sevnica.
Francu Povšetu (LMŠ) se ne zdi prav, da
bo 80 odstotkov denarja za naložbe šlo v
samo mesto, le

20 odstotkov pa v ostale

krajevne skupnosti. »Kakšnih resnih investicij, na primer v kulturno dvorano,
ne vidim,« je dejal Tomaž Lisec (SDS)

in

pohvalil, da so Občinarji pustih vsaj sredstva za šport in kulturo na isti ravni kot

v letu 2020. Ker so

dvignili povprečnino,

je pričakoval bolj ambiciozen proračun.

Zmotile so ga nekatere visoke postavke
pri občinski upravi. Vodja splošne služ-

be, Alenka Mirt, je pojasnila, daje občina prevzela vse poštne stroške

skupnosti. Z vsako

novo

krajevnih

pridobitvijo,

kot je ribarnica, se zviša poraba elektrike, je dejala Mirtova in nanizala zvišanje porabe vode in odvoza komunalnih

odpadkov,

za arhive v Loki pri Zidanem

Mostu pa bo treba narediti vsaj protipožarni načrt.
Sevniški svetniki so naposled dah soglasje k imenovanju mag. Nataše Šterban za direktorico Regionalne razvojne
agencije Posavja in z 22 glasovi potrdili

tudi skupno listo

za

člane Razvojnega

sveta regije Posavje.
na

2,8

mi-

Pavel Perc
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PLAT FRANCA HUDOKLINA

Z novim letom brezposeln
Franc Hudoklin, nekdanji župan in podpisnik pogodbe s koncesionarjem, komentira odkup koncesije »Pravilno delo sem dokazal na sodišču«
Od 1. januarja na zavodu za zaposlovanje

-

-

ŠENTJERNEJ

-

Kako na razplet komu-

nalne zgodbe gleda

Franc

Tudi CI je bda ustanovljena zato, da bi

Hudoklin,

nekoč prvi mož šentjernejske občine,

zamenjalo Franca Hudoklina in da bi
določene osebe lahko prišle v občinski

občinski svetnik in že pet let

svet in na občino, kar se je, kot vidimo,

zdaj pa

se

zaposlen pri koncesionarju WTE Čista

dolina, jia šentjernejski
pravi v Šmalčji vasi?

čistilni

tudi zgoddo. Potem jih je motdo, da

na-

Oči-

tno bi raje videli, da bi ostal brezposeln,

Za Dolenjski list je povedal, da odkup
koncesije po njegovem mnenju ni edina

kar od 1. januarja tudi bom in grem na
zavod za zaposlovanje,« pove Hudoklin,

in tudi

za občino, saj

ki ni eden od tistih dveh zaposlenih, ki

je občina sedaj spet vzela kredit. Meni,

so ga z odkupom koncesije prenesli na
novega upravljavca. To je njegov sodelavec, o tem ga je obvestd direktor pod-

najboljša rešitev

ne

da bi se dalo s koncesionarjem dogovoriti,

kaj popraviti, spremeniti in izpoga-

jati boljše pogoje za občino. Tudi do po-
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zaposlen na čistilni napravi.

sem

jetja.

dražitve komunalnih storitev za občane
bo po njegovem nedvomno prišlo, saj od

Franc Hudoklin

leta 2013 ni bilo nobene.

bdi

(foto:

L.

M.)

»Nekako bom
za

projektu Porečje reke Krke,

že,

grem pač

zaposlovanje. Vem, da

na

sem jim

zavod
trn v

in

peti, in bolje je, da grem in mimo živim.

ker smo bdi kot občina zaradi mnogi

Sem pa si v teh petih letih, odkar delam

drugih naložb preveč zadolženi, druge

na

rektorjem WTW, ampak so se dogovar-

poti ni bdo kot koncesija. Tako bi rav-

seljem

jale le odvetniške družbe obeh strani,«
pove Hudoklin, ki poudari, da očitki, da

nal vsak dober gospodar,« pripoveduje Hudoklin in doda, da je šlo za dva

tako že prav. Bi bdo pa pošteno in fer, če
bi me v tem času kdo poklical in vprašal,

je takrat kot župan delal napačno, ne dr-

mednarodna razpisa za izvajalca del za

kako bom, kaj si predstavljam za naprej,

žijo, kar je dokazal tudi na sodišču.

gradnjo ČN in prevzem javne službe.
Na prvega so se javdi trije ponudniki, a

npr. strankarski kolega in sedanji župan
Jože Simončič, ki je še vedno član SLS.

»V sporazumu

s

koncesionarjem ni šlo

za kake pogovore med

županom in di-

Spomnimo: letos februarja je Okrožno

v

ČN,

nabral ogromno znanja in z vebi pomagal naprej. A očitno je

sodišče v Novem mestu ustavilo kazen-

odstopdi, na drugega se je javd nato le

Saj morda

sko preiskavo zoper Hudoklina, v kateri
mu je Občina Šentjernej očitala več ka-

izbrani koncesionar, »s katerim pa smo
se dolgo pogajali in prišli do nižje cene

pa vendar,« pripoveduje Hudoklin, ki
poudari, da ne pričakuje nobenih spomenikov za svoje delo, in ve, da je vsak

znivih dejanj zlorabe uradnega položaja

za občane, pa še občina je

pri gradnji čistilne naprave in sklenitvi

Žal so bdi

koncesijske pogodbe

bdi,

s

kranjskogorsko

družbo WTE.

s

sodelavci in pravnimi

vse

delali

napak

ni

pravilno,

nezakonitosti

in

smo

primorani nekaj

nadomestljiv.
A kljub
res

vsemu se

dogajanje zdi

visoke.«

dela za občino, »ko sem se ji predajal z

»NIHČE ME NI POKLICAL«

vsem srcem, delal po cele dneve, nemalokrat tudi na račun družine,« pravi in

poudari
času

orala ledino, bili

projekt, ampak pa čisti politični projekt. »To so mi potrddi mnogi, tudi

ker smo

sedanji glavni politični akterji v občini.

L. Markelj

storiti,

mu vse

»lepa nagrada« za dvajset let trdega

Hudoklin pove, da od leta 2014 komunalna zgodba v občini ni ekonomski

Občina Šentjer-

nej je na komunalnem področju pred

desetimi leti pri nas

zanimal, obrestne mere so bde

strokovnjaki

bilo. Drži pa, da so bile takrat

okoliščine drugačne.

banke naš premajhen projekt ni

ravno

»Sodbo sem dobil in jasno je, da smo

doplačevala.

takrat pogoji takšni, kot so

zadeve ne bi bde drugačne,

še,

da je nedvomno najdražji

delavec v Šentjerneju, saj so zanj v tem
ogromno zapravili
storitve.

za

odvetniške
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KROŽIŠČE »TABLETKA«

Razširitev krožišča po novem letu
-

Uvedba v delo predvidoma 7. januarja, zaključek del pa junija Cilj je izboljšanje pretočnosti prometa na širšem območju
krožišča pred začetkom predvidene gradnje odseka 3. razvojne osi
Vrednost približno 1,4 milijona evrov
NOVO

MESTO

-

novem

Po

-

letu se bo

POPOLNE ZAPORE NE BO

začela že večkrat napovedana razširitev krožišča »Tabletka« na Andrijaničev! cesti. Vrednost projekta, katerega cilj je izboljšanje

V času
v

meta

pretočnosti

in

prometa na širšem območju krožišča,

znaša

približno 1,4 milijona evrov,

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

čemer

sto

bo

kot

občina

Mestna

soinvestitorka

evrov,

326.000
Republike

ostalo

Slovenije

za

pri

delo je

infrastruktu-

gradnjo tretje razvojne

osi veliki zastoji,

zato

odseka

tretje

ta

»Tabletka« bo

projekt

novomeško

dni avtocestni priključek za Novo mesto

nedavnem

zaprt, zato bo to območje zagotovo zelo
obremenjeno in je treba z ukrepi pred-

poudaril

zagotoviti

večjo

pretočnost.

So

v dobrega pol leta

ocenjujemo,

zelo pomemben

razvojne osi bo namreč dobro leto vzho-

hodno

odvijal

izmenično enosmerno. Kot

prometni

ureditvi

ažurno

M.Ž.

predvidena

gradnje

signalizacijo
se bo

družabnih omrežij.

pa že danes pred

času

promet pa

ureditev pro-

obveščali prek občinske spletne strani in

za razširitev krožišča v t. i. super turbo
krožišče, ki bo omogočalo večjo preV

semaforji,

spremenjeni

Direkcija

Krožišče

točnost.

z začasno prometno

čane

za 7. januar, zaključek del pa junija 2021. »Gre
v

del, ki bodo potekala

so še dodali na mestni občini, bodo obo začetku del, njihovem poteku in

Novo

ro. Dela bo izvajal novomeški CGP.
Uvedba

gradbenih

fazah, je predvidena

predvidoma

meprispevata

pa

več

celotno

za

prometno omrežje,«
podpisu

izvajalske

novomeški župan

da je

je

ob

pogodbe

Gregor Ma-

cedoni.
Širitev krožišča, ki je del pomembne

in

dobilo novo podobo. (Foto:

obremenjene

prometno

dnice, bo

mestne

vezana predvsem

priključke,
ključki in

saj bodo

otoki.

vpa-

na njegove

po prenovi vsi pri-

izvozi ločeni

ločevalnimi

M. Ž.)

na dva pasova z

Pasovi

bodo

ločeni

pred vstopom v krožišče, ločevalni otoki
bodo omejevali tudi izstop iz krožišča,

so pojasnili na novomeški občini.
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HESS IŠČE ALTERNATIVE

Gradili bodo sončno elektrarno
Obnovljivi viri so prihodnost

droelektrarne na spodnji Savi

-

išče nove možnosti za zagotavljanje elektrike iz obnovljivih virov

BREŽICE

-

bolj resno

pristopili k iskanju

-

unije
Zato družba Hi
Sončna elektrarna bo stala 4,3 milijona evrov

snaževanja. Skupaj s HE bo proizvajala

V Sloveniji bomo težko
dosegli zastavljene cilje, če ne bomo

elektriko, sestavljeno

iz

čiste

energije

sonca in vode.

možno-

Sončna elektrarna

sti za proizvodnjo električne energije
iz obnovljivih virov. Tudi v Nacional-

ob H E Brežice bo

nem energetskem in podnebnem programu (NEPN) so zahteve po obnovlji-

prva v Sloveniji, ki bo

vih virih jasno določene in prednost
velikim sončnim

proizvajala elektriko z

elektrarnam. Zato se je družba HESS
odločila za gradnjo velike sončne

energijo sonca in vode

pri tem

dajejo

prav

SONČNA ELEKTRARNA ŽE LETA

elektrarne na degradiranem območju
ob brežiški hidroelektrarni.

Slovenija si je

s

2022
»Vse teče v skladu s časovnimi roki. Zdaj

sprejetjem dolgoročne

podnebne strategije zadala jasen cilj

potekajo postopki

zakonodaja

bolj

vse

skega

zaostrujejo

pogoje glede deleža obnovljivih virov v

rabi električne energije. Uresničitev za-

SONČNA ELEKTRARNA BO
AGREGAT

ČETRTI

Prve ideje o postavitvi sončnih elektrarn

novih proizvodnih enot, ki uporabljajo

na brežine

tudi sončno energijo, skoraj nemogoče
predstavljati, pravi Marko Kenig, vodja

leta 2004, lani pa so v HESS začeli iskati
idejne rešitve o hibridni vključitvi sonč-

razvoja in investicij v HESS.

ne elektrarne v sistem

družbi HESS nenehno iščejo nove
možnosti, kako z najmanjšimi posegi v

ščena bo na

V

in deponije

so se

pojavljale že

HE Brežice. Ume-

desni breg Save med gozdičkom in nasipom, 3 km gorvodno od

Njihov glavni

HE, na odlagališče sedimentov, ki meri

obnovljivi vir ostaja voda, raziskujejo pa

približno 9 hektarjev, sončna elektrarna

tudi druge rešitve. Svoje znanje in izku-

pa se bo razprostirala na 6 hektarjih. Del
odlagališča bo še vedno namenjen odla-

pridobiti največ.

šnje usmerjajo v nove razvojne projekte,
ki bodo omogočali proizvodnjo dodatne
električne energije iz obnovljivih virov.

ganju sedimentov. Sončna elektrarna bo

montažna in jo bo mogoče prestaviti.

Marca letos so uspešno končali gradnjo
sončne fotovoltaične elektrarne na stre-

Njena moč bo 6 MW

hi poslovne

četrti agregat. Tak hibridni sistem je posebnost, ki ga v Sloveniji še ni, izkoriščal

stavbe

v

Šendenartu

pri

Brežicah, temu pa bo sledila še gradnja
naj večje sončne fotovoltaične elektrarne

in bo prek kablo-

voda priključena na HE Brežice kot njen

bo namreč sonce, vodo in pretočno akuPonoči, ko

proizvodnja

v Sloveniji, ki jo bodo postavili ob pre-

mulacijo.

točni akumulaciji hidroelektrarne (HE)

močjo sonca ni mogoča, bo elektrarna

Brežice.

s praznjenjem

s po-

akumulacije proizvajala

elektriko s pomočjo vode. Prav tako bo
ta sončna elektrarna prva v

Sloveniji, ki

bo proizvedeno elektriko oddajala v 1 10

kV energetsko omrežje.
Sončna elektrarna
neslišna,

ne

ki naj bi bil predvidoma

nja,

prihodnje leto bodo že objavljeni

tudi razpisi

za dobavo opreme. Sončna
elektrarna naj bi začela obratovati v prvi

polovici leta 2022, je napovedal Kenig.

Celotna naložba je ocenjena na 4,3 mi-

lijona evrov. HESS upa tudi na finančne
spodbude v višini vsaj 20 odstotkov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada z naslova povečanja deleža obnovlji-

vih virov energije.
Velike sončne elektrarne bi lahko zgradili na vseh deponijah za odlaganje se-

Sončna elektrarna je
okolju prijazna, neslišna,
ne povzroča izpustov,
toplogrednih plinov in
sevanja.
dimentov,

tako ob HE Brežice kot

Mokrice, pojasni Kenig.

HE

Ob ostalih hi-

droelektrarnah

gorvodno teh možnosti ni. Če pa bi se našlo kakšno drugo
degradirano območje, bodo tudi tam
preučili možnosti za postavitev sončne

okolju prijazna,
povzroča izpustov, toploje

grednih plinov, sevanja ali drugega

načrta,

sprejet do začetka marca prihodnje leto.

Sledi pridobivanje gradbenega dovolje-

stavljenih ciljev si je tako brez gradnje

naravo

umeščanje sončne

elektrarne v prostor. Potrebna je sprememba občinskega podrobnega prostor-

do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost.
ska

za

-

Prav tako evropske direktive in sloven-

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

-

Slovenija sije zadala do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost, kar zahteva tudi direktiva Evropske
(HESS)

elektrarne.
J. Koršič

one-
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Površina: 433 cm2

Idejna rešitev za postavitev velike sončne elektrarne pri HE Brežice (foto: HESS)
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GRADNJA DVEH VRTCEV

Denar iz Eko sklada
ARTIČE,

DOBOVA

-

Občina Brežice je

letos začela z gradnjo vrtcev v Artičah

in Dobovi. V Artičah ga gradijo kot
prizidek k šoli, v Dobovi pa so starega

porušili in na tistem mestu gradijo nov
nizkoenergetski vrtee. Že ob podpisu
pogodb z izvajalci je župan Ivan Molan

milijona evrov,
lijona evrov in
lijona

za artiški vrtec 2,28
za dobovski vrtec

mi-

1,6 mi-

evrov.

Ker sta oba vrtca zasnovana kot energetsko učinkoviti stavbi, se je brežiška
občina prijavila in bila uspešna na jav-

evrov

nepovratnih sredstev.

Občina bo zdaj bistveno lažje zaključila
naložbi.

Dodatna sredstva so po besedah župana Molana tudi predpogoj

sklada za nepovratne
finančne spodbude za nove naložbe v

hitrejšega dokončanja gradnje

gradnjo ničenergijskih stavb splošnega

morda že do konca leta 202 1

velik zalogaj, skupna vre-

družbenega pomena, med katere sodi-

J. K.

dnost obeh petoddelčnih vrtcev je 3,88

jo tudi vrtci. Tako je za vrtec v Artičah

napovedal, da bo občina iskala dodatne
vire za financiranje gradnje. Naložba je

za

pogovore z izvajalci glede možnosti
vrtcev,

.

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

namreč kar

nem pozivu Eko

pridobila 326.000 evrov in za vrtec v
Dobovi 249.000 evrov, skupaj 575.000
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NOVO VODSTVO VRTCA

Želi si več interakcije s starši in

več skupnih akcij
Z novim letom na mestu ravnateljice Vrtca Otona Župančiča Črnomelj 39-fetna Stanka Kure

vzgojiteljica predšolskih otrok želi, da bi sledili trendom sodobnih slovenskih vrtcev

sta

kljub prostorski stiski vse otroke vključi-

sveta

poteza, a hkrati dodatna obveznost za
ustanovitelja vrtca, da poišče in zagotovi

predsednika

se po besedah
Janija

zavoda

kandidatki,
Kure.

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

-

Profesorica slovenščine in

Na razpis za ravnateVrtca Otona Župančiča Črnomelj

ČRNOMELJ
ljico

-

Stepana

izbrana

prijavili

pa je

mo

dve

bila Stanka

Na tem mestu bo zamenjala

vse

Pe-

potrebne

povsod tako. To je odlična

prostorske,

materialne in
delo.«

finančne resurse za nemoteno

tro Pezdirc Stopar, ki ji z 31. decembrom poteče petletni mandat.

Kot

izkušnje z de-

kjer

Stanka Kure ima večletne

vrtec. Ni

v

mama si želi nekaj več interakcije in

sodelovanja

s starši, več skupnih

bi sodelovali

otroci,

akcij,

starši in

stro-

lom vzgojiteljice, zadnja štiri leta je služ-

kovni

bovala v vrtcu Krkine lučke pri OŠ Vavta

Kot obljublja, bodo v naslednjih letih sle-

kot vodja dislocira-

dili trendom sodobnih slovenskih vrtcev.

vas, vletu 2019/2020

»Tudi pri nas si je potrebno priznati

ne delovne enote.
»Ravnateljevanje
izziv,

in

ki

mi

predstavlja

opravljala

ga bom

predano

velik

odgovorno

je kot nova

ravnateljica

Stanita Kure si

požrtvovalnosti,

naslednjem mandatu sledili trendom

pripravljenosti,

viranosti, razumevanja

moti-

in odgovornosti

denja

rak. Vem, da je kolektiv vrtca, ki ga bom

znanju in izkušnjah

vodila, delaven, dosleden

»Dolgoletni

sledi

modernim

vedim sodobnega

ambiciozen

in aktualnim

zapo-

vzgojno-izobraževal-

nega sistema,« pravu Kuretova.
Kot

oseba

skem

z željo

učenju je

voljo po vseživljenjpripravila program voin

nalogo,

Vrtca Črnomelj zadala

sodobnih

da bodo

v

delajo najboljši. Pozitivni

vlečejo,

preučimo

vrtca,

mandatu

kovano
vrtca v

v

letu

osnovan

je

v

na

bodo

epilog,

saj

ustanoviteljice
2021

njenem

pedagoškem

vrtca

izzivi

dobili

zagotovilih
nomelj

ki

začeli

v

bomo
Občine

z

delu.

mojem
po

Čr-

dolgo priča-

gradnjo novega 10-oddelčnega
Loki. Te pridobitve se neizmerno

veselim, saj bomo
poslenim

otrokom

omogočili

in nam

sodoben

vrtec,

bo izboljšal pogoje za delo.«
Stanka je sicer tudi mama dveh

z dosedanjim
»Zavedati

vrtca

zavoda

Na-

v delo in

vpeljali tudi

nekaj

na področju dejavnosti znotraj
vrtca (gozdna pedagogika, uvedba šporzaki

tnega pedagoga, obogatitvene dejavnosti
in več nadstandardnih dejavnosti

itn.)

(otroški

gledališki

smučarski

otrok.

pravi mama, je na splošno
delom

zgledi

preizkusimo.«

novosti

Sin je vrtčevsko obdobje že zaključil, hči
pa še ne. Kot

in

da bodo postopoma

organizacijo

slovenskih vrtcev. (Foto: Sabina

Gosenca)

znali sprejeti vse izzive in s ponosom
zrli na vsak, tudi majhen prehojeni koin

in kako

poveduje,

Prepričana sem, da bomo z veliko mero

do-

ločene šibkosti in pogledati, kaj

da jih

v soustvarjanje bodoče po-

dobe Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.

ter

delavci vrtca.

zadovoljna.

se je potrebno, da v Črnomlju

abonma, plavalni

tečaji, ustvarjalne

in

delavnice,

izletniške ture, zimski in poletni športni

dan itn.) ter
skih

nekaj

sprememb,

manjših organizacij-

ki bodo

pripomogle

lažjemu in učinkovitejšemu

k

delu.

Sabina Gosenca
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Kje smo in kako naprej
Načrtovanje

sodobne cestne

pripravi samostojno dokumentacija, ki

navezave

oziroma povezave Bele krajine z zaledjem Slovenije sega v sedemdeseta leta
stoletja, ko

prejšnjega

je potrebna

je izdelal Ur-

se

fazi, nesporna

se lahko deli na

dve

faza od Osredka do Dr-

banistični program občine Novo mesto
(po takratni zakonodaji). Tretja razvoj-

mentaciji, II. faza pa se nadaljuje, ko bo

os je le nadaljevanje zastavljene

pripravljena dokumentacija za to fazo in

na

frastrukturne

strategije

povezovanja severa

gančevja se lahko vodi po izdelani doku-

in-

pridobljeno gradbeno dovoljenje.

poudarkom

s

jugom Slovenije

z

S takšnim pristopom bi se projekt

in vključevanja v evropski cestni sistem.
Komisija za pregled in izdelavo ocene

v

investicijskih programov

vsem

gradnjo

za

zvojne osi

av-

tocestnega omrežja v okviru NPIA v RS

3. ra-

južni del lahko pričel izvajati

-

doglednem času. S

tem pa se bi

izognili

postopkovnim, predvsem pa pro-

pri Ministrstvu za promet je predlagala

metnim in posredno drugim težavam,
ki bodo prisotne ves čas izvajanja odseka

varianto V-vzhodna C (razcep Lešnica)

ceste

po sprejetem DPN, prometno pa
bo novi priključek preobremenjen, ko
bo 3. razvojna os povezana s Hrvaško

in jo dala v potrditev vladi. Tako predlagana trasa 3. razvojne osi je bila vnesena
v OPN

MONM kot veljaven prostorski

cestno mrežo. Ne morem razumeti,

dokument.

se lahko

so

Strokovna podlaga za DPN

pa je bila

Predlog IDP je bil izdelan po poteku trase s priključevanjem na priključek Novo
mesto vzhod, kar pa

ni bilo usklajeno

predstavniki DARS,

PNZ

MONM,

.

predhodna izdelava IDP (idejni projekt)

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

pridobitev gradbenega

za

dovoljenja. Projekt

in

mestne

niso dojeli kompleksnosti

kijih je obravnavala recenzijska komisi-

Z

niso bile dorečene, saj se

vzhod naj

bi

se

se

je izdeloval

vse prostorske

DPN,

usklajevanje

dokumentacije, ki je bila

tangirana s predvidenim posegom 3. razvojna os, pa je potekalo kasneje in brez

ta priključek,

v času

na

in 38 odstotkov

predvidenega po OPN pri Lešnici, bi se

izognili

vsem

naštetim

težavam,

vre-

vodenje

dnost same investicije pa bi se bistveno
zmanjšala (za od 20 do 30 milijonov).

gradnje in po gradnji

Če prištejemo posredne stroške zastojev

Kronovo.

priključek

na

prometa

mesto

gravitira

12 odstotkov

Mirna Peč

priključek

ki

delil 50 odstotkov na

na

priključek Karteljevo,

IDP

Novo

promet,

je dokumentacija dopolnjevala do konca

Vzporedno z izdelavo

posega.

priključka

zaprtjem

decembra

2012.

zbirne ceste,

ko pa gre v danem primeru za cestninsko
cesto. Odgovor je lahko le hipotetičen -

sprejetim OPN. Tehnične rešitve v IDP,
ja maja 2011,

(izdelovalec

Acerja

OPN) odločili za spremembo trase s prestavitvijo na traso

s

kako
DRSI,

Za

predvidenega novega priključka

vzhod je izdelanih

Novo

in materialne škode ob
ta znesek

nesrečah,

še bistveno poveča.

pa se

sodelovanja prizadetih krajanov.
Za potrditev DPN bi bila potrebna pred-

In

hodna prostorska uskladitev s posegom v
urbano naselje Mačkovec, ki je bilo zgra-

odločal? Obstoječi priključek Karteljevo

dnji priključka po varianti Lešnica pa so
stroški investicije določljivi, gradnja pa

poteka od krožnega križišča Bršljin po

bi potekala nemoteno.

jeno po sprejeti prostorski dokumentaci-

rekonstruirani regionalki, na katero so

Za zaključek pa še to. Potreba po dobri

ji v letih od 1975 do 1978.

direktno priključevanj poslovni

cestni povezavi Bele krajine je razum-

se za prizadete krajane

Javna razprava

ni končala

ustre-

uporabili razpoložljiva pravsredstva zoper državo. Postopek še ni

mesto

kateri bo uporabljen

in

11 scenarijev.

kdo bo o tem

in stanovanjski objekti ob cesti, poleg tega pa
priključevane lokalne ceste

zno, zato so

so

na

Ždinja vas, Kamence,

ska,

Pri

gra-

pa ne le to, povezava Slovenije

se-

iz smeri

ver-jug in s tem navezava na evropski

Potočna vas in iz

prometnih pasov, kar že sedaj v prome-

sistem avtocest je prihodnost. Škoda
le, da ni zadostne odločnosti. Če pomislim na minule stare čase, katerih del

Kako naprej

tnih konicah povzroča zastoje. Z doda-

sem

Sprašujem vse tiste, ki so bili aktivni ali

tno prometno obremenitvijo

1958)

pasivni udeleženci v postopku priprave

vlačilcev bo prihajalo do dolgotrajnejših

cesto

celotne dokumentacije, kako bi se od-

zastojev, predvsem pa do prometnih ne-

zgrajene s krampi, lopatami in lesenimi

zvali, če bi bdi krajani te KS. Vsa pri-

sreč. Ali si upajo prevzeti to odgovornost

samokolnicami v enem letu. Za odsek

da se postopek spornega
dela trase 3. razvojne osi vrne v stanje,
kot je bdo predvideno v OPN, so razum-

vsi vpleteni v postopek?

končan

in

kakšen bo zaključek?

zadevanja KS,

stanovanjskih

Pri

zvojne

osi

vzhod

niso

ska in opravičljiva. Sporni del trase predstavlja le okoli 2,5 km od celotnih 31 km

pa

3. razvojne osi. Za

Z

ta

del trase se lahko

odločanju

tudi

zaselkov

za

na

bile

brez

urejenih

predvsem

priključek

Novo

upoštevane

gradnjo priključka

Ljubljana-Zagreb dolžine

135 km,

okoli 5,5 km pa pri sedanji tehnologiji

priključevanje

nenavedene

bil sam, sem kot brigadir (avgusta
pomagal zgraditi avtomobilsko

3.

ra-

mesto

navedene,

potrebujemo za gradnjo štiri leta in

let vodenja postopkov. Kdaj bo

Bela krajina novo cesto s takšno hitro-

pomanjkljivosti.

stjo gradnje?

3. razvojne

Albert Račečič, u. d. i. g., Novo mesto

osi,

1 1

dobila
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Gorišnica

12.

•

redna seja občinskega sveta

Subvencija omrežnin za kanalizacijo
Svetniki občine Gorišnica

so na

seji 17. decembra potrdili proračuna

skega denarja bodo namenili urejanju športnega parka,
sta

tudi gradnja kolesarskih

Sprejemanje proračuna

za

dvo-

ti. Občina je potrdila tudi poslovni

svetniki na predlog

se individualno kdaj

2021

niso

imeli pri-

je 5,7, za leto

pa skoraj
Svetniki so

zaprejo kasneje, ni ovir, je pojasnil

čevali

dali zeleno luč tudi za povečanje

župan. »Če starš nujno potrebuje
varstvo,

lahko vrtec

Gorišnica

iz-

za

Za

odvajanje

5,3

namesto

evra

6,8

in

pla-

za čiščenje

4,8

mesečni

Na

ravni bo tako znesek na položnici
dobre štiri

za kanalizacijo nižji

evre. Prikazani zneski so brez DDV,

sklenili svetniki.

subvencija velja za gospodinjstva.

Župan Kokot je občinskemu sve-

ca, vpisanih otrok je

leta bodo

obdobje

vpisali

zato je bilo treba

v

178.

prvo
še

Do

konca

starostno

osem

normative

tu v sprejem predlagal

omrežnin za

otrok,

na

razširi-

bomo

situacijo

vsem

subvencijo

kanalizacijo.
v

zvezi

z

»Glede

epidemijo

občanom s subvenci-

za

Župan je svetnike seznanil še z
namero o

prodaji občinskega

novanja in zemljišča
mlinu

v Forminu,

potrebuje.

V

sta-

pri Sokovem

ki ga občina

razpravi

so svetniki izrazili potrebo

za

metu, predvsem z gradnjo kolesar-

7,6

evra.

seje

odpadnih

namesto

uporabniki

jemoma sprejme otroka izven po-

Gorišnica, v okviru katere deluje vr-

V načrtu

povečanje varnosti v cestnem pro-

slovnega časa,« so na predlog šole

sprejem otrok

evrov.

20

priključek

v vr-

za

tec, oblikovala deset oddelkov vrt-

tega

okoli 1,6 milijona

Z začetkom šolskega leta je OŠ

normativa

tec.

bodo

DN

vod

2022

evrov.

pojavi potre-

je poudaril.

ba, da se vrata vrtca odprejo prej in

za

to

jo omrežnin pomagali enakopravno,«

leto

proračuna

šest milijonov

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

vrtca, ki je od 6.00 do 16.30. Če

čas

Višina

dveh letih bo

(regijski projekt) in doma upokojencev.

stez

letno obdobje je šlo gladko skozi,
pomb.

v

leti 2021 in 2022. Glavnino investicij-

za

na

ne

koncu

skih stez

in pločnikov.

se vodstvu

Večinoma so

občine zahvalili za vse

letošnje projekte,

enako

tudi župan, ki

je

svetu

se

je

storil

občinskemu

zahvalil za potrditev prora-

čunov: »Tudi vi ste zaslužni za to,
saj ste potrjevali proračun.« Na seji
je bila

podana še

občina za

čas

koronavirusa ne

informacija, da

letošnje

epidemije

bo zaračunavala

najemnine za pokopališko vežico.
MZ

najpomembnejša
Zadnja letošnja seja svetniškega zbora je bila končana v eni uri. Svetniki so brez pripomb potrdili
milijonov
znesku
blizu
12
evrov.
dve
leti
proračuna v skupnem
akta občine za prihodnji
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Savinjsko-šaleška naveza

Veliko neenotnosti do naše enotnosti
-

V senci KV

-

na plebiscit

-

Slovenski Vatikan

-

Naložbeno leto

lahko pohvalijo, da so zadnji

Spomin

sebnih

Čiščenje

in se odpelji s
prispevajo

V

stanju,

v kakršnem smo,
samostojnosti in

naložb

smo preživeli tudi zadnji državni praz-

enotnosti. Prvo nekako že drži, drugi del

»bolj tako«. Enotnosti je vse manj tudi pri različnih ukrepih, ki nam
jih zaradi koronavirusa predpisujejo od zgoraj. Močno razdeljeni
naj

bi bili tudi v

zaupanja.

kakor

-

ni

vložena

bi bil

zvezi s cepljenjem proti temu

pri nas.

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

naj

pa

bi

si

tem

»prelomnem« tednu

nezaupnica,

novi

mandatar

naj

Karel Erjavec. Eni ploskajo, drugi se križajo. No,
enotnosti:

za trden dokaz, da je vsaj Evropska

naj bi dokazovalo to, da naj bi v vseh njenih članicah

enotna,

hkrati začeli

tudi v

poraja

bi bila konstruktivna

naj

»nerjaveči«

ko smo že govorili o
unija

To se

cepiti ljudi proti novemu virusu.

»V

svetovnem

bili ljudje enotni, da so slovenske smrečice

in

merilu«

naše lese-

no okrasje v Vatikanu res nekaj lepega in posebnega. S televizijski-

mi posnetki
Kot rečeno,

so

je kljub

različnostim

pri nas

vedno večinsko

vsaj

sprejet za

usodni plebiscit pred

zelo zrelo odločitev. Ne

le na državni ravni, s ponosom se ga spominjajo tudi drugje. Ob
30. obletnici so v Ceiju pri vhodu v Narodni dom odkrili spominsko
ploščo z rezultati glasovanja prebivalcev takratne celjske občine.
je prva

tovrstna plošča

To

v državi. Prebivalci s tega območja so se s

94, 79 odstotka odtočili za življenje v samostojni državi.

Ob koncu leta v Celju tudi

»preštevajo« uspehe,

ki

so jih dosegli le-

tos. Delno jih je zadnji čas oteževal nesrečni KV, vseeno pa so posto-

rili veliko. Nekaj tudi
lu

»na podlagi« zadnjih let. Najbolj so ponosni

tehnološko čudo, kot nekateri imenujejo Tehnopark. Ta

na

po

jine.

je

kma-

odprtju privabil veliko obiskovalcev iz vse države in tudi iz tu-

A kljub različni »tehniki«

ni

bil kos

novemu virusu.

V njegovi

bližini so »eksperimentalno« uredili tudi dve stari ulici. Pred krat-

kim

so odprli severno vezno cesto,

ki

je povezala

-

je

k večji pretočnosti

in

severni in

osrednji

del mesta, ob njej so seveda uredili tudi kolesarske steze. Sploh se

tudi

parkiraj avto

novih krožiščih, ki

»vrti« po več

Več pomembnih

varnosti prometa.

še v teku: gradnja stanovanjske soseske Dečkovo naselje

z dvema večstanovanjskima objektoma je sploh največji celjski pro-

jekt.

Vreden

sklada

17 milijonov

je skoraj

za regionalni

za odvajanje

Sofinanciran

evrov.

je s

sredstvi

razvoj.

in čiščenje

pa

se bodo kmalu lotili obsežnega projekta

odpadne vode v porečju Dravinje. Naložba

bo veljala skoraj 5,5 milijona evrov,

iz kohezijskega

sklada

pa

naj

bi dobili slabo polovico teh sredstev. S tem projektom bodo razširili
obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, zgradili 14 ki-

lometrov sekundarne kanalizacije
na sistem

črpališče. Po končanju

in

del bo

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode dodatno

priključenih več kot 700 prebivalcev. Izgradnje sekundarne kanalizacije se bodo prihodnje leto lotili tudi v Zrečah; čeprav gre za
manjšo zamudo,

naj

bi še vseeno veljalo, da bo do konca leta 2023

»priključenost« na centralno čistilno napravo 98-odstotna.

na sveti večer »popotovali« po vsem svetu.

tremi desetletji še

pri tem pa uporabljajo

kolesom. Celje se tudi

V Slovenskih Konjicah

virusu. Zaradi ne-

Nezaupanje proti cepljenju, ki naj bi bilo rešilno, pa ni-

edino

zgradili več kot 30 kilometrov po-

evropska sredstva. Ob Savinji so odprli Park&Ride

voda

nik. Dan

čas

Se jih bodo,

poti za kolesarje.

pričakujejo, da bodo za to naložbo,

ki bo

evrov, del denarja dobili iz evropskih virov.
ture se

ukvarjajo

veljala

Z

Tudi tu

okoli 4 milijone

urejanjem

infrastruk-

tudi v braslovški občini. Te dni končujejo

gradnje kanalizacije

in javne razsvetljave

bodo uredili še cesto

in krožišče.

prvi

del

na Gomilskem, ob tem

V Parižljah

so uredili pločnik

s tem zagotovili večjo varnost otrok na poti v vrtec.

in

Ko bo seveda

(spet) odprt.

V Rogaški Slatini

pa so

ob 25-letnici

samostojne

občine dobili novo

monografijo. Zadnja je izšla pred enajstimi leti, v času od takrat pa
se je v tej občini veliko spremenilo.

Veliko

Pa še to: v celjskem nogometnem klubu
kadrovskih sprememb.

V

je

tudi načrtov.

je zadnji

slovo so pomahali tudi

čas kar nekaj
trenerju

Dušanu

Kosiču, s katerim so letos postali državni prvaki. Nadomestil ga je

Čeh Jlri Jarošlk. Seveda vsi celjski ljubitelji nogometa upajo, da

bodo kadrovskim spremembam sledile tudi spremembe v rezultatih.
k
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Mladi niso dvignili rok
-

Občine Šoštanj za leto 2021 'težak' 15.800.000 evrov

Proračun

Na odhodkovni strani za 116.000 evrov višji
Milena

-

Krstič

V sre-

-

12.000

Kajuha,

tudi

evrov pa so zagotovili

in skupne

ki jih

prostore,

CVIU za

buje

potre-

šole za

izvajanje

so se v kulturnem domu na

za obnovo stene objekta na Kavč-

otroke s posebnimi potrebami«,

13. redni seji in obenem zadnji le-

nikovi domačiji, izjemnem muze-

nadomesti z

tos sestali svetniki

ju ljudske

do

in svetnice Ob-

so imeli obravnavo desetih točk.

Med

obravnavo

njimi

in potrdi-

tev predloga odloka o proračunu

2021. Dokument

za leto

so v pr-

bližno 116.000 več, kot so

pred-

videli v osnutku

A ker

večji,

da bo za toliko višja

to

desetdnevno obravnavo. Pobude

tudi skupna vrednost

so v glavnem upošte-

vali, nekatere postavke

doda-

pa

li, ker so jih ob pripravi

ne

ta v letu

Tako bo

15.800.000

proračuna.

»težak«

2021

so v upravi Obči-

Šoštanj namreč sestavljali v

po

izdelavi projektne

Odkup zemljišč za
športno-rekreacijski
park
Sprejeli
nja

so

tudi načrt ravna-

nepremičnim premože-

z

v letu 2021. Na seznamu
pridobivanje nepremičnin

njem
za

mičnine, povezane

urejanjem

z

Mladi menijo, da

lastništva prometne infrastruktu-

Kajuhov dom ni
primeren za CVIU

nepremičnin glede na dejansko

O

posebnih okoliščinah, skoraj v

izrednih razmerah, ko je bilo dve

v pritličju

dokumentacije.«

(nakup) gre večinoma za nepre-

evrov.

osnutka

dokumenta spregledali. Gradivo
za prvo branje

pomeni,

»večji del sredstev

je namenjen predelavi prostorov

kar 200.000 evrov,

in to za

vljanjem končnega besedila dali v

in predloge

sred-

prenos

iz letošnjega v prihodnje leto

stev

sesta-

da bo tudi

izkazalo,

ski

pa ga pred

proračuna.

ob zaključevanju knjiženja

se je

vem branju sprejeli na novembrseji, potem

arhitekture na prostem.

Skupaj bodo tako porabili pri-

čine Šoštanj. Na dnevnem redu

proračunu za prihodnje

se je izrekalo šestnajst

in iz

re

leto

prisotnih

menjave

tega izhajajoče

v naravi. Preostali del se-

stanje

znama pa je usklajen z interesom

svetnikov, trinajst jih je glasovalo

Občine Šoštanj in potekom

da-19 bodisi bolnih, okuženih, v

za predlagani proračun,

sameznih

karanteni ali samoizolaciji. Pro-

toval

zaposlenih zaradi Covi-

tretjini

za leto

račun

2021

bo

116.000

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

-

stva Karla Destovnika

Planinc

23. decembra

Šoštanj,

tako

višji

evrov.

Matic Mežnar in Deja Božič pa
ob glasovanju niso dvignili rok

in

ne za

Kot

Bistvenih vsebinskih

sprememb ni
Med

drugim

v proračun

so

naspro-

Žan Delopst,

ni nihče,

mu

-

proti.

ne

razvidno

je

iz

dopisa,

na proračun, bi zamu-

cirali s 4.000 evri,

je treba za Kajuhov dom, ki gaje

100.000

evrov so zmanjšali

a jih

za prav

plače

Saša

toliko

v skupni
regije,

1.

Šoštanj

povečali

občinski

v katero

stro-

upravi,

za

upravi

bo Občina

januarja prerazporedi-

la tri zaposlene.

tovitev

5.000

evrov za nakup pri-

kolice za potrebe PGD Lokovica.
Med večjimi postavkami je zagotovitev

dodatnih 60.000 evrov

Občina Šoštanj in

kupila

no javnostjo poiskati vsebine,

žino

glasbene

šole

in kulturnega

ni

moreta potekati izobraževal-

in gospodarske dejav-

proces

cest na

ob-

Gaberk ter 30.000 evrov

evrov načrtujejo

parka

ga

ki so

148.000

za uveljavljanje

pri

odkupu

za

namen

vrtičkov v

Cankaijevem naselju v smeri pro-

ti jezeru in ribiški koči ter 85.000
evrov za odkup travnatih površin

in okolice ribiške koče.

Dediščino bodo prodali,
ko bodo rešena vsa

vprašanja

nosti,

zato

predlagajo, da se za

V sklopu predvidene odprodaje
nepremičnin,

niso

v njenem ali javnem interesu

ali

pa

še prostore. Primerna se

in

strošek,

zdi tudi

lokacija

tako

jim

ne

v bližini glavne

Predlagali so spremembo
postavke,

da se iz nje izpusti besedilo,

v katerem je obrazloženo, da bo

del

460.000

za katere ocenjuje-

jo, da jih Občina ne potrebuje,

potrebe CVIU poišče primernej-

besedila proračunske

močju

v lasti Župnije Šoštanj.

doma. Menijo, da v istem objektu

nih

in gradnji občinskih

ki

bodo primerne za stavbo ter bli-

ceste.

vzdrževanju

nepremičnine na lokaciji
Šoštanjskega jezera,

Velenje, skupaj z zainteresira-

proračunskih sredstev, namenjeinvesticijskemu

bo

ga

del obnovila za potrebe CVIU

ne

Upoštevali so pobudo za zago-

poleg

razširitve športno-rekreacijske-

jih bodo prihodnje leto sofinan-

ške za plače v občinski

stopajo

pred sejo (torej, če bi tudi vložili

dili rok), zato, ker ocenjujejo, da

proslave ob dnevu državnosti, za

in-

vesticij. Pri tem po vrednosti iz-

predkupne pravice

amandma

izvedbo

po-

oziroma

posredovanega svetnikom dan

med protokolarne dogodke, ki
vnesli

projektov

predstavljajo samo breme

ki je sicer finančno

ovrednoten,
pa

skupna

vrednost

ni zajeta v sklopu prihodkov

proračuna,

ampak bo ob prodaji

predstavljala dodaten prihodek,
izstopa

odprodaja

za

pripravo vsega potrebnega

večji

za

ureditev Kajuhovega parka.

menjen predelavi prostorov v pri-

ža

V

Šoštanju ga želijo prenoviti

tličju za potrebe CVIU Velenje za

v skupni lasti

preureditev v učilnice, sanitarije

stne občine Velenje

leta 2022,

ob 100. obletnici

roj-

od

evrov

»na-

lastniškega
zemljišča,

deleki

je

Me-
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in Občine

Šmartno

ob Paki poleg zbismetišča v

rališča,

nepremičnim premoženjem, pa

predstavlja predvidena odprodaja
nepremičnine

na območju Vele-

Skalah, kamor naj

nja, ki jo je Občina Šoštanj preje-

bi

la v lastništvo

selilo

se

podje-

po

A

sklepu sodišča

PUP

Velenje

o dedovanju.

(37.500

evrov);

odprodaji šele, ko se bodo v zve-

tje

33.000

na

ocenjena
ja

dela

ne za

evrov je

zi z njo razrešila

ta je namenjena

vsa vprašanja.

odproda'

nepremični-

/“

potrebe širi-

tve poslovnega kompleksa

Tume

Šoštanj.

Predlog proračuna je

Najvišji znesek, skoraj 221.000
evrov v načrtu razpolaganja

obrazložila

z

Irena Skornšek, višja

svetovalka za finance.

Nekaj je šlo narobe
Ob obravnavi proračuna pa se je razvila živahna razprava
saj ta k obravnavi točke ni sodila neposredno)

(v razmislek,
o tem,

zakaj so v Šoštanju že po petnajstih, dvajsetih letih po-

trebne obnove tistega, kar je bilo na novo urejeno in na novo
zgrajeno. Daje s tem nekaj močno narobe, je opozoril svetnik

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

Boris

Goličnjk

in

se

vprašal, koliko denarja je bilo zaradi tega

dobesedno vrženega stran.
»Tako je bilo pri Trgu bratov Mravljak, zdaj Glavnem trgu, tako
je

bilo z glasbeno šolo, tako bo pri

Kajuhovem

tudi z osnovno šolo Karla Destovnika

-

parku, tako bo

Kajuha, kije praktično

nova, pa kljub temu potrebna temeljite,

in kot

tudi

sanacije.«

izjemno

izjemno drage energetske

se že danes kaže,
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Komentirali ste:
ko ste v mestu? Na
Celjskem so stranišča najbolj snažna v Šentjurju, najbolj zanemarjena pa v Laškem.
Kam greste na stranišče,

i
.

nik

•—..

jahaj

c

j

večinoma prazen . .
Aleš Aleš Urbasek Super.
Jože Sovine In za koga se to dela, če pa nas kmalu
po statistiki ne bo več?
Boštjan Gaber Čakalnic se več ne potrebuje, zdravnikov pa menda ni veliko, torej bo bajta samevala,

:

:

»e ena.
m

Takole bo

-'tf

y

lokal

videti nov

ob Šmartinskem

jezeru, ki ga gradi podjetnik David Vozem,
lastnik frizerskega salona Fantazija. Lokal,

Urška

imenovan

..

Coper Ahačič V samem mestu pa jih sploh ni
Ustih plastičnih prenosnih kišt ne štejem za wc . .
Božena Mladenovič V Celju res ne vem, kam bi

razgled na Šmartinsko jezero.

ponujal edinstven

Panorama, bo

drugam lahko šla, edino tam, kamor grem na kavico,
pa ne

zaradi stranišča.

Sprehod ob ali vožnja po severni
od pomladi še lepša, ko bo zraslo

cesti

bo

119 javorjev.

Nataša Novak Krasno, komaj čakamo.
Nina Mlinar Wauuu, nova lokacija za kavice

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

J

-

drevesa, zanje je potrebno tudi skrbeti. Za odločevake
pa imam še vprašanje: kdaj bodo zasadili drevesa na

Kersnikovi? Ze dve leti je, kar so jih podrli. Obljuba
je bUa, da jih zasadijo na pomlad. Res pa je, da niso
omenili katerega leta . . Upam, da v 2021 končno
zapolnijo luknje. Le 22 jih je.
Dejan Vlahinič Ve mordakdo, kako in kje se iz Nove
vasi lahko pelje kolesar po novi vezni cesti na Lavo?
Seveda, da ne ogroža koga in da ne dobi kazni.
EugenDemetrovic Dejan, kolesarji vozijo desno, kar

tudi kaže znak, pešci pa levo,
pasu,

da se Celje s svojim naj-

j

lepšim jezerom postavi ob bok v prihodnosti tudi

:

Franc Tbplišek Super,

Ula Lipar Super
Metka Krajnc Zelo pohvalno, da se ob gradnji predvidi tudi vključitev dreves. Kolesarjenje ali sprehod
poleti je v senci precej bolj prijetem Podobno bi morali razmišljati arhitekti, ki načrtujejo bloke ah celo
stanovanjske četrti. In še nekaj
ni dovolj le zasaditi

da je na tem
kije namenjen samo kolesarjem veliko pešcev!
je pa res,

Blejskemu jezeru!

Tudi pri Celjanu spremljamo

dalnih

2.500

m

2

prenovo objekta

bo pripravil

-

I

m

S

-

izvajajo za-

.

�

m£°!™’
1°
n
T blblla dobra
°
\
J°/
obiskovalce.
u

Šmartinsko

«

novica,

jezero

?

atrakcl J a morda

- brserob

Jl

tudl za

Celju Izredno dob-

ermv m

ThnjaPIaiunsekČepnmegam pogled na brežino

seda

I

:

.

rašam
aii se zariutekturnega :
M
, koda da
nar
dal obrai
se J e
°
f
obalo tako degradiralo, zaradi tatica . . ’

“

Î

J;

*

>

™f f

tka
tocno
>
delat potem umetno senco . .
D
d Nemec Superca, samo
Kra

m nc Tan J a

t0

-

Vse

P°

sekat

in

„

prej se naj ob pespoao jezera uredijo te lesene ograje. Je ze vse polamano pa po tleh nametano, kot da si v Turkmem

f*

vidit.

Majda Belak David, kdo pa meče po tleh? Vsak
naj počisti za sabo pa ne bo nastlano,

David Nemec Majda, kdo govori o smeteh?
se o leseni ograji na pešpoti do jezera.
Kristjan Kovačič Odlično.
Alja Leskovšek Superca. Komaj čakamo.

|

;

dogajanja na ježem!

nistanu. V glavnem grdo je za

površine za Zdravstveni dom

Celje do konca marca. Trenutno se
ključna obrtniška dela.

H|

do-

.....

P

2
kdaj bo to končano?
®“*»
]
Bom vectoatpnsla na takšno kavico Pa se nekaj
bl Mo dobro, da bi ta lastnik nabavil se kakšno
adjico, kot je bda Kraljica Šmartmskega jezera,
1
kl
sa J se ™ se veck
P e ala

ti

na Gregorčičevi 6, Remont

in

.

Gre

Laura Horvat Končno.

Maja Glasenčnik Končno neki pametnega.
Franc Toplišek
namesto

Super, da se objekt obnovi in koristi,

da propada in ne služi ničemur,

ker

je

.

bil že

iaa

ijjjHp

aJy

-

Komentirajte vsebine časopisa
Celjan

na socialnih

omrežjih

Facebook

Vsak teden bomo s socialnih omrežij objavili

najbolj

inTvvitter.

CeljanSi

Celjan Časopis

zanimive kbftieritarje, Komehf|rji uporabnikov ne predstavljajo stališcaUredništva,
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Delloite prejel 93 prijav
projektov
Na pogovor smo povabili direktorja Savinjsko-šaleške

gospodarske zbornice mag. Francija Kotnika
Zakošek

Mira

Zadnja

udejanjanje.«

Savinjsko-šaleške gospodarske

namenjena predvsem seznanitvi
z doslej pripravljenimi aktivnostmi pri pripravi razvojnih progra-

in drugih aktualnih

tem

gospodarskih vprašanjih smo se
direktorjem

pogovarjali z

mag.

se hitro lahko zgodi,

tako

dolgo,

ra-

perspek-

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

že

Kako

regije

direkto-

Biljana

Škarja.

mag.

Poudarila

je

pravoča-

delu

programa,

ki

darstvo

seveda tudi delno na

v tistem

se nanaša na gospo-

delovanje

preostale

za nor-

gospodarstva.

Naši člani so v razpravi opozorili
na zelo pomembno okoliščino,
da bo

za uspešno

lizacijo razvojnih

rea-

programov v

podjetjih (teh je zelo veliko in so
zelo ambiciozni)

namreč,

da

informacij, na osnovi
mogoče razmišljati

razvojnih

Predvsem moti, da

in sicer

so potrebni

ne rav-

projektov

še

niso znani

kriteriji, po katerih se bodo oce-

zbornica,

ki

-

veliko

tudi ne pozitivnih

a

o umestitvi

intenzivno vključevala tudi naša

segmente,

danski travmi,
nekaj

ko so

spomla-

po

večinoma za

zaprli tovarne,

časa

dokaj

dobro opomogla. V drugem polvečinoma doživeli

letju so

pravo

eksplozijo naročil in močno po-

večali produkcijo. Seveda so se
ob

tem srečevali z zelo velikimi
zapo-

treba

pra-

zagotoviti tudi vse ostale

njevali projekti, tisti, ki bodo se-

veda kompatibilni in jih bo
če

sofinancirati

iz tega

mogo-

sklada za

pravični prehod. Veliko lažje bi

bilo.

če

bi jih poznali, da bi tako

podjetja

lažje

sprejemala

odlo-

čitve v zvezi stem. Ponovno

pa

bila izražena tudi zahteva,

da

je

otrok,

nezmožnosti prihoda na

ga prevoza ...).

v samo prestrukturiranje regije.

razvoj

izobraževanje oziroma

da si je industrija

li,

regij?

katerih bi bilo

te aktivnosti seje

in

slika zelo

daje ta

delo zaradi nedelujočega javne-

mnenj. Ocenjujejo

spodarstva in gospodar-

V

»Moram reči,

težavami zaradi odsotnosti

je s pripravo strategije

pa

je premalo

pomen go-

skih projektov za

zdravstvene krize?

prestrukturiranja premogovnih

nih v podjetjih

razvojne agencije, zato jih

vočasno

z lokalnimi sku-

Skratka, gre za to, da bi

no kritik,

znotraj Savinjsko-šaleške

tudi

zelo

traja

»Tudi o tej temi je bilo izreče-

potekajo

je tudi predstavila

je uspelo regijsko go-

pa

slenih (zaradi okužb, varovanja

narejeno v pripra-

»Aktivnosti

namreč,

praviloma

saj

sno umeščene v prostor.«

vi razvojnega programa?

malno

tem

V

za prestrukturi-

premogovne

regije.

vodi.

bile načrtovane naložbe

Saša.«

rica

prostorski

da se dokumenti pripra-

pnostmi.

tivo, kot tistih za pripravo

Kaj je

po

vijo in uskladijo

zvojnega programa za pri-

ranje

Kako

črno-bela. Tako smo ugotavlja-

na splošno v Sloveniji precej

okorni,

ki sodijo v sklop

strategije

projek-

spodarstvo premagovati vse pasti

nepovratna sredstva,

pridobil

smo

finančno

45

pa

so partnerski za obe regiji.«

gradnjo nove tovarne, pa

ložnost splava

dokumentov?

hodnjo

regije prijavlje-

Štirje prijavljeni projekti pa

tov.

širitev poslovnih prostorov

pa

daje bilo iz

pa znano,

nih 44, iz Zasavske

jetje pripravljen projekt za na primer

ureditvi. In tako poslovna pri-

ciji o pripravi razvojnih

priprave območnega

da ima pod-

ker se mu zatakne pri

bora namenili informa-

Obojih,

da tovrstno

urejanje pri nas traja zelo dolgo,

je

zadnji seji upravnega od-

tistih,

na prostorsko ureto,

Je

Savinjsko-šaleške

projekta ne more izpeljati, čeprav

Največ pozornosti ste na

»Res je.

posebej

ditev. Glede na

ali

Kotnikom.

Francijem

»Še

je bilo prijav?

»Deloitte podatka o prijavah ne
objavlja.

konkretno mislite?

Na kaj

zbornice v letošnjem letu je bila

mov. O

Je že znano, koliko

pogoje, ki so potrebni za njihovo

seja upravnega odbora

mora biti

ta posredniški

izvajalci posameznih projektov

med

tukajšnjem okolju.«

A je večini uspelo

plane

-

kar

in

posebej razveseljivo,

je še

z naročili

kaže dobro tudi v začetku

priho-

dnjega leta.

Povsem
ritvenih

ni niti

drugačna je

dejavnostih, v
slučajno

katerih

pa

tako. Težave so

velike,

izjemno

prebrodili

slika v sto-

nekateri so

s pomočjo

jih

vladnih

drugi bodo težko pre-

ukrepov,

živeli. Še posebej so težave hude
v gostinstvu in turizmu, v katerih
bodo

potrebovali

veliko časa,

da

se bodo razmere normalizirale.«
V tem

ko

trenutku

ocenjevati,

rezultate,

je sicer še

tež-

kakšni bodo

o ocenah pa najbrž že

lahko govorite?

organ,

ki bo poskrbel za koordinacijo
in bo nekako tudi vezni člen med
na drugi strani

izpolnjevati

financerji

in
v

»Generalno gledano so

razvoj-

ne ambicije tega prej omenjenega

industrijskega dela gospodarstva

dobre. Poslujejo relativno

uspe-

šno in nekatera podjetja so ob
koncu leta delavcem tudi izplača-
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la božičnice. Zanje so obeti dobri

in

se tudi za njihovo prihodnost

ni bati. So

pa težava tista podje-

tja, ki jih že zdaj preveč
nijo
Kaj

breme-

prevzela država in podjetjem

to ne bo odpravilo tistega proble-

refundirala tisti del doda-

tnega stroška,

ki bi

ga

ma, na katerega opozaijajo v pod-

jetjih: da ta dvig poruši razmerja

prinesel

dvig minimalne plače. Seveda pa

med plačnimi razredi.«

stroški dela.«
bo

to pomenilo

ob

napovedanem dvigu mi-

!

nimalne plače?

�

Spr

m

' II

I

min,

»Mnogi tega ne bodo
zmogli. Prav zato so si
v GZS

skupaj

z drugi-

mi delodajalskimi

orga-

nizacijami prizadevali,

da bi v pogajanjih s so-

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

cialnimi partnerji, zlasti sindikati,

prišlo do

enoletnega

odloga te

uveljavitve.

Za to

žal

ni

bilo posluha kljub zelo
jasnim argumentom,

da

tega nekatere dejavnosti

nikakor ne bodo zmogle. To še zlasti velja za

lesarsko in tekstilno industrijo. GZS

nadaljuje

prizadevanja v smeri, da

bi za prehodno
(na

obdobje

primer nega leta)

te dodatne obveznosti

Franci

Kotnik
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ŠENTJUR

Krožišče pri
IKC bo gradil

celjski VOC
Takoj ko bo prihodnje leto

to

mogoče,

bo izbrani izvajalec
celjski VOC začel graditi krožišče pri

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

pešce.

IKC s podhodom za

Tripartitno pogodbo je

občina podpisala prejšnji teden.
Celotna naložba bo kar precej

kot četrtino potrebnega denarja.
Gradnjo naj bi končali v letu

Dramlje)

ne

morejo privoščiti.

od sprva predvidene, saj
bo izvajalec za opravljeno delo po pogodbi prejel blizu 1,37

dni po začetku del, v tem času
bo promet v Šentjurju zelo ovi-

medtem ko se

ran, na območju gradbišča pa ne

vrsto

ocenjena vrednost

na

del vrtela okoli dveh milijonov

bo ustavljen, saj gre za prometno bržčas najbolj obremenjeno

evrov. Nosilec naložbe je držav-

točko

nostjo pričakujejo napredek,

nižja

milijona
je

na

evrov,

prvotno

direkcija za

ceste,

Sentjur-

čani bodo primaknili nekaj več

v mestu,

zato

si

zapore

glavne vpadnice in izvoznice (v
smeri

avtocestnega

priključka

Hkrati gre za drugo od treh krožišč na osi sever-jug. Predlani
so že zgradili prvo pri Aspari, na

čaka še krožišče Resevna
sečišču glavnih prometnic.

V občini seveda z naklonjeki

ga bo prinesla infrastrukturna
naložba. V prvi vrsti se to na-

naša

na

izboljšano

prometno

varnost šolarjev in na povečano

pretočnost tranzita

-

vsaj dokler

ga v celoti ne speljejo na navezovalno cesto. Projekt se je
nekoliko

zavlekel,

valu epidemije
viti

javne

pa je razpis

ker v

niso mogli

razgrnitve,

prvem
opra-

direkcija

za izvajalca morala

ponoviti. (PŠ)
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Virusu podlegel tudi trg nepremičnin
30.12.2020

Novi koronavirus je pomembno vplival tudi na slovenski trg nepremičnin. Sklepanje
poslov se je skoraj ustavilo, na trg so prišle nepremičnine, ki so jih prej lastniki oddajali
turistom. Država medtem prenavlja stanovanjsko zakonodajo, tudi v tem letu pa se ni nič
premaknilo pri davku na nepremičnine.
Koronavirus ohromil trg, cene še malenkost porasle
Ukrepi za zajezitev širjenja virusa so že spomladi praktično zaustavili trgovanje z
nepremičninami. Število poslov se je takoj občutno zmanjšalo, samo v prvem polletju jih je bilo
po podatkih geodetske uprave sklenjenih za več kot četrtino manj kot leto dni prej. Na cene
stanovanjskih nepremičnin in zazidljivih zemljišč to ni bistveno vplivalo, pač pa so se celo
nekoliko zvišale.

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

Ponudniki in iskalci nepremičnin so padec iz prvega vala epidemije očitno poskušali nadoknaditi
takoj, ko je bilo to mogoče. "Nekje od maja do oktobra je bilo povpraševanje presenetljivo
dobro, trg je izjemno oživel," je povedal Alen Komić iz družbe ABC nepremičnine. Takrat se je
nekoliko okrepila tudi ponudba, čeprav še vedno ni sledila rasti povpraševanja, je dejal in dodal,
da so cene stabilne praktično celo leto.
Direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič meni, da bi se lahko
cene še zvišale. Številni lastniki, ki so nameravali nepremičnino prodati, so se namreč odločili
počakati, da epidemija mine. "To pomeni, da je na trgu manj nepremičnin za prodajo, kar
predstavlja pritisk na cene, ki bi se posledično lahko zvišale," je ocenil.
Do padca cen bi po njegovem mnenju lahko prišlo šele v mesecih oz. letih po epidemiji, saj bo
verjetno ta pustila precejšnje posledice na gospodarstvu in kupni moči prebivalstva. S tem pa
lahko bistveno upade tudi povpraševanje po nepremičninah, je pojasnil.
Na trg prišla stanovanja za kratkotrajno oddajo turistom
Da je lastnika letos zamenjalo manj nepremičnin, je tudi posledica dejstva, da nepremičninske
družbe zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa velik del leta niso smele poslovati. So pa ti
ukrepi precej vplivali na ponudbo nepremičnin na najemnem trgu, saj so se na njem znašle
številne nepremičnine, ki so bile sicer namenjene kratkoročnemu oddajanju turistom.
Posledično so se v tem delu najemnine nekoliko znižale, vendar natančnih podatkov ni.
Znižanje
najemnin opažajo tudi v družbi ABC nepremičnine. Poleg odsotnosti kratkoročnega
0
Pustite
sporočilo
oddajanja nepremičnin turistom je na to verjetno vplivalo
tudi nam
dejstvo,
da so se številni lastniki
nepremičnin soočili z odpovedjo najemnih razmerij, potem ko so se dijaki in študenti zaradi
šolanja na daljavo vrnili domov.

SHARES
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Pospešena gradnja neprofitnih najemnih stanovanj
Ob očitkih še vsakokratni vladi, da nima stanovanjske politike, se v Sloveniji že dlje časa
soočamo z občutnim pomanjkanjem javnih najemnih stanovanj. Ponudba ne sledi
povpraševanju, otežen dostop do primernih stanovanj je še posebej pereč pri mladih, socialno
šibkih in drugih ranljivih skupinah. Po ocenah ministrstva za okolje in prostor bi ta trenutek v
državi potrebovali dodatnih skoraj 10.000 javnih najemnih stanovanjih, 600 bivalnih enot in vsaj
500 oskrbovanih stanovanj.
Letos je sicer po državi zraslo kar nekaj gradbišč, na katerih pospešeno rastejo stanovanjski
stolpiči. Samo republiški stanovanjski sklad napoveduje do leta 2023 2194 novih javnih
najemnih stanovanj. Od tega namerava že do konca leta 2021 z lastnimi investicijami ponuditi
1000 novih najemnih stanovanj, še 190 pa iz programov financiranja.
Eden od glavnih razlogov za krčenje fonda javnih najemnih stanovanj je prenizka neprofitna
najemnina. Vrednost točke za njeno določanje se namreč ni spremenila že 17 let. To naj bi
popravila novela stanovanjskega zakona in postopno v treh letih zvišala vrednost točke z
obstoječih 2,63 evra na novih 3,50 evra. Da dvig ne bi prizadel socialno najbolj ranljivih, naj bi
se hkrati zvišala subvencija najemnine. DZ bo te spremembe predvidoma potrjeval v začetku
prihodnjega leta.

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

Le kakšna je vrednost nepremičnin?
Do konca letošnjega marca bi moralo biti končano množično vrednotenje nepremičnin, ki ga je
geodetska uprava vodila na podlagi bistveno izboljšanih novih modelov vrednotenja, aprila pa
bi lastniki prejeli obvestila o novih vrednostih. A zaradi epidemije se to ni zgodilo, saj je vlada v
prvi protikoronski zakon zapisala preložitev javne objave posodobljenih podatkov do konca tega
leta, nato pa jo s petim protikoronskim zakonom odložila za nedoločen čas.
Na voljo je sicer še vedno dostop do starih podatkov iz leta 2017, vendar v Slovenskem
nepremičninskem združenju FIABCI opozarjajo, da gre za zelo resen poseg v izvajanje sistema
množičnega vrednotenja nepremičnin. Podatki o vrednostih nepremičnin so namreč zelo
pomemben narodnogospodarski podatek, tako za lastnike nepremičnin kot tudi za cenilce, pri
odobravanju posojil, odločanju o investicijah, sklepanju zavarovanj, v razlastitvenih postopkih in
podobnem.
Tudi leta 2020 še brez davka na nepremičnine
Brez poznavanja prave vrednosti nepremičnin seveda tudi uvajanje davka na nepremičnine, ki
ga je že leta 2006 začela načrtovati takratna vlada Janeza Janše, ni smiselno. Zdajšnji finančni
minister Andrej Šircelj celo priznava, da o tem ne razmišlja. "Ne načrtujemo nobenih novih
davkov, niti ne uvedbe davka na nepremičnine ali karkoli podobnega," je dejal novembra v DZ.
Ljubljana, 29. decembra (STA)
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni,

ali

uredništva portala IUS-INFO.
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Podelili so pomurska priznanja za inovacije 2020

ARCONTU PRIZNANJE ZA TERASO Z LESENIMI ELEMENTI
V

okviru

kakovost,

ki

potekala

v

26.

lelno
pod

je

online

zbornica

( PGZ)

najboljše

inovacije

leto.

Izdelke

je

podjetij

je pregledala

da

priznanje,

ena pa bronasto.

izdelan

čoln.

pridobljenih

štiri

po

v

enem

iz

nogavice

srednje

radioaktivnih

je hiter

in

izdelan

v

ter

kar

mu

enostav

no

je komisija

papirnata

čoln

podjetja
z

ki

je

srebrno

priznanja
iz

vrečka

prejeli:
vlaken,

zagotavlja

izjemno

majhno

in

pri Murski Soboti,

postopku

v

togost kljub

občutljivost

celoti

v

slojni

tri

nizki

teži.

udarre.

na

Je

vodljiv in okreten, zelo varen in zanesljiv pri plovbi,
navedla v utemeljitvi. Podjet je Paradajz iz Renkovcev
vlakna

stebel

iz

so

stebel

izolirali

in

surovina, vzpostavil

gospodarstva,

predelana

kjer

dodano

kompostirati

ali

surovina

izdelali

Lušt.

papir.

se je cikel krožnega
znova uporabi za

vrednostjo,

na koncu pa je vrečko mogoče
med odpadno
papirno embalažo.

odložiti

G04G0AL

inteligentno

se

paradižnika

iz njih

Odpadek je lako postal

iz

Turnišča

zasnovane

športne

visokotchnološkimi vlakni
se

in

uporabnostjo,

rotacijskem

po

Celulozna

nog.

zlato

Polanc

iz

vrečko iz vlaken

Podjetje

za

zasnovane
za odlaganje nizko in

večstransko

papirnato

z

priznanj

gospodarska

inteligentno

zabojnika

je izdelalo

izdelek

za

krizi",

odpadkov.

enem kosu

nosilnost

po

komisija,

strokovna
dobile

Med njimi so zlata

kosu.

istoimenskega

veliko

ocenila

prototip

kompakten

tehnologiji,

in

inovacije

paradižnika,

stebel

športne

Čoln Rolo

in

društva za kakovost
na letni konferenci
pomurske regije nagradila že devetnajsto

določila,

so

društva

v krizi

..Kakovost

devet
so podelili
v regiji. Pomurska

izvedbi,

dosežke

inovativne

Pomurskega

konferenco

naslovom

popolnoma prilegajo

odlično

je

predstavilo
nogavice,

ki

inovacijo

z

uravnavajo toploto

nogi ter omogočajo

za

dodanimi

izredno

in

vlago

udobje

in

odlično

za zaščito stopala.
srednje radioaktivnih
Testiranje

Sobote.

iz betona

metra

dobo

in

Srebrno

in

reguliranih
gradbeništvo

sta

pri

Testirana

apetita

elementi.

uporabe

v

kot

proizvodni

inovatorjev
(eh

v

in

in

pri

podjetju

portal.

tako

MMSSS

Omogoča

tudi

sta

ukrepanje

način

nadzor

napakah,

ob

obvladovanja

za

celovito

cenovno sprejemljiv

Omogočena

pravočasno

in

PGZ

predstavlja

pomurskih

procesov

in

najvišje

priznanje
njenih

podjetij

in

širše.
s tem promocijo inovativnosti v Pomurju in
je bilo podeljenih že 137 priznanj, ki jih jc

inovatorjev

pod

roku

vodstvom

razvojnih

in

prispelo
dr.

Saše

bile poslane na nacionalni
Sloveniji.

nivo

skupin.

Na

vlog.

devet

Štraus

o podeljevanju priznanj
nagradila vseh devet. Prve

Pravilnikom
ocenila,

izdelovalen
raznovrsl nosi

uporabniku

vsakemu

mrežo.

prihranki

dosežkom

v razpisanem

komisija

z

( 19) letih

prijelo 306
je

preprost

(er

priznanje

pa.

inovativnim
V vseh

teraso

virov

človeških
Sicer

odlikuje

pripadlo

je

pa

parametri delovanja
tudi

naravnih

predstavil

evropskem

informacijski

parka

povezave strojnega

pa

odstotkov

namenskosti.

spremljanje procesov

obenem

ekstrakti

prebavnih

v produktni liniji skupine

Izdelek

enot.

priznanje

Bronasto
inovativni

dopolnilni

tekoči

je

trgih.

Lipovcev

iz

zdravih

30

Radgone

prilagodljivosti

ob hkratni

postavitvi

kot

več

največjem

bivalnih

tujih

Veterina

antibiotikih

Gre za nov izdelek

razvit

modularnih

Lek

spodbujanje

in

Gornje

iz

prilagojenega

na

z naravnimi rastlinskimi

vsebujeta

Arcont

Conlainex.

skupine

naravnih

za perutnino

konstrukcijske

tudi

služb

obodu

zagotavlja, da

vozila,

varnost

za

modularno

celotnem

izvirnemu,

enak

v

Zavodu

izdelal

po

v

razreda.

varnosti

na

aerodinamika

reševalnih

strokovne

Izdelka
olj.

lesenimi

skoraj

povečajo

alternativnih

mešanici

eteričnih

nad

signalizacijo

zahtevam

razvoja

bila

so

Medieop je

Soboški

Izpopolnjena

vozila.

raven

možno

za

tudi

poslovnih

razmeram

različnim

prostorih.

zanesljivo

procesov.

pri

prilagajanje

najvišjo

spodbujanje

za

pada.

novost

je

cenovnega

višjega

zagotavljajo

Slovenije.

ekstremnim

krmi

3.30

življenjsko

Ljutomera

iz

ki

tesnilom,

izdelek

in

upor vozila ostaja

Rezultat

1.95 krat

predvideno

Cleangrad

dobil

je

napihljivim

z

svetlobno

pa

velikosti

imajo

Murske

iz

za jedrsko

element

so prestali tudi preizkuse prostega

okolju

omogočajo

zračni

Pomgrari

izdelal
ključen

trdnosti

priznanje

mednarodnem

procesov

je

bo

nosilnosti.

vrata

inovativna

rešitve

tehnologija

nameščena

Vrbina. Zabojniki

visoke

le t , uspešno

300

prevrnitve

Vrata

odpadkov

prototipov'

odlagališča

varnost

Skrbno

tkanina z gostim pletenjem pa skrbi
Prototip zabojnika
za odlaganje nizko in

zasnovano
reševalnega
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stopalu.

oporo

drsenje, posebna

preprečuje

v

ki

skladu

inovacijam
tri

med 40

letošnji

jih je

zlate

razpis

strokovna
veljavnim

z

pregledala

in

inovacije

najboljših

v

so sicer
Republiko
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Prepih

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 5

1/1

Površina: 378 cm2

V Gornji Radgoni potekajo številne naložbe, po zdravstvenem domu, ceste in dvorana
y

v

-&

GRADNJA

DVORANE POTEKA PO

VEČNAMENSKE ŠPORTNE

NAČRTU

zalogaj, ne samo v finančnem smislu, ampak tudi v
mnogih aktivnostih številnih deležnikov, kar se na koncu

vvizualni podobi nastajajoče dvorane, oziroma
dveh mesecih je bilo izvedenih veliko
aktivnosti z usklajevanjem detajlov in mikro izvedb
rczimira le

V zadnjih

se še bo.

posameznih

segmentov

projektne

dokumentacije

(akustična izolativnost objekta, statični izračuni, požarna
toplotna

varnost,

izolacija, karakteristike

notranje

opreme za pripravo javnega razpisa itd.)“, pravi radgonski
Stanislav Rojko.
Občina Gornja Radgona je v začetku meseca novembra
objavila javno naročilo za dobavo opreme za večnamensko
športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona. V okviru javnega
župan

Čeprav si bomo

leto

predvsem zaradi korona

naročila

pa so v mestu penine in sejmov Gornji Radgoni, lahko
tudi zadovoljni. Kako tudi ne, ko pa seje prav v letu
2020 zgodilo verjetno največ investicij v zadnjih letih,

zaves,

če

in

prav največ
radgonske občine.
ne

čistilne

in

krak C,

se prav

stari

izvzamemo

vodovoda

-

odvijajo finančno največje naložbe v mestu

letos

reki

izjemami,

krize

sreča,

lockdowna.

-

ob

da so gradbinci, z majhnimi
lahko delali oz. delajo tudi v času koronske
Zato je

Muri.

med tem,

In

ko

je

prizidek

Zdravstvenega doma Gornja Radgona, vreden več kot
milijon

končan

evrov,

svojemu

velika

in

svečano

predan

že

-

hkrati

poleti

že

od konca junija poteka nova
gradnja večnamenske športne

namenu,

naložba

dvorane

in

obstoječe šolske

generalna sanacija

športne dvorane. Vmes pa potekajo tudi druge manjše

ali večje naložbe, predvsem v

cestni

infrastrukturo,

ki

tribun,

dobava

akustične

vgradnja izvlečnih

in

obloge sten,

po

predelnih

opreme. Razpis je
zahtevek za izplačilo

športnega poda in dobava ostale

sofinanciranja gradnje športnih

sredstev

gradnjo

Če

predvidena

odprt do 11.12.2020. Podali so tudi že
strani

nastanku sedanje,

je

teleskopskih

manjše

po

in Pomurskega

naprave

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

2020,

vseh težav, ki jih povzroča, zapomnili kot
najbolj žalostno leto najmanj ene človeške generacije,

virusa

objektov

s

Fundacije za šport. Na gradbišču sicer nemoteno

načrtih potekajo številna gradbena dela. Tako so v
dvorani izvedene talne plošče prvega prostora,
druge talne površine, pričelo seje z
obstoječih betonskih sten za potrebe prehodov,
se je kovinska konstrukcija podesta, popravil

položene armature
izrezom
izvedla

oplesk, pričelo seje barvanje s požarno barvo in pristopilo

izvedbi novega prizidka med šolo in dvorano.
Na mestu izgradnje nove dvorane so izvedeni pasovni
temelji, izkopi za podporni zid. armiranobetonska talna
k

plošča, stebri in tribune, izkopi za toplovod in oporni zid,
barvanje kovinske konstrukcije dvorane pa jc končano...
Sicer pa bo nova dvorana v Gornji Radgoni zadovoljevala

standarde

in

normative

šolskega

športa ter, predvsem
1. državno ligo
košarka. Poleg

pa
na podeželju
Tako je sanacija in modernizacija kar nekaj cestnih
odsekov že končana, dela na vsaj desetih novih

po površinah, standarde

odsekih po vseh krajevnih skupnosti pa potekajo v
teh dneh.

druge športne panoge. Postavljena bo tudi plezalna stena,
predvidene so tribune s 530 sedeži. Po izgradnji dvorane

krajanovm, zlasti

Poleg

pomenijo zelo veliko.

omenjenih

javnih

naložb

občinskega,

iz

državnega in evropskega proračuna, pa ne gre prezreti
niti

zasebne

in

stanovanja, saj

predali

namenu
vsemu

je

športne

terminskim

uprtih

občine

truda

dela

in

v

v

v

občanov,

gradnjo

kjer

planom

Radgona,

investicij

deset novih stanovanj. Kljub

oči

dvorane,

zasebne investicije zlasti v

-

Gornji Radgoni v zadnjem času

več

največ

športnikov

Gornja

javno
so v

kot

in

dela

zadnjih

realizacijo

letih,

in

večnamenske
v skladu s

nove

potekajo

projektom. ..Občina

začrtanim

investitor

šolarjev

zlasti

ene

izmed

največjih

vlaga veliko

projekta,

saj

je

gre

naporov,

za

velik

športov:

rokomet,

in

normative

odbojka,

futsal

in

za

omenjenih se bodo v dvorani lahko izvajale

številne

še

seje pristopilo k rekonstruiranju obstoječe telovadnice
za potrebe spremljajočih prostorov nove dvorane (prostori

kabinetov za učitelje športa, manjša telovadnica za
fitnes,
drobnozrnate vsebine,
skladišča opreme,
slačilnice, sanitarije, tuširnice). Površina večnamenske
športne

dvorane

rekonstruirane

1.429,30

znaša

obstoječe šolske

m 2 ,

površina

telovadnice

v dveh

-

pa znaša 1.562,36 m - skupaj 2.991,66 m .
Izvedba gradbenih del je predvidena po naslednjem
terminskem planu, 1. faza: junij 2020 - junij 2021: 2. faza:
2

etažah

junij

2021

-

2

junij 2022 (skrajni rok avgust 2022).
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