Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 1. 2021
Število objav: 26
Internet: 21
Radio: 1
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 12
Inženirski dan: 0
potres: 14
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Med največjimi projekti Darsa začetek gradnje druge cevi karavanškega predora

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dars bo v prihodnjem letu nadaljeval gradnjo druge cevi karavanškega predora in tretje razvojne osi. Čakajo ga tudi
nadaljevanje priprav na uvedbo tretjega voznega pasu od Domžal in Vrhnike proti...

Naslov

Potres z magnitudo 6,2 bi v Ljubljani povzročil okoli 600 smrtnih žrtev

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

K.K. Kaja Kobetič, Tadej Grešovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pripravljeni, če bi tak potres prizadel Slovenijo? Posledice takšnega potresa, kot je včeraj prizadel Hrvaško, bi v
Sloveniji sanirali več desetletij, brez ovinkarjenja pove potresni inženir Matjaž Dolšek : "Bi bila to res velika katastrofa."
Simulacija potresa iz Petrinje z epicentrom blizu centra Ljubljane, na eni od štirih...

Naslov

V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...sporočila, da je Slovenija sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje
zagotovila sredstva za začasno namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Hrvaška je za pomoč ob
potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo...

Naslov

V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...sporočila, da je Slovenija sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje
zagotovila sredstva za začasno namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Hrvaška je za pomoč ob
potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo...

Naslov

Pregled - Slovenija do 15. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...bogatejši za zavedanje o nepogrešljivosti solidarnosti in pomenu soodgovornosti," je zapisal. KRŠKO - Nuklearno
elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno zagnali in
priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, tekom dneva pa je predvidena popolna...
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Naslov

Dars v prihodnjem letu čakajo številni projekti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dars v prihodnjem letu čakajo številni projekti. Nadaljeval bo z gradnjo druge cevi karavanškega predora in tretje
razvojne osi. Čakajo ga tudi nadaljevanje priprav na uvedbo tretjega voznega pasu od Domžal in Vrhnike proti...

Naslov

V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...sporočila, da je Slovenija sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje
zagotovila sredstva za začasno namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Hrvaška je za pomoč ob
potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo...

Naslov

V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...sporočila, da je Slovenija sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje
zagotovila sredstva za začasno namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Hrvaška je za pomoč ob
potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo...

Naslov

Pregled - svet do 12. ure

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...notranji trg in carinsko unijo. ZAGREB - Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za
prebivalce, ki so po torkovem uničujočem potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska
podjetja. V sisaško-moslavški županiji so škodo prijavili na več kot 3500 objektih....

Naslov

Na Hrvaško po potresu prihaja vse več pomoči

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za prebivalce, ki so po torkovem uničujočem
potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska podjetja. V sisaško-moslavški županiji so
škodo prijavili na več kot 3500 objektih....
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Naslov

Sporočilo uredništvom - izjava za medije mariborskih prostovoljcev o humanitarni pomoči
po potresu na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Sporočila uredništvom; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...bodo danes ob 15. uri pred Mercator centrom na Ulici Eve Lovše 1 v Mariboru dali izjavo za medije o zbiranju
humanitarne pomoči za prizadeta območja v potresu na Hrvaškem, so sporočili organizatorji....

Naslov

Ob prelomu leta: Okoljsko ministrstvo bo v 2021 pohitelo z zakonodajnimi spremembami
(tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 ter zakon o spremembah zakona o ohranjanju
narave, so spomnili. Napovedujejo pa še spremembe gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora ter zakona o
vodah. Načrt je, da bi bili ti akti za obravnavo v državnem zboru pripravljeni v prvi polovici prihodnjega leta....

Naslov

Zmeren potresni sunek v bližini Zagorja ob Savi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.50 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude
1,7. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 36 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Zagorja ob Savi. Intenziteta
potresa v širšem nadžariščnem...

Naslov

Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično močjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči
ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno...

Naslov

Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično močjo

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Krško, 31. decembra - Nuklearno elektrarno Krško, ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila,
so ponoči ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s
približno...

4

Internet
Zaporedna št.
16

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
17

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
18

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
19

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
20

Povzetek

Naslov

Pregled - svet, 31. 12. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Koreji, uro kasneje na Kitajskem. Praznovanja potekajo v senci pandemije. ZAGREB - Na območje Petrinje na
Hrvaškem, ki ga je v torek prizadel uničujoč potres, je še naprej prihajala pomoč, vključno s prvimi mobilnimi hišami za
prebivalce Gline, ki so ostali brez strehe nad glavo. V sisaško-moslavški županiji...

Naslov

Pregled - Slovenija, 31. 12. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...patetični poskus rušenja vlade sredi epidemije. KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško, ki se je po torkovem potresu
na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno zagnali in priključili v omrežje. Potres na nuklearko ni vplival,
zagon pa je potekal brez težav. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je zagotovil,...

Naslov

Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično močjo (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 31. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

potres

...Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči
ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno...

Naslov

Šest večjih projektov v Rogašovcih

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 12. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...tudi predlog novega odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Ta je sedaj
poenoten v vseh občinah in usklajen z gradbenim zakonom iz leta 2017....

Naslov

O pravici javnosti do odločanja o jedrski energiji

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poraba energije v Sloveniji je 287,5 PJ*, kar je 79,9 TWh. Iz tega sledi, da NEK proizvede zgolj 3,7 odstotka energije,
ki jo potrebujemo za industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, promet in gospodinjstva. Elektrika iz jedrskih elektrarn ni
trajnostna, ni čista, ni brez visoko radioaktivnega izrabljenega goriva. V času...
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Naslov

Vladni kadrovski cunami 2021: zamenjati vse, kar se še da

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 31. 12. 2020

Avtor

Petra Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...postavila, denimo, novega šefa krovnega državnega upravljavca SDH, novega predsednika upravnega odbora slabe
banke (DUTB), pa vodstvo projektne družbe za gradnjo drugega tira 2TDK in šefa upravljavca avtocest Darsa,
nadzornike sistemskega operaterja prenosnega omrežja Elesa in dolgoletnega šefa operaterja trga z...

Naslov

Prodali zemljišče

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 31. 12. 2020

Avtor

Tjaša Škamperle

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:15

Trajanje: 2 min

...letih poskusov prodal zazidljivo zemljišče v Ankaranu. Človekoljubna organizacija bo skupino lažje zadihala potem ko
je morala poplačati podizvajalce pri graditvi hotela Arijan na Debelem rtiču. Lastnik zemljišča avstrijsko podjetje želi v
Ankaranu graditi stanovanjske hiše. Tjaša Škamperle. TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)...

Naslov

Premalo podpore za vložitev nezaupnice

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 489 cm2

...dostopnih cest zgrajena Konzorcij podjetij Kolektor CPG in Euro-Asfalt je do ponedeljka zaključil 22 od skupno 24
dostopnih cest, po katerih bodo v času gradnje drugega tira prevažali gradbeni material, preostali cesti pa bodo končali
do pogodbenega roka 28. februarja prihodnje leto, so sporočili iz Kolektorja....

Naslov

Hotel Bohinj bo prenovljen do pomladi

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ekonomija; 31. 12. 2020

Avtor

Marjana Ahačič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 288 cm2

...celovito prenavljajo Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu. Odprli naj bi ga že spomladi, vzporedno pa za Hotel Zlatorog
pripravljajo dokumentacijo, ki bo omogočila gradnjo popolnoma prenovljenega hotelskega kompleksa v Ukancu. Jure
Repanšek, direktor družbe Alpinia, ki vodi bohinjske projekte Damiana Merlaka, je pojasnil,...

Naslov

Marsikatero podjetje je na preizkušnji

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 31. 12. 2020

Avtor

A. B.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 445 cm2

...ravni po zdajšnjih ocenah za od 15 do 20 odstotkov manj ustvarjenih prihodkov. Na drugi strani, je še povedal Grah,
padec ni bil tako izrazit na področju gradbeništva ter kovinsko- in živilskopredelovalne industrije, a je zadnja prav tako
utrpela posledice zaradi zaprtja hotelov, restavracij in izobraževalnih ustanov....
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Naslov

Cipot in Jevšek bi še enkrat ravnala enako

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 31. 12. 2020

Avtor

Timotej Milanov

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 216 cm2

...povedal, da je način delovanja javnega podjetja enak že od ustanovitve. V razpravi je bilo možno slišati očitke več
svetnikov v zvezi z investicijo Ceropa v gradnjo medgeneracijskega centra Mensana v Murski Soboti in vlaganjem v
družbo Mensana, v kateri ima Cerop tudi poslovni delež. Svetnik Neodvisne stranke Pomurja...
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GOSPODARSTVO

Med največjimi projekti Darsa začetek gradnje druge cevi
karavanškega predora
Ljubljana, 31.12.2020, 15:50 Posodobljeno pred eno uro
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

KOMENTARJI

STA / M.S.

5

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

Dars bo v prihodnjem letu nadaljeval gradnjo druge cevi karavanškega predora in
tretje razvojne osi. Čakajo ga tudi nadaljevanje priprav na uvedbo tretjega voznega
pasu od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani, gradbeni objekti na Obali in postopki za
širitev odseka Koseze-Kozarje na ljubljanski obvoznici.

Kot so spomnili na Darsu, sta bila letos največja projekta zagotovo začetek gradnje druge cevi
avtocestnega predora Karavanke, ki so ga začeli graditi marca, ter začetek izgradnje hitre ceste od
priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na tretji razvojni osi, kjer so oktobra
simbolično tudi zasadil prvo lopato.
"V letu 2020 smo obnovili skupno nekaj več kot 52 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest.
Na vipavski hitri cesti je zaključena obsežnejša obnova vozišča. Obnovljenih je bilo skupno 12
kilometrov smernih vozišč hitre ceste med Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko. V poletnih
mesecih je bila obnovljena zahodna cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici ," so
našteli letošnje dosežke.
Kot so izpostavili, z obnovitvenimi deli podaljšujejo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujejo
pretočnost in prometno varnost. V prvem valu epidemije med marcem in majem se je obseg
vzdrževalnih del povečal več kot trikrat v primerjavi z enakim obdobjem lani, vzdrževalna dela pa
so se nadaljevala tudi poleti in jeseni v obdobju novega vala epidemije.
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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!

Gradnja druge cevi karavanškega predora.

2/2

FOTO: Bobo

"Leta 2020 smo tako izvedli krpanja in sanacijo asfaltnih površin obsega več kot 45.000 kvadratnih
metrov ter investicijskih vzdrževalnih del na voziščnih konstrukcijah v obsegu 350.000 kvadratnih
metrov ," so navedli.
Ob tem so dodali, da je ena temeljnih nalog Darsa načrtovanje in gradnja novih odsekov,
obnavljanje obstoječih odsekov, skrb za pretočnost in prometno varnost ter posledično skrb za
varnost uporabnikov avtocest in udobnost vožnje.
Spomnili so, da bodo z namenom večje varnosti in zmanjšanja zastojev z ministrstvom za notranje
zadeve in Policijo v prvih mesecih prihodnjega leta uvedli avtocestno policijo. Poleg tega pa bo
prepoved prehitevanja tovornih vozil uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest zagotavljala
večjo pretočnost in varnost prometa, so dodali.
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SVET

Potres z magnitudo 6,2
smrtnih žrtev

bi v

Ljubljani povzročil okoli 600

Ljubljana, 30.12.2020, 18:57 Posodobljeno pred 14 urami
|

PREDVIDEN ČAS BRANJA:

2

min

AVTOR

KOMENTARJI

Kaja Kobetič / Tadej Grešovnik

60

Simulacija fakultete za gradbeništvo v Ljubljani je pokazala, da bi bilo, če bi potres z
magnitudo 6,2, kakršen je bil na Hrvaškem, stresel Ljubljano, v prestolnici 600 mrtvih,
materialne škode pa za kar deset milijard evrov. Prestolnica poleg Posočja, Ilirske
Bistrice in Krškega sodi med potresno najbolj ogrožena območja v državi. Ob tem so
zaradi epidemije covida-19 razmere zdaj še bistveno bolj zahtevne. Smo pripravljeni,
če bi tak potres prizadel Slovenijo?

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

Iz

24UR: Je Slovenija pripravljena na potres?

00:00

00:00

VEČ VIDEOVSEBIN
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02:40

24UR: Je Slovenija
pripravljena na potres?

03:07

SVETA: Smo pripravljeni na
potres?

Iz

Iz

Posledice takšnega potresa, kot je včeraj prizadel Hrvaško,
ovinkarjenja pove potresni inženir Matjaž Dolšek "Bi bila
:

Sloveniji sanirali več desetletij, brez
res velika katastrofa."

bi v

to

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 deset milijard. V Sloveniji, predvsem Ljubljani, je namreč kar nekaj stavb, ki bi se
porušile. "Zidane stolpnice v Ljubljani, ki jih je kar veliko število, ki so bile grajene pred predpisi leta
63. To so znane roške stolpnice pa v Savskem naselju in tako naprej," razloži inženir gradbeništva
Roko Žarnič Dolšek dodaja, da je število ljudi, ki živijo v potresno ogroženih stavbah, v Sloveniji
nekje med 80 in 200 tisoč.
.

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

Kaj pa bolnišnice? Denimo UKC Ljubljana, kjer je dnevno tudi do 15 tisoč ljudi in ki je zdaj tudi covid
bolnišnica? Dolšek pojasnjuje, da bi praviloma bolnice morale odnesti brez hujših posledic. "Treba
se je zavedati, da je treba bolnice projektirati na večje potresne sile kot navadne objekte.
Ponesrečence je namreč treba nekje oskrbovati, zdaj če bo bolnica porušena, je to še dodaten
problem," razloži.
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Prestolnica poleg Posočja, Ilirske Bistrice

in

Krškega sodi med potresno najbolj ogrožena območja

v

državi.

FOTO: Bobo

Zato ima UKC Ljubljana ob potresu še svoj protokol. "V primeru potresa se izvede odklop vseh
inštalacij z aktiviranjem agregatske razsvetljave, kar pomeni, da je s tem zagotovljeno tudi
delovanje vseh aparatur za zagotavljanje življenjskih funkcij. Priporočljiva je tudi evakuacija," pove
Matjaž Tavčar iz UKC Ljubljana.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan pa miri, da so na močnejši potres pripravljeni. "Imamo
veliko usposobljenih tudi tistih najmasovnejših gasilcev in reševalcev za tehnično reševanje, za
iskanje imamo kinologe in pa tehnična sredstva, geofone, geofoniste in ta proces steče zelo hitro,"
pravi.
nacionalna vaja za ravnanje ob potresu, je včeraj naznanil tudi
med eno katastrofo - epidemijo - ne bi presenetila še druga. Šestan
ob potresu upoštevati ukrepe, ki jih predvideva epidemija. "Seveda
priznava a dodaja, da verjame, da bi bilo mogoče tudi to.

je

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

Da bo v novem letu izvedena
premier Janez Janša. Da nas
dodaja, da bi se moralo tudi
v taki situaciji to kdaj težko,"
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V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne
pomoči za Hrvaško
V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je danes sporočila, da je Slovenija sosednji državi
za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno namestitev
prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov.
Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo
odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj,
spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.
Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili
so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem
predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno
najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.
Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov,
so dodali.
Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in
reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.

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

Prizadetim po potresu na Hrvaškem pomagajo tudi slovenski rotarijci. Kot so sporočili društva Rotary Slovenija, so zbrali
prvih 10.000 evrov, ki jih bodo danes poslali kriznemu štabu hrvaški rotarijcev.
V zbiranje pomoči po potresu na Hrvaškem se je vključilo tudi Združenje občin Slovenije (ZOS). V sredo je podalo
pobudo vsem občinam v državi, naj po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu. Vodstvo združenja bo v ponedeljek
odločalo o donaciji v višini 10.000, ki jih bo ZOS nakazal eni od najbolj prizadetih občin na Hrvaškem, so danes sporočili
iz združenja.
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V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne
pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)
V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je danes sporočila, da je Slovenija sosednji državi
za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno namestitev
prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov.
Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo
odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj,
spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.
Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili
so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem
predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno
najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je posredoval prošnjo hrvaške civilne zaščite, da se trenutna pomoč ustavi in se
pomaga kasneje, saj bo odpravljanje posledic in s tem potreba po pomoči dolgotrajen proces. Tudi zaradi poškodovanih
objektov na Hrvaškem nimajo možnosti skladiščenja in ustvarjanja zalog, je dejal na novinarski konferenci o aktualnem
stanju glede epidemije covida-19.
Šestan se je ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali ali še želijo pomagati, tako sosednji Hrvaški v trenutni situaciji kot tudi
ob vsaki nesreči pri nas.
Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov,
so poudarili na upravi za zaščito in reševanje.

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

Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in
reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.
Rdeči križ Slovenije je danes nakazal 63.500 evrov na račun hrvaškega Rdečega križa za pomoč prizadetim v potresu.
Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije, so sporočili iz Rdečega križa, ki zbiranje sredstev
nadaljuje.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa
SI00-96885.
Slovenska karitas pa je danes hrvaški karitas nakazala 110.400 evrov za pomoč ob potresu v Petrinji. Od tega je bilo
31.300 evrov zbranih s sporočili sms, 79.100 evrov pa z neposrednimi nakazili, so sporočili.
Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev, 4. januarja pa v trgovinah Mercator začenja zbiranje hrane, ki ne potrebuje
hlajenja, in higienskih pripomočkov za pomoč prizadetim ob potresu.
Preko Slovenske karitas je mogoče pomagati s sporočilom sms in ključno besedo KARITAS5, poslano na številko 1919.
Pri tem boste darovali pet evrov. Mogoče je pomagati tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0214 0001 5556 761. Kot namen se navede Potres Petrinja, za sklic pa
SI00 627.
Prizadetim po potresu na Hrvaškem pomagajo tudi slovenski rotarijci. Kot so sporočili društva Rotary Slovenija, so zbrali
prvih 10.000 evrov, ki jih bodo danes poslali kriznemu štabu hrvaški rotarijcev.
V zbiranje pomoči po potresu na Hrvaškem se je vključilo tudi Združenje občin Slovenije (ZOS). V sredo je podalo
pobudo vsem občinam v državi, naj po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu. Vodstvo združenja bo v ponedeljek
odločalo o donaciji v višini 10.000, ki jih bo ZOS nakazal eni od najbolj prizadetih občin na Hrvaškem, so danes sporočili
iz združenja.
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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 sredo opravili 14.383 hitrih in PCR testov ter potrdili 2412 okužb z novim koronavirusom,
je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1174 bolnikov s covidom-19, od tega 198 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so
odpustili 97 bolnikov, 32 jih je umrlo. Epidemiološke razmere po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina
ostajajo resne, trenutna epidemiološka slika ne omogoča sproščanja ukrepov.
LJUBLJANA - Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je na novinarski konferenci zagotovila, da bodo naredili vse za
to, da se bodo otroci, učenci, dijaki, zaposleni v vrtce in šole lahko vrnili čim hitreje. Tako je možno, da bi se otroci v vrtce
ter učenci prve triade v šolo lahko vrnili 11. januarja. Zaposlene je pozvala k preventivnemu testiranju.
LJUBLJANA - Uporaba šestega odmerka cepiva proti covidu -19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha je pod
določenimi pogoji uradno omogočena, sta na Twitterju sporočila premier Janez Janša in NIJZ. Delila sta mnenje članov
posvetovalne skupine za cepljenje, da se šesti odmerek lahko uporabi, če po odvzemu petih odmerkov ostane cepiva
vsaj še za en odmerek. Kot je pojasnil vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, bo ministrstvo za zdravje danes pripravilo
jasna navodila, pod kakšnimi pogoji bi se lahko uporabljal šesti odmerek cepiva. Je pa po njegovih besedah tu ključna
Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, ki ji bo mnenje članov posvetovalne skupine za cepljenje v
pomoč pri končni odločitvi.

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

LJUBLJANA - Svet SMC je ponoči po večurni razpravi sprejel sklep, da ne podpira izvolitve Karla Erjavca za
mandatarja. Ob tem so iz stranke sporočili, da bo SMC "v luči nenehnih enostranskih provokacij" največje vladne
partnerice, "ki so v nasprotju z določili koalicijske pogodbe", ostala odprta za dialog in sodelovanje z vsemi
parlamentarnimi strankami.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da bomo v prihodnjem letu premagali
bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to leto. "Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost.
Zmagali bomo in okrevali," je dejal. Dodal je, da okrevanje ne pomeni nujno vrnitve k staremu, ampak je priložnost za
novo. Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici poudaril težko preizkušnjo epidemije covida-19. Verjame, da bo novo leto
in vsa nadaljnja v znamenju zmage nad tem izzivom. "Življenje se bo vrnilo v ustaljene tirnice, upam pa, da bomo ob tem
bogatejši za zavedanje o nepogrešljivosti solidarnosti in pomenu soodgovornosti," je zapisal.
KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči
ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, tekom dneva pa je predvidena popolna obremenitev.
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je zagotovil, da v pregledu struktur, sistemov in komponent ter izvedenih
testiranjih ni bilo zaznanih poškodb ali okvar.
LJUBLJANA - Sindikat Mladi plus je opozoril, da upokojevanje starejših delavcev, kot ga določa sedmi protikoronski
zakon, ne bo v ničemer pripomoglo k povečanju zaposlitvenih možnosti za mlade. Ministrstvu za delo očitajo, da zavajajo
in manipulirajo. Na ministrstvo so simbolično tudi vrnili buče, ki jih minister prodaja javnosti. Ministrstvo je zavrnilo očitke
in izpostavilo, da ta ukrep povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne.
MARIBOR- Nova KBM je po nedavni združitvi začela s prenosom računov dosedanjih komitentov Abanke na njihov
sistem, proces pa bo potekal do 4. januarja zjutraj. Ker so želeli zmanjšati motnje v poslovanju, so se za prenos računov
in posodobitev sistemov odločili podaljšanjem prazničnem vikendu, zaradi česar stranke v tem času začasno ne bodo
mogle dostopati do posameznih storitev in prodajnih poti.
LJUBLJANA - V veljavo je stopil že sedmi interventni zakon, ki jih je vlada v obdobju od izbruha epidemije covida-19
pripravila z namenom omilitve njenih posledic in pomoč gospodarstvu. Z novimi ukrepi, tokrat vrednimi 550 milijonov
evrov, se bo med drugim pomagalo najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, zdravstvu, gasilcem in prevoznikom. Tokrat
je vlada izpostavila socialno noto, saj zakon med drugim prinaša izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka najbolj
ranljivim skupinam.
LJUBLJANA - Pokojninski zavod bo upokojencem 11. januarja izplačal solidarnostni dodatek, ki ga predvideva sedmi
protikoronski zakon. Do njega so upravičeni tisti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki pokojnino prejemajo od zavoda in
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decembra ne presega 714 evrov. Prejemniki pokojnin v višini do 510 evrov bodo prejeli 300 evrov dodatka, upokojenci s
pokojnino med 510,01 evra in 612 evrov bodo dobili 230 evrov, tistim s pokojnino med 612,01 in 714 evrov pa pripada
130 evrov dodatka.
LJUBLJANA - Za Slovenijo bo Združeno kraljestvo tudi po izstopu iz EU pomemben partner. Slovenija si bo v prihodnje
prizadevala za nadaljevanje tesnih in dobrih dvostranskih odnosov ter krepitev političnega dialoga in sodelovanja na vseh
področjih skupnega interesa, so danes v odzivu na ratifikacijo sporazuma o prihodnjih odnosih Otoka z EU poudarili na
MZZ.
LJUBLJANA - V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je danes sporočila, da je Slovenija
sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno
namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Rdeči križ Slovenije je nakazal 63.500 evrov na račun hrvaškega
Rdečega križa, Slovenska karitas pa hrvaški karitas 110.400 evrov.
LJUBLJANA - Pregled dogodkov v kulturi do 15. ure.
LJUBLJANA - Slovenski filmski center (SFC) je na današnji zadnji dan leta prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95
milijona evrov za plačilo obveznosti do filmskih producentov, ki so nosilci 33 projektov, ki so čakali na potrditev vlade.
Direktorica SFC Nataša Bučar je za STA izrazila veselje, da se bo filmska produkcija lahko nadaljevala.
LJUBLJANA - Opoldan je Lutkovno gledališče Ljubljana v uporabo predalo leta 2019 urejeno Lutkarsko pot na
Ljubljanski grad, sedaj na novo opremljeno s ptičjimi krmilnicami in gnezdilnicami ter z liki iz živalskega in domišljijskega
sveta. Darila gledališča opozarjajo na usodno povezanost človeka z naravo in nevarnost nepremišljenega izkoriščanja lete.

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

LJUBLJANA - Razvedrilni program TV SLO bo tudi v letu 2021 pripravili izbor Ema. Izbor skladbe, ki bo zastopala
Slovenijo na 65. tekmovanju za pesem Evrovizije, sicer poteka od julija, ko je bilo objavljeno vabilo k sodelovanju pri
izboru skladbe za Ano Soklič. Ema 2021 bo 27. februarja in bo posvečena tudi 60-letnici sodelovanja Slovenije na
Evroviziji.
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Dars v prihodnjem letu čakajo številni projekti
Dars v prihodnjem letu čakajo številni projekti. Nadaljeval bo z gradnjo druge cevi karavanškega predora in tretje
razvojne osi. Čakajo ga tudi nadaljevanje priprav na uvedbo tretjega voznega pasu od Domžal in Vrhnike proti Ljubljani,
gradbeni objekti na Obali in postopki za širitev odseka Koseze-Kozarje na ljubljanski obvoznici.
Kot so spomnili na Darsu, sta bila letos največja projekta zagotovo začetek gradnje druge cevi avtocestnega predora
Karavanke, ki so ga začeli graditi marca, ter začetek izgradnje hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj
Gradec jug na tretji razvojni osi, kjer so oktobra simbolično tudi zasadil prvo lopato.
"V letu 2020 smo obnovili skupno nekaj več kot 52 kilometrov smernih vozišč avtocest in hitrih cest. Na vipavski hitri cesti
je zaključena obsežnejša obnova vozišča. Obnovljenih je bilo skupno 12 kilometrov smernih vozišč hitre ceste med
Selom in Vogrskim ter priključek Vogrsko.
V poletnih mesecih je bila obnovljena tudi zahodna cev predora Golovec na vzhodni ljubljanski obvoznici," so našteli
letošnje dosežke.
Kot so izpostavili, z obnovitvenimi deli podaljšujejo življenjsko dobo infrastrukture ter izboljšujejo pretočnost in prometno
varnost. V prvem valu epidemije med marcem in majem se je obseg vzdrževalnih del povečal več kot trikrat v primerjavi z
enakim obdobjem lani, vzdrževalna dela pa so se nadaljevala tudi poleti in jeseni v obdobju novega vala epidemije.
"Leta 2020 smo tako izvedli krpanja in sanacijo asfaltnih površin obsega več kot 45.000 kvadratnih ter investicijskih
vzdrževalnih del na voziščnih konstrukcijah v obsegu 350.000 kvadratnih metrov," so navedli.
Ob tem so dodali, da je ena temeljnih nalog Darsa načrtovanje in gradnja novih odsekov, obnavljanje obstoječih odsekov,
skrb za pretočnost in prometno varnost ter posledično skrb za varnost uporabnikov avtocest in udobnost vožnje.

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

Spomnili so, da bodo z namenom večje varnosti in zmanjšanja zastojev z ministrstvom za notranje zavede in policijo v
prvih mesecih prihodnjega leta uvedli avtocestno policijo. Poleg tega pa bo prepoved prehitevanja tovornih vozil
uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest zagotavljala večjo pretočnost in varnost prometa, so dodali.
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V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne
pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)
V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je danes sporočila, da je Slovenija sosednji državi
za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno namestitev
prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov.
Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo
odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj,
spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.
Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili
so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem
predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno
najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je posredoval prošnjo hrvaške civilne zaščite, da se trenutna pomoč ustavi in se
pomaga kasneje, saj bo odpravljanje posledic in s tem potreba po pomoči dolgotrajen proces. Tudi zaradi poškodovanih
objektov na Hrvaškem nimajo možnosti skladiščenja in ustvarjanja zalog, je dejal na novinarski konferenci o aktualnem
stanju glede epidemije covida-19.
Šestan se je ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali ali še želijo pomagati, tako sosednji Hrvaški v trenutni situaciji kot tudi
ob vsaki nesreči pri nas.
Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov,
so poudarili na upravi za zaščito in reševanje.

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

Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in
reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.
Rdeči križ Slovenije je danes nakazal 63.500 evrov na račun hrvaškega Rdečega križa za pomoč prizadetim v potresu.
Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije, so sporočili iz Rdečega križa, ki zbiranje sredstev
nadaljuje.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa
SI00-96885.
Slovenska karitas pa je danes hrvaški karitas nakazala 110.400 evrov za pomoč ob potresu v Petrinji. Od tega je bilo
31.300 evrov zbranih s sporočili sms, 79.100 evrov pa z neposrednimi nakazili, so sporočili.
Slovenska karitas nadaljuje zbiranje sredstev, 4. januarja pa v trgovinah Mercator začenja zbiranje hrane, ki ne potrebuje
hlajenja, in higienskih pripomočkov za pomoč prizadetim ob potresu.
Preko Slovenske karitas je mogoče pomagati s sporočilom sms in ključno besedo KARITAS5, poslano na številko 1919.
Pri tem boste darovali pet evrov. Mogoče je pomagati tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske karitas,
Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0214 0001 5556 761. Kot namen se navede Potres Petrinja, za sklic pa
SI00 627.
Sredstva za prizadete zbira tudi Unicef Slovenija. Sklad ZN za otroke bo z donacijami zagotovil higienske potrebščine in
zaščitno opremo, psihosocialno pomoč otrokom in staršem, podporo vrtcem in šolam, podporo zdravstvenim ustanovam
in socialnim službam.
Kdor želi, lahko pomaga s poslanim sporočilom sms in ključno besedo UNICEF5 na številko 1919, s katerim prispeva pet
evrov. Pomagati je mogoče tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske fundacije za Unicef, Pavšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana, številka SI56 0201 3025 9875 526, namen Potres Hrvaška, sklic SI00 41111.
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Prizadetim po potresu na Hrvaškem pomagajo tudi slovenski rotarijci. Kot so sporočili društva Rotary Slovenija, so zbrali
prvih 10.000 evrov, ki jih bodo danes poslali kriznemu štabu hrvaški rotarijcev.

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

V zbiranje pomoči po potresu na Hrvaškem se je vključilo tudi Združenje občin Slovenije (ZOS). V sredo je podalo
pobudo vsem občinam v državi, naj po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu. Vodstvo združenja bo v ponedeljek
odločalo o donaciji v višini 10.000, ki jih bo ZOS nakazal eni od najbolj prizadetih občin na Hrvaškem, so danes sporočili
iz združenja.
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V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne
pomoči za Hrvaško (dopolnjeno)
V Sloveniji se nadaljuje zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je danes sporočila, da je Slovenija sosednji državi
za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno namestitev
prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov.
Hrvaška je za pomoč ob potresu zaprosila preko mehanizma EU na področju civilne zaščite. Slovenija se je na zaprosilo
odzvala in je Hrvaški že posredovala pomoč v obliki bivalnih zabojnikov z razsvetljavo in ogrevanjem, zložljivih postelj,
spalnih vreč, napihljivih šotorov in električnih grelcev, so navedli v upravi za zaščito in reševanje.
Kot so sporočili, je Rdeči križ Slovenije pri hrvaškem Rdečem križu preveril potrebe glede materialne pomoči. Odgovorili
so, da materialne pomoči v obliki hrane, vode, oblačil in podobnega trenutno ne potrebujejo. Poleg tega bi problem
predstavljal sprejem takšne pomoči in skladiščenje, saj so skladiščne in logistične zmogljivosti porušene. Zato je trenutno
najučinkovitejša pomoč zbiranje denarnih sredstev, so dodali na upravi za zaščito in reševanje.
Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je posredoval prošnjo hrvaške civilne zaščite, da se trenutna pomoč ustavi in se
pomaga kasneje, saj bo odpravljanje posledic in s tem potreba po pomoči dolgotrajen proces. Tudi zaradi poškodovanih
objektov na Hrvaškem nimajo možnosti skladiščenja in ustvarjanja zalog, je dejal na novinarski konferenci o aktualnem
stanju glede epidemije covida-19.
Šestan se je ob tem zahvalil vsem, ki so pomagali ali še želijo pomagati, tako sosednji Hrvaški v trenutni situaciji kot tudi
ob vsaki nesreči pri nas.
Zbiranje denarne pomoči poteka izključno preko humanitarnih organizacij, ki so v ta namen že objavile številke računov,
so poudarili na upravi za zaščito in reševanje.

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

Prav tako za zdaj nista potrebni pomoč oseb in pomoč v tehniki (na primer gradbeni stroji), zato na upravi za zaščito in
reševanje svetujejo, da društva in posamezniki ne odhajajo na območje potresa.
Prizadetim po potresu na Hrvaškem pomagajo tudi slovenski rotarijci. Kot so sporočili društva Rotary Slovenija, so zbrali
prvih 10.000 evrov, ki jih bodo danes poslali kriznemu štabu hrvaški rotarijcev.
V zbiranje pomoči po potresu na Hrvaškem se je vključilo tudi Združenje občin Slovenije (ZOS). V sredo je podalo
pobudo vsem občinam v državi, naj po svojih močeh pomagajo prizadetim v potresu. Vodstvo združenja bo v ponedeljek
odločalo o donaciji v višini 10.000, ki jih bo ZOS nakazal eni od najbolj prizadetih občin na Hrvaškem, so danes sporočili
iz združenja.
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Pregled - svet do 12. ure
Pregled dogodkov v svetu do 12. ure.
LONDON - Britanska kraljica Elizabeta II. je podpisala sporazum o prihodnjih odnosih med Združenim kraljestvom in
Evropsko unijo, s čimer je ta postal uradno britanski zakon. Kraljica je zakon podpisala kmalu zatem, ko je zanj po skoraj
osmih urah razprave zeleno luč prižgala tudi lordska zbornica. Združeno kraljestvo bo opolnoči urejeno zapustilo evropski
notranji trg in carinsko unijo.
ZAGREB - Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za prebivalce, ki so po torkovem
uničujočem potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska podjetja. V sisaško-moslavški
županiji so škodo prijavili na več kot 3500 objektih. Najmanj 200 stanovanjskih objektov je uničenih v celoti. Na Hrvaškem
se tla še naprej tresejo. Po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra je širše območju Petrinje ponoči
streslo več popotresnih sunkov, najmočnejšega z magnitudo 3,8 so zabeležili okoli tretje ure zjutraj.
PEKING - Kitajska je točno pred letom dni Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) poslala prvo obvestilo o skrivnostni
pljučnici, ki se je pojavila v Wuhanu. Mesec dni kasneje je WHO novi koronavirus razglasila za grožnjo svetovnemu
javnemu zdravju, sredi marca pa je razglasila pandemijo.
PARIZ - Francija bo mobilizirala 100.000 policistov in žandarjev, ki bodo na silvestrovo nadzorovali spoštovanje
protikoronskih predpisov, vključno s policijsko uro, ki se začne ob 20. uri. Policijske okrepitve naj bi poskušale tudi
preprečiti zažiganje avtomobilov, ki se v Franciji pogosto dodajajo na zadnji dan leta. Francoski minister Gerald Darmanin
je odredil povečano prisotnost policije predvsem v mestnih središčih ter posameznih predmestjih.

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

BERLIN - Nemška kanclerka Angela Merkel je v novoletni poslanci posvarila, da Nemčijo zaradi pandemije covida-19
čakajo težki časi tudi v letu 2021, upanje pa po njenih besedah prinaša cepljenje. V poslanici, ki je njena zadnja v vlogi
nemške kanclerke v štirih mandatih, je še posvarila, da zima ostaja težka, izzivi, ki jih postavlja pandemija, pa veliki.
LONDON - Britanske oblasti so strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa razširile na večji del Anglije, kar
pomeni, da veljajo za tri četrtine tamkajšnjega prebivalstva. Kot je v sredo pojasnil minister za zdravje Matt Hancock, so
se za to odločili spričo rekordnega porasta števila okužb z novim sevom novega koronavirusa.
PEKING - Kitajska je za pogojno uporabo odobrila svoje prvo cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo kitajsko
farmacevtsko podjetje Sinopharm. Do odobritve cepiva prihaja le dan potem, ko je Sinopharm sporočil, da je njihovo
cepivo 79,3-odstotno učinkovito. Na Kitajskem so tudi potrdili prvi primer okužbe z novim sevom novega koronavirusa, ki
so ga najprej odkrili v Veliki Britaniji, so sporočile kitajske zdravstvene oblasti.
NEW YORK - Guverner ameriške zvezne države Kalifornija Gavin Newsom je v sredo dejal, da so na jugu države potrdili
primer novega seva novega koronavirusa. Pred tem so prvi primer novega seva v ZDA potrdili v zvezni državi Kolorado,
in sicer pri pripadniku nacionalne garde, ki je pomagal v domu starejših občanov.
WASHINGTON - ZDA so v sporu okoli nedovoljene pomoči letalskim proizvajalcem v sredo napovedale nove carine na
francoske in nemške izdelke. Dodatno bodo ocarinjeni deli za letala ter nekatere penine, konjaki in vinjaki. Kot so
poudarili na ameriškem trgovinskem ministrstvu, gre za povračilni ukrep zaradi novembrske odločitve EU o uvedbi
dodatnih carin na ameriške izdelke.
NEW YORK - Predsednik ZDA Donald Trump s soprogo Melanio novoletnih praznikov ne bo preživel na Floridi, temveč
se vračata v Washington. Trumpova sta s 14-letnim sinom Barronom v klubu Mar a Lago preživela božič, načrtovano je
bilo, da tam ostaneta tudi čez novo leto in priredita veliko silvestrsko zabavo.
NEW YORK - Republikanski senator iz Missourija Josh Hawley je v sredo napovedal, da bo prihodnji teden vložil ugovor,
ko se bosta na slovesni seji sestala oba domova zveznega kongresa, da potrdita izid ameriških predsedniških volitev 3.
novembra. S tem bo sicer le nekoliko odložil ponovno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna.
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Na Hrvaško po potresu prihaja vse več pomoči
Na območje Gline na Hrvaškem so danes prispele prve mobilne hiše za prebivalce, ki so po torkovem uničujočem
potresu ostali brez strehe nad glavo. Med donatorji pomoči so tudi slovenska podjetja. V sisaško-moslavški županiji so
škodo prijavili na več kot 3500 objektih. Najmanj 200 stanovanjskih objektov je uničenih v celoti.
Prvih 20 mobilnih hišk je namenjenih prebivalcem območja Gline, na katerem so nekatere od v potresu najbolj uničenih
vasi, kot so Majske Poljane, od koder je tudi največ smrtnih žrtev torkovega potresa. Hrvaško ministrstvo za turizem in
šport je v sredo zvečer objavilo, da so zagotovili več kot 80 mobilnih hišk. Mobilne hiške je prispevala tudi slovenska
družba Adria.
V vasi na območju Gline so že v sredo zvečer pripeljali prve kamp prikolice iz zasebnih donacij. Med drugim so več deset
kamp prikolic poslali iz Poreča. Hrvaški mediji so poročali, da so številni lastniki hiš in apartmajev z različnih koncev
države tistim, ki so v potresu ostali brez domov, ponudili brezplačno namestitev. Podobno so storili tudi nekateri hrvaški
hoteli.
Številni prebivalci na prizadetem območju, predvsem v vaseh, so tudi minulo noč preživeli ob svojih porušenih kmetijah.
Prespali so v avtomobilih ali v improviziranih namestitvah. Svojih domov ne želijo zapustiti, kljub temu, da imajo
zagotovljeno začasno namestitev. Večina namreč skrbi tudi za domače živali.
Hrvaška vlada je v sredo na seji sprejela odločitev o 100 milijonov kun (13,3 milijona evrov) interventne pomoči sisaškomoslavški županiji. Predsednik županije s sedežem v Sisku Ivo Žinić je danes izjavil, da bi morali državno finančno
pomoč porabiti predvsem za sanacijo stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture. Žinić je dejal, da danes
pričakujejo prvih 80 stanovanjskih zabojnikov.
Dejal je še, da je v županiji približno 200 stanovanjskih objektov, v katere se stanovalci ne bodo več mogli vrniti.
Prebivalci so do danes prijavili škodo na več kot 3500 objektih.

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

Strokovnjaki medtem nadaljujejo ocenjevanje škode na objektih. Številna gradbena podjetja pomagajo pri odstranjevanju
ruševin. Nekateri prebivalci so že sami začeli popravljati svoje hiše, ki v potresu niso bile huje poškodovane.
Vodja hrvaške gorske reševalne službe (Hgss) Josip Granić je danes potrdil, da v sredo niso več reševali ljudi izpod
ruševin. V pogovoru za hrvaški radio je potrdil, da so tudi ljudje, ki so ostali v svojih vaseh, da bi skrbeli za domače živali,
večinoma dobili začasno namestitev. Po večkratnem obisku terena so reševalci ocenili, da prebivalci najbolj nujno
potrebujejo grelnike, gradbeni material in nepremočljive ponjave.
Zaradi izjemnega odziva solidarnosti ljudi z vseh koncev Hrvaške je hrvaški Rdeči križ tudi danes ponovil, da ni več
potrebe po pošiljkah najnujnejših potrebščin. Sporočili so še, da naj donatorji počakajo nekaj dni, ko se bo pokazalo, če
potrebujejo še kaj dodatnega.
Na območju sisaško-moslavške županije je zaradi posledic potresa še vedno oviran promet. Po navedbah hrvaškega
avtokluba (Hak) je danes pričakovati gnečo na vseh vpadnicah v mesta in naselja na območju županije.
Tla v sisaško-moslavški županiji se sicer tresejo tudi danes. Nazadnje so nekaj po 9. uri zabeležili potres z magnitudo 3,9
z žariščem deset kilometrov zahodno od Petrinje.
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Sporočilo uredništvom - izjava za medije
mariborskih prostovoljcev o humanitarni
pomoči po potresu na Hrvaškem

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

Mariborski prostovoljci bodo danes ob 15. uri pred Mercator centrom na Ulici Eve Lovše 1 v Mariboru dali izjavo za
medije o zbiranju humanitarne pomoči za prizadeta območja v potresu na Hrvaškem, so sporočili organizatorji.
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Ob prelomu leta: Okoljsko ministrstvo bo v
2021 pohitelo z zakonodajnimi spremembami
(tema)
Ministrstvo za okolje in prostor za leto 2021 načrtuje številne zakonodajne spremembe, ki bodo iskale ravnotežje med
varstvom okolja in razvojem. Že v prvi polovici leta napovedujejo spremembe gradbenega in stanovanjskega zakona,
zakonov o urejanju prostora ter o vodah, do poletnih parlamentarnih počitnic pa tudi sprejem podnebne strategije.
"Ministrstvo za okolje in prostor v tem mandatu sledi poslanstvu varovanja okolja in hkratnemu spodbujanju razvoja, da
sedanjim in prihodnjim generacijam omogočimo zdravo in kakovostno življenje," so za STA poudarili na ministrstvu.
"Poslanstvo je odraz reševanja ključnih odprtih vprašanj s področij prostora in okolja, je odgovor na izzive prihodnosti in
del koalicijskih zavez," so navedli.
Konkretno so izpostavili devet politik, ki bodo v letu 2021 v središču njihovih prizadevanj. Napovedujejo nove
administrativne razbremenitve, kot so zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje
objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov ter poenostavitev postopkov.
Del prizadevanj v tej smeri so vključili že v protikoronsko zakonodajo, že sprejeti interventni zakon o odpravi ovir pri
izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 ter zakon o spremembah zakona o
ohranjanju narave, so spomnili. Napovedujejo pa še spremembe gradbenega zakona, zakona o urejanju prostora ter
zakona o vodah. Načrt je, da bi bili ti akti za obravnavo v državnem zboru pripravljeni v prvi polovici prihodnjega leta.

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

S tem se povezuje naslednji ključen cilj za 2021, ki je poenostavitev in pospešitev umeščanja večjih infrastrukturnih in
energetskih objektov v prostor. Tu na ministrstvu med drugim ciljajo na izboljšave pri sprejemanju državnih prostorskih
načrtov, pri presojah vplivov na okolje ter medsebojnem delovanje institucij. Ob že omenjenem zakonu o urejanju
prostora bo to področje uredil tudi zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja.
Na prostorskem delu ministrstvo napoveduje tudi prenovo stanovanjske politike s povečanjem fonda najemnih stanovanj
s poudarkom na mladih in mladih družinah, z vzpostavitvijo sistemskega vira za gradnjo stanovanj in dvigom namenskih
proračunskih sredstev. Vse to bo po napovedih uredila novela stanovanjskega zakona, ki naj bi ga državni zbor po
načrtih sprejel v prvi polovici 2021.
Ministrstvo čaka tudi priprava več strateških dokumentov s področja podnebja. Do poletnih parlamentarnih počitnic naj bi
tako DZ sprejel dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, ki se bo dotikala vprašanj odgovornega ravnanja
z viri energije, sanacijskih ukrepov za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov ter druge ukrepe za ogljično
nevtralnost, vključno z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne energije.
Trenutno poteka tudi posodabljanje načrta za koriščenje sredstev Sklada za podnebne spremembe. "Načrt se posodablja
v smeri, kako področje podnebnega financiranja ustrezno usmeriti v projekte, ki bodo učinkovito sledili cilju zniževanja
emisij," so pojasnili na ministrstvu. Do vključno leta 2022 želijo namreč v celoti porabiti vsa razpoložljiva sredstva.
"Projekti so vezani na vse resorje, na primer za energetsko obnovo stavb, vlaganje v obnovljive vire energije, v krožno
gospodarstvo, vlaganje za prehod na železnice in obnovitev železniške infrastrukture ter zamenjavo kurilnih naprav
gospodinjstev," so našteli.
Prav tako za prvo polletje ministrstvo napoveduje strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 s poudarkom na
decentralizaciji in skladnem regionalnem razvoju. K temu cilju bo pripomogel tudi pomorski prostorski načrt Slovenije.
Pomembno področje so za ministrstvo za okolje in prostor tudi vode. Tako obljubljajo nadaljevanje izvajanja
protipoplavnih ukrepov na celotnem področju države, in sicer preko novele zakona o vodah in novele zakona o
dimnikarstvu.
Na področju voda in investicij so sicer glavni izzivi zaključevanje investicijskih projektov iz večletnega finančnega okvira
2014-2020 evropske kohezijske politike na področju urejanja voda, vodooskrbe, Nature 2000 in celostnih teritorialnih
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naložb (gre za 73 projektov v skupni vrednosti 823 milijonov evrov), sodelovanje pri pripravi dokumentov za črpanje
sredstev iz nove finančne perspektive 2021-2027 ter sredstev sklada za okrevanje in razvoj ter izvajanje sanacijskih
programov odpravljanja posledic naravnih nesreč v preteklih letih.
Nenazadnje so na ministrstvu izpostavili še digitalizacijo in vzpostavitev informacijskega sistema ministrstva. Cilj je
vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema in nadgradnja projekta digitalizacije prostorskih podatkov za podporo
razvoja skupnega evropskega podatkovnega prostora za zeleni dogovor in za doseganje nevtralnega prehoda v
brezogljično družbo. Na ministrstvu želijo ustvariti pogoje za razvoj digitalnih in inovativnih storitev na področju urejanja
prostora, graditve objektov, evidentiranja nepremičnin, varovanja okolja ter upravljanja z vodami in ohranjanjem narave.
Med področji, ki jih ministrstvo za okolje in prostor sicer ni omenilo med prioritetami, a bodo vendarle zahtevale
pozornost, je področje proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Z letom 2021 začenja veljati nov sistem, v skladu s katerim
bodo proizvajalci izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, organizacijsko in praviloma v celoti tudi
finančno odgovarjali za ravnanje z vsemi odpadki, ki na območju Slovenije nastanejo iz izdelkov iz sistema razširjene
odgovornosti.
S tem želi država zlasti preprečiti kopičenje odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih, kot se je to zaradi neustrezne
zakonodaje dogajalo zadnja leta.

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

Vendar pa gre le za vmesno rešitev, ki bo veljala do uveljavitve celovitega prenovljenega sistema razširjene
proizvajalčeve odgovornosti. Tega mora Slovenija v skladu z evropsko zakonodajo uvesti najpozneje z letom 2023, do
takrat pa jo čakajo številna pripravljalna dela, kot je priprava evidenc in sistema poročanja.
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Zmeren potresni sunek v bližini Zagorja ob Savi
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 5.50 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,7. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 36 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Zagorja ob Savi.

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, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Zasavja, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično
močjo
Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno
zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno polovično močjo, so
za STA pojasnili v družbi.
Po dosegi 50-odstotne zmogljivosti je za danes predviden prehod na polno obremenitev.
Uprava RS za jedrsko varnost je v sredo 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 bodo opravili v prihodnjih
dneh.
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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Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično
močjo
Krško, 31. decembra - Nuklearno elektrarno Krško, ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so
ponoči ponovno zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno
polovično močjo. Po dosegi 50-odstotne zmogljivosti je za danes predviden prehod na polno obremenitev.

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

Uprava za jedrsko varnost je včeraj 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 bodo opravili v prihodnjih dneh.
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Pregled - svet, 31. 12. (četrtek)
Pregled dogodkov v svetu v četrtek, 31. decembra.
BRUSELJ/LONDON - Britanska kraljica Elizabeta II. je podpisala sporazum o prihodnjih odnosih med Združenim
kraljestvom in Evropsko unijo, s čimer je ta postal uradno britanski zakon. Kraljica je zakon podpisala kmalu zatem, ko je
zanj zeleno luč prižgala tudi lordska zbornica. Premier Boris Johnson je v novoletni poslanici brexit označil za "izjemen
trenutek" za Združeno kraljestvo. Sporazum je bil objavljen tudi v uradnem listu EU.
SYDNEY/PEKING - V nekaterih delih sveta se je že začelo leto 2021. Ob 11. uri po srednjeevropskem času so vanj
najprej vstopili na Samoi in na tihomorskem otočju Kiribati, že uro pozneje na Novi Zelandiji, ob 14. uri pa v velikem delu
Avstralije. Ob 16. uri po srednjeevropskem času so novo leto pozdravili na Japonskem in v Južni Koreji, uro kasneje na
Kitajskem. Praznovanja potekajo v senci pandemije.
ZAGREB - Na območje Petrinje na Hrvaškem, ki ga je v torek prizadel uničujoč potres, je še naprej prihajala pomoč,
vključno s prvimi mobilnimi hišami za prebivalce Gline, ki so ostali brez strehe nad glavo. V sisaško-moslavški županiji so
škodo prijavili na več kot 3500 objektih, najmanj 200 je uničenih. Tla so se še naprej tresla - najmočnejši sunek v jutranjih
urah je imel moč 3,8.
PEKING - Minilo je leto dni, odkar je Kitajska Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) poslala prvo obvestilo o skrivnostni
pljučnici, ki se je pojavila v Wuhanu. Mesec dni kasneje je WHO novi koronavirus razglasila za grožnjo svetovnemu
javnemu zdravju, sredi marca pa je razglasila pandemijo.

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

SARAJEVO - V BiH je bilo brez ustrezne namestitve še vedno okoli 900 migrantov iz begunskega centra Lipa, ki so ga
zaprli minuli teden. Svet ministrov BiH je od lokalnih oblasti v unsko-sanski županiji zahteval, da nemudoma odprejo
nekdanji sprejemni center Bira v Bihaću, kamor bi namestili migrante. K temu je pozvala tudi EU. A lokalne oblasti so
zahtevo zavračale.
PEKING - Kitajska je za pogojno uporabo odobrila svoje prvo cepivo proti covidu-19, ki ga je razvilo kitajsko
farmacevtsko podjetje Sinopharm. Do odobritve cepiva prihaja le dan potem, ko je Sinopharm sporočil, da je njihovo
cepivo 79,3-odstotno učinkovito. V državi so medtem potrdili prvi primer novega seva koronavirusa, ki so ga odkrili v
Veliki Britaniji.
GIBRALTAR - Madrid in London sta dosegla načelni dogovor o ohranitvi prostega gibanja med Gibraltarjem, ki je pod
britansko suverenostjo, in Španijo. To jim je uspelo tik pred iztekom prehodnega obdobja po brexitu, ko bo Združeno
kraljestvo zapustilo evropski enotni trg in carinsko unijo.
LONDON/PEKING - Britanske oblasti so strožje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa razširile na večji del
Anglije, kar pomeni, da so začele veljati za tri četrtine tamkajšnjega prebivalstva. V državi namreč beležijo rekorden
porast števila okužb z novim sevom novega koronavirusa.
VATIKAN - Papež Frančišek zaradi išiasa ali bolečega vnetja ishiadičnega živca ni vodil večerne maše ob koncu leta, v
petek pa ne bo daroval novoletne jutranje maše.
BERLIN - Nemška kanclerka Angela Merkel je v novoletni poslanci posvarila, da Nemčijo zaradi pandemije covida-19
čakajo težki časi tudi v letu 2021, upanje pa po njenih besedah prinaša cepljenje. V svoji zadnji poslanici v vlogi nemške
kanclerke v štirih mandatih je še posvarila, da zima ostaja težka, izzivi, ki jih postavlja pandemija, pa veliki.
MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v tradicionalni novoletni poslanici državljanom sporočil, da je bilo minulo
leto težko za vse. Opozoril je, da pandemije na žalost še ni konec. Boj proti njej se ne ustavi niti za minuto, je zatrdil.
PRAGA/BRATISLAVA - O novem največjem številu novih dnevnih okužb z novim koronavirusom doslej so poročali iz
Češke in Slovaške. Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili 16.939 novih okužb, na Slovaškem pa 6315.
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Pregled - Slovenija, 31. 12. (četrtek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 31. december.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v sredo opravili 14.383 hitrih in PCR testov ter potrdili 2412 okužb z novim koronavirusom,
je objavila vlada. Hospitaliziranih je bilo 1174 bolnikov s covidom-19, od tega 198 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so
odpustili 97 bolnikov, 32 jih je umrlo. Epidemiološke razmere po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina
ostajajo resne, trenutna epidemiološka slika ne omogoča sproščanja ukrepov.
NOVA GORICA - Premier Janez Janša je v izjavi ob robu obiska šempetrske bolnišnice povedal, da prihodnji teden v
Slovenijo prihaja nova pošiljka cepiva, s katerim bodo lahko v veliki meri cepili vse zaposlene v zdravstvu, zlasti najbolj
izpostavljene. Pričakuje, da bodo lahko v drugi polovici januarja začeli cepiti zaposlene v kritični infrastrukturi. V
prihodnjih tednih moramo biti po njegovih besedah zaradi bolj intenzivnega druženja v božično-novoletnem času
pripravljeni na dodatno povečanje števila bolnikov. Celotna Evropa je v pričakovanju delnega povečanja števila okužb.
Napovedal je tudi, da bo mesto ministra za zdravje popolnjeno v začetku prihodnjega leta.
LJUBLJANA - Otroci bi se lahko v vrtce ter prve tri razrede osnovne šole vrnili 11. januarja, je napovedala ministrica za
izobraževanje Simona Kustec. Zaposlene je pozvala k preventivnemu testiranju.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela več odlokov z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. S tem je
omogočila, da se v prvih dneh januarja odprejo šole in zavodi za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Vožnja z
žičniškimi napravami in smučanje bosta s 1. januarjem dovoljena osebam, ki bodo predložile negativni test na novi
koronavirus, do 11. januarja pa je vlada podaljšala ukrepe o začasni omejitvi gibanja in zbiranja.

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

LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji odločila, da bo od sobote na petih mejnih prehodih s Hrvaško in brniškem letališču
potekalo testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi. Ob tem je na seznam izjem za vstop brez karantene ali
negativnega testa PCR dodala pet novih, med njimi so športniki, otroci in pripadniki nujnih služb.
LJUBLJANA - V veljavo je stopil že sedmi interventni zakon, ki jih je vlada v obdobju od izbruha epidemije covida-19
pripravila z namenom omilitve njenih posledic in pomoč gospodarstvu. Z novimi ukrepi, tokrat vrednimi 550 milijonov
evrov, se bo med drugim pomagalo najbolj ranljivim skupinam prebivalstva, zdravstvu, gasilcem in prevoznikom. Tokrat
je vlada izpostavila socialno noto, saj zakon med drugim prinaša izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka najbolj
ranljivim skupinam.
LJUBLJANA - Sindikat Mladi plus je opozoril, da upokojevanje starejših delavcev, kot ga določa sedmi protikoronski
zakon, ne bo v ničemer pripomoglo k povečanju zaposlitvenih možnosti za mlade. Ministrstvu za delo očitajo, da zavaja
in manipulira. Na ministrstvo so simbolično tudi vrnili buče, ki jih minister prodaja javnosti. Ministrstvo je zavrnilo očitke in
izpostavilo, da ta ukrep povečuje zaposlitvene priložnosti za vse delovno sposobne.
LJUBLJANA - Uporaba šestega odmerka cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha je pod
določenimi pogoji uradno omogočena, sta na Twitterju sporočila premier Janez Janša in NIJZ. Delila sta mnenje članov
posvetovalne skupine za cepljenje, da se šesti odmerek lahko uporabi, če po odvzemu petih odmerkov ostane cepiva
vsaj še za en odmerek. Po besedah vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina bo ministrstvo za zdravje pripravilo jasna
navodila, pod kakšnimi pogoji bi se lahko šesti odmerek uporabljal.
LJUBLJANA - Svet SMC je ponoči po večurni razpravi sprejel sklep, da ne podpira izvolitve Karla Erjavca za
mandatarja. Ob tem so iz stranke sporočili, da bo SMC "v luči nenehnih enostranskih provokacij" največje vladne
partnerice, "ki so v nasprotju z določili koalicijske pogodbe", ostala odprta za dialog in sodelovanje z vsemi
parlamentarnimi strankami. Po Erjavčevi oceni ne gre za vprašanje podpore mandatarju, pač pa za vprašanje podpore
politiki aktualne vlade. Kot je napovedal, bodo v koaliciji KUL konstruktivno nezaupnico zagotovo vložili, saj računajo, da
se jim bodo nekateri poslanci SMC pridružili. Premier Janez Janša je napoved vložitve nezaupnice ocenil za patetični
poskus rušenja vlade sredi epidemije.
KRŠKO - Nuklearno elektrarno Krško, ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči
ponovno zagnali in priključili v omrežje. Potres na nuklearko ni vplival, zagon pa je potekal brez težav. Minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec je zagotovil, da v pregledu struktur, sistemov in komponent ter izvedenih testiranjih ni bilo
zaznanih poškodb ali okvar.
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MARIBOR - Nova KBM je po nedavni združitvi začela s prenosom računov dosedanjih komitentov Abanke na svoj
sistem, proces pa bo potekal do 4. januarja zjutraj. Ker so želeli zmanjšati motnje v poslovanju, so se za prenos računov
in posodobitev sistemov odločili podaljšanjem prazničnem vikendu, zaradi česar stranke v tem času začasno ne bodo
mogle dostopati do posameznih storitev in prodajnih poti.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je v novoletni poslanici poudaril, da bomo v prihodnjem letu premagali
bolezen, ki je tako globoko in grenko zaznamovala to leto. "Zato nas polne upanja močno prevzema neomajna odločnost.
Zmagali bomo in okrevali," je dejal. Dodal je, da okrevanje ne pomeni nujno vrnitve k staremu, ampak je priložnost za
novo. Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici poudaril težko preizkušnjo epidemije covida-19. Verjame, da bodo novo
leto in vsa nadaljnja v znamenju zmage nad tem izzivom. "Življenje se bo vrnilo v ustaljene tirnice, upam pa, da bomo ob
tem bogatejši za zavedanje o nepogrešljivosti solidarnosti in pomenu soodgovornosti," je zapisal.
LJUBLJANA - Zunanje ministrstvo je ob britanski ratifikaciji sporazuma o prihodnjih odnosih Otoka z EU poudarilo, da bo
za Slovenijo Združeno kraljestvo tudi po izstopu iz EU pomemben partner. Slovenija si bo v prihodnje prizadevala za
nadaljevanje tesnih in dobrih dvostranskih odnosov ter krepitev političnega dialoga in sodelovanja na vseh področjih
skupnega interesa, so sporočili.
LJUBLJANA - V Sloveniji se je nadaljevalo zbiranje popotresne pomoči za Hrvaško. Vlada je sporočila, da je Slovenija
sosednji državi za blažitev posledic torkovega rušilnega potresa na območju Petrinje zagotovila sredstva za začasno
namestitev prebivalcev v vrednosti okoli 160.000 evrov. Rdeči križ Slovenije je nakazal 63.500 evrov na račun hrvaškega
Rdečega križa, Slovenska karitas pa hrvaški karitas 110.400 evrov.
LJUBLJANA - Slovenski filmski center (SFC) je na zadnji dan leta prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95 milijona evrov
za plačilo obveznosti do filmskih producentov, ki so nosilci 33 projektov, ki so čakali na potrditev vlade. Direktorica SFC
Nataša Bučar je za STA izrazila veselje, da se bo filmska produkcija lahko nadaljevala.
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LJUBLJANA - Mestni kino Kinodvor je na silvestrovo vabil na letošnje zadnje filmsko popotovanje, tokrat prek spleta. Na
ogled so ponudili danski film Nažgani Thomasa Vinterberga, ki je zmagovalec letošnjih Evropskih filmskih nagrad,
otrokom pa nadaljevanje Sunejevih prigod v švedskem filmu Najboljši Sune Jona Holmberga.
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Nek po ponovnem zagonu deluje s polovično
močjo (dopolnjeno)
Nuklearno elektrarno Krško (Nek), ki se je po torkovem potresu na Hrvaškem samodejno zaustavila, so ponoči ponovno
zagnali in priključili v omrežje. Zagon je potekal brez težav, elektrarna pa trenutno deluje s približno polovično močjo, so
za STA pojasnili v družbi.
Po dosegu 50-odstotne zmogljivosti je za danes predviden prehod na polno obremenitev.
"Včeraj ob 23.35 je bila Nek ponovno priključena na elektro omrežje. Po temeljitem pregledu struktur, sistemov in
komponent v Nek ter izvedenih testiranjih ni bilo zaznanih poškodb ali okvar. Varnost je vseskozi zagotovljena," pa je na
Twitterju zapisal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
Uprava RS za jedrsko varnost je v sredo 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 bodo opravili v prihodnjih
dneh.
Po zagotovilih pristojnih potresna odpornost Neka presega obremenitve, ki izhajajo iz dosedanjih potresov v regiji, in
bistveno presega 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.
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"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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Šest večjih projektov

v

Rogašovcih

Damjana Nemeš,
Vestnik
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Proračuna

sta

predstavili računovodja Dragica Tomovič

in

višja svetovalka Andreja

Štesl.

Damjana Nemeš

31.12.2020, 06.30

Proračuna za prihodnji

leti

več kot dvanajst milijonov. Skakalni center na Pertoči

V predlogu proračuna za obe leti imamo predvidenih šest pomembnih investicij, je na enajsti seji sveta
občine Rogašovci povedal župan Edvard Mihalič Najpomembnejša je nadgradnja javnega vodovoda
sistema B, vendar še ni jasno, kolikšno bo sofinanciranje občine. Druga je gradnja športno-rekreacijskega
centra. Prva faza gradnje se bo začela prihodnje leto, druga pa je načrtovana v letih 2022 in 2023. Zgraditi
želijo tudi skakalni center na Pertoči. V proračunu za naslednji dve leti je predvidena gradnja treh
skakalnic in spremljajočih objektov, razsvetljave, prostora za gledalce, dostopne poti ter komunalne
infrastrukture, vrednost del je približno 390 tisoč evrov. Del denarja bo prispevala Smučarska zveza
Slovenije. Četrta pomembna investicija je gradnja pločnikov in kolesarske steze. Prav tako želijo v
proračunskem obdobju 2021-2022 zagotoviti denar za gradnjo slačilnic in tribun Nogometnega kluba
Serdica, pri čemer bi tretjino prispevala občina, preostali tretjini pa klub in Medobčinska nogometna
zveza Murska Sobota. "Pomembna investicija je še obnova dotrajanih cestišč v občini," je povedal župan.
Ob teh je načrtovanih še nekaj manjših projektov.
.
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Oba predlagana proračuna so v prvi obravnavi potrdili, dana sta bila v splošno javno razpravo. Predlog
proračuna za leto 2021 je načrtovan v skupni vrednosti 6,889.000 evrov, prihodki znašajo nekaj več kot
5,987.000, odhodki nekaj več kot 6,865.000. Za leto 2022 pa načrtujejo proračun nekaj več kot 6,339.000
evrov s prihodki 5,734.000 in odhodki 6,315.000 evrov. Svetniki so sprejeli tudi predlog novega odloka o
načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Ta je sedaj poenoten v vseh
občinah in usklajen z gradbenim zakonom iz leta 2017.
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O pravici javnosti do odločanja

o

jedrski energiji
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Stanislav Rožman je direktor oziroma predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) že 32 let
in v tem času ni usposobil nobenega sodelavca, ki bi lahko stopil na njegovo delovno mesto. Vsi
njegovi namestniki in vodilni sodelavci so odšli iz NEK ali se že pred časom upokojili. Lepo je vidno,
kako Rožman funkcionira v odnosu do javnosti, holdinga, občine in vlade. V predolgem obdobju
svojega direktorstva se je spremenil v relikt iz prejšnjih časov, ko je bilo mogoče javnost ustrahovati
in ji ukazovati. Ko so odločali o tem, da postavijo NEK v Krškem na aktivni tektonski prelomnici, ni
občanov in Slovencev nihče nič vprašal. Pomembno je bilo zgolj to, da so bili potrošniki električnega
toka dovolj blizu, v Zagrebu in v Sloveniji.

(Foto: Bojan Velikonja/dokumentacija Dnevnika)

Zdaj se je Rožmanu zgodilo, da je po več kot 30 letih svojega gospodovanja dobil nalogo, da mora
začeti javnosti in Zvezi ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) odgovarjati na njuna vprašanja. Preprosto
se je nabralo preveč vprašanj in spraševalcev. Za številna vprašanja se je to sicer zgodilo
prepozno. Recimo za določbo, da izrabljeno jedrsko gorivo ostaja v NEK do »konca življenjske
dobe«. To dobo pa je seveda spet določil on in jo lahko poljubno razteguje kot elastiko, ne glede na
začetne zahteve proizvajalca Westinghouse o 40 letih. In ko bo prišel trenutek, da bi morali lastniki
odpeljati vsak svojo polovico izrabljenega goriva, česar nikoli niso nameravali narediti, njega že
nikjer več ne bo in sploh kogarkoli, ki bi prevzel odgovornost za nastalo polomijo.
Generalni direktor za mednarodne zadeve Fundacije Bellona Oskar Njaa je nedavno rekel, da je
starost Olkiluota 2 lahko razlog za skrb. Ta reaktor je v pogonu od leta 1982 in mu je finski regulator
za jedrsko varnost pred dvema letoma podaljšal življenjsko dobo ter s tem rok za razgradnjo do leta
2028. »Lahko da bomo videli več takšnih nesreč (kot pred kratkim v Olkiluotu), glede na vedno bolj
postarano floto reaktorjev v Evropi,« je še dejal. Bellona je že marca v posebnem poročilu
opozorila, da bo 90 reaktorjev po Evropi v naslednjem desetletju doseglo čas za svojo upokojitev in
da bodo delovali dalj, kot je bilo zanje predvideno. NEK pa je starejša in jo hočejo gnati do leta
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2043. Očitno Stanislav Rožman ne ve za nič od tega, predvsem pa ne ve, da je treba ostareli
reaktor odklopiti pred morebitno fatalno nesrečo, v roku, ki so ga predvideli proizvajalci, ne pa šele
po nesreči, kakršni sta se zgodili v Černobilu ali Fukušimi. Naknadni pregledi nuklearke vsakih
deset let, ki jih zdaj obljubljajo, bodo po vsaki nesreči blažev žegen.
Pomen jedrske energije je prenapihnjen, prepotenciran. Jedrska elektrarna NEK proizvede letno do
6 TWh elektrike, od tega samo polovico za Slovenijo. Skupna letna poraba energije v Sloveniji je
287,5 PJ*, kar je 79,9 TWh. Iz tega sledi, da NEK proizvede zgolj 3,7 odstotka energije, ki jo
potrebujemo za industrijo, gradbeništvo, kmetijstvo, promet in gospodinjstva.
Elektrika iz jedrskih elektrarn ni trajnostna, ni čista, ni brez visoko radioaktivnega izrabljenega
goriva. V času normalnega obratovanja NEK ne povzroča izpustov toplogrednih plinov v ozračje.
Kaj pa celoten jedrski gorivni krog? Če upoštevamo vse

tri

faze jedrskega gorivnega kroga,

pripravo, rabo in razgradnjo, torej vse sedanje in latentne emisije ogljikovega dioksida pri jedrski
energiji, vključno s kopanjem, transportom, centrifugiranjem urana in hlajenjem izrabljenega goriva
ter potem trajnim skladiščenjem visoko radioaktivnih odpadkov, je ogljični odtis jedrske energije
primerljiv z ogljičnim odtisom energije iz fosilnih energentov. Poleg tega je uran fosilni energent.
Elektrika iz jedrskih elektrarn tudi ni poceni. Proizvodna cena elektrike iz jedrskih elektrarn narašča,
predvsem zaradi vse večjih varnostnih zahtev za jedrske elektrarne, pri čemer pa hrvaška stran
noče sodelovati. Cena elektrike iz obnovljivih virov pada, zaradi vse zmogljivejših elektrarn na
obnovljive vire. Cena električnega toka iz novih elektrarn na obnovljive vire energije (voda, sonce,
veter) je že tri- do štirikrat nižja od električnega toka iz novih jedrskih elektrarn. Ko se bodo
slovenski politiki odrekli jedrski energiji, bomo Slovenci lahko postali konkurenčni evropski in
svetovni energetiki in industriji. Leta 1995 je 37 poslancev že podpisalo predlog referenduma o
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zaprtju NEK, med njimi tudi Pučnik, Pahor in drugi. Medtem ko je bil Pučnik za ljudski referendum in
za zaprtje NEK, je Janša takrat in danes podpornik jedrske energije. A s spletko je nasprotnim
politikom takrat uspelo obdržati elektrarno v pogonu in zdaj se taka spletka spet dogaja.
Ne pozabimo še na skrite stroške jedrske energije. Nemci ocenjujejo stroške razgradnje jedrskih
elektrarn na dve milijardi evrov za vsako. To je znatno več, kot je v celoti stal preplačan šesti blok
Termoelektrarne Šoštanj. Tudi Švicarji ocenjujejo stroške razgradnje NE Mühleberg na dve milijardi
evrov, dela so že začeli. V teh zneskih niso upoštevani stroški skladiščenja visoko radioaktivnih
odpadkov, ki lahko občutno presežejo stroške razgradnje. To pomeni, da je podaljšanje delovanja
NEK galopirajoč gospodarski in finančni nesmisel, ki bo uničeval prihodnje generacije.
*

Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2020. LEO ŠEŠERKO
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Pri politikih presenečenj ni pričakovati,
manjši kot pred leti

je

pa peskovnik precej

2 uri Kustečeva: Možnost vrnitve

učencev prve triade v šole ter otrok v
vrtce 11. januarja 3

Petra Sovdat

Kaj se bo po dokončnem brexitu
zgodilo s stroški mobilnega gostovanja
na Otoku
3 ure

Brodnjak za Sobotno prilogo: V
naslednjem polletju velika verjetnost
uvedbe ležarin 8
3 ure

Uporaba šestega odmerka cepiva
proti covidu-19 omogočena 3
3 ure

3 ure

TOP ČLANKI

-

Kaj danes berete

5 ur Medilab v roke sklada Alfi PE

Več

iz

teme

.
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Obveščaj me o novih člankih

Več

iz

teme

politika >

:

kadrovske spremembe >

Nova Slovenija >
Holding Slovenske... >

Slovenska demokratska... >

Stranka modernega centra >

DeSUS >

Telekom >

Class >

:

politika

dodaj

kadrovske spremembe

dodaj

Slovenska...

dodaj

Nova Slovenija

dodaj

Stranka modernega...

dodaj

Naključij v slovenskem državnem gospodarstvu ni. Vsaka vlada doslej je v
(para)državne družbe namestila svoje ljudi. Praviloma najprej v nadzorne svete,
nato še v uprave. Tako je bilo tudi v koronskem letu 2020, to lahko pričakujemo
tudi v, upajmo, pokoronskem letu 2021. Nenapovedane menjave, torej tiste, kjer
se mandati poslovodstvu še ne iztečejo, je težko napovedati, zagotovo pa lahko
zapišemo, da se bo menjalo v vseh družbah, kjer se to le da. In v tednih politične
negotovosti tudi čim hitreje. Je pa seznam podjetij, v katerega seže vpliv
aktualne politike, vse krajši – in zato tudi »vse slajši«. Objavljamo seznam
podjetij, kjer se mandati končujejo.
Pričakujemo lahko, da bodo glavno besedo pri menjavah tudi v letu 2021 imeli v
največji vladni stranki SDS

.

Ob NSi namreč edini

iz

aktualne vlade nimajo

svojih ljudi v poslovodstvih paradržavnih družb, SMC in Desus sta bila del
političnih kadrovskih kvot še v prejšnji vladi.
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Lastniki lahko predčasno odpokličejo nadzornike, ko zberejo 75-odstotno
soglasje. Za potrditev novih imen je potrebna večina na skupščini zastopanega
kapitala. Nemalokrat

s

politiko (oportuno) potegnejo še drugi (večji) lastniki.

Janševa vlada je, odkar je od marca 2020 na oblasti, že postavila, denimo,
novega šefa krovnega državnega upravljavca SDH

novega predsednika

,

upravnega odbora slabe banke (DUTB) , pa vodstvo projektne družbe za
gradnjo drugega tira 2TDK in šefa upravljavca avtocest Darsa ,
nadzornike sistemskega operaterja prenosnega omrežja Elesa in
dolgoletnega šefa operaterja trga z elektriko Borzena

.

Rošade so bile v Telekomu (po odstopih najprej prek sodišča , nato še
prek seje skupščine delničarjev), na vrhu največjega proizvajalca in prodajalca
elektrike HSE , tako v nadzornem svetu kot v upravi

.

A to še ni konec

kadrovanja.
Tik pred silvestrovim so se sestali tudi
delničarji Petrola in potrdili
upravljavski prevzem Petrola, kjer je
»moči« z aktualno politiko združil
Dari Južna .
Za Petrol lahko že rečemo, da je ena
najpomembnejših družb, ki jih v tem
Foto: Aleš Beno
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trenutku že obvladuje stranka SDS.

Dari Južna

Aleksander Zupančič
V nadzornem svetu, spomnimo, je tudi Aleksander Zupančič
sojenje v kazenskem postopku

,

ki čaka na

,

šef kabineta okoljskega ministra Andreja

Vizjaka , ki je, smo razkrili, sredi epidemije in tik pred vladno liberalicijo
oblikovanja cen vseh naftnih dertivatov kupoval delnice Petrola in je
zato v postopku suma zlorabe insajdrskih informacij pred ATVP

.

Menjave 2021. Seveda bodo. Kje?
V tednih, ko opozicija še ni obupala nad konstrutivno nezaupnico Janševi vladi
in alternativno vlado, bo hitro kadrovanje »naših« zagotovo ena od ključnih
političnih prioritet zdajšnje vlade. Zato lahko pričakujemo, da bodo svoje kadre
poslali v vse družbe, v katere jih le lahko.
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Tudi če politični prevrat ne uspe, se
lahko zgodi še en pomemben kadrovski
moment: če pride do ustanovitve
nacionalnega demografskega
sklada (NDS)

,

v

katerega naj bi se

združilo vse državno premoženje, bi to
lahko (do prihodnje bolj leve vlade)
pomenilo konec vpliva enega

Borut Jamnik

najpomembnejših dolgoletnih igralec
na tej sceni, šefa Modre zavarovalnice Boruta Jamnika

.

V njegovo

omrežje sodijo tudi šef Kada Bachtiar Djalil in številna poslovodstva

iz

portfelja naložb, ki jih družbi upravljata. Jamnik je sicer že tradicionalno tudi
največja tarča desnice ob spremembah pri vodenju vlad oziroma pri menjavah
politično-gospodarskih elit , ki nadzorujejo denarni tok družb. V Petrolu
tako od nedavne seje skupščine delničarjev družbe že ni več Jamnikovega
vpliva.
Na čelu zdajšnjega krovnega
upravljavca SDH je vlada (konkretno
vladajoča SDS) že postavila svojega
človeka, Janeza Žlaka . Ni nemogoče,
da bi bil Žlak, ki sicer nima izkušenj

z

upravljanjem finančnega premoženja in
se je pri kadrovanju v Petrolu že moral
umakniti, ob dobrih povezavah z

Foto: Tine Zorec

/

mediaspeed.net

Jani Žlak

generalnim sekretarjem SDS Borutom

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

Dolancem

,

tudi kandidat za šefa NDS.

Hkrati pa bi to pomenilo, da bi se od
svojih položajev morala posloviti
vodstva drugih zdajšnjih upravljavcev.
A o tem po tem, ko bo znano, ali bo
NDS sploh ustanovljen – v vladi zadnje
mesece ni bilo zaznati večje vneme za
to.
To pa še ne pomeni, da politične slasti
po položajih v gospodarstvu, ki

Foto: SDS

Borut Dolanc

nadzorujejo denarni tok družb, ni. Tudi v letu 2021 lahko pričakujemo precej
kadrovskih sprememb, čeprav se zdi, da imajo stranke aktualne koalicije precej
kratko kadrovsko klop.

1. Nadzorni sveti, kjer bodo videli nove obraze
Precej mandatov se izteče med nadzorniki, kjer je prav mogoče, da se na sejah
skupščin družb, kjer bi, denimo, morali imenovati zgolj enega novega člana,
točka o zamenjavi lahko razširi tudi na celoten nadzorni svet.
Dokaj prestre mesece lahko pričakujemo v energetiki.
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V distributerskih družbah

,

vseh ima država več kot tričetrtinski delež in

v

lahko tako brez pomoči drugih delničarjev odpokliče tudi nadzornike, ki bi jim
mandat še tekel, se izteče precej mandatov. Nadzornikom mandati potečejo
konec avgusta v Elektru Celje , Elektru Gorenjska
Elektru Primorska

,

s 1.

,

Elektru Ljubljana in

septembrom pa še v Elektru Maribor

.

Z 2. septembrom se mandat izteče odvetnici Vesni Cukrov , ki je edina
preživela oktobrske rošade v nadzornem svetu HSE .
Čeprav je SDH, največji lastnik
Telekoma Slovenije

poslal zahtevo

,

za sklic seje skupščine delničarjev,
zbrali se bodo 21. januarja , pa v
zahtevi ni bilo predloga za glasovanje o
morebitni zamenjavi oziroma
podaljšanju mandata nadzornicama

Foto: Arhiv SDH

Barbari Kurner Čad in Barbari

Boštjan Koler

Gorjup , ki se jima mandat izteče konec
aprila. Ti imenovanji sta predvideni za redno spomladansko sejo skupščine
delničarjev. Za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje štirih let so za
januarsko skupščino predlagani Boštjan Koler, Aleksander Igličar , Marko
Kerin in Radovan Cerjak

.

Od največjih pretežno državnih družb
mora

s 1.

julijem nov nadzorni svet

dobiti Luka Koper

,

politično

pomembna naložba, ki utegne imeti
večjo vlogo tudi pri vabilu tako
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

imenovanih zalednih držav, v prvi vrsti
Madžarske, pri projektu financiranja
gradnje drugega tira. Mandat poteče

Foto: Aleš Beno

vsem članom nadzornega sveta, ki jih

Uroš

Ilič

zdaj vodi odvetnik Uroš Ilič (na
fotografiji desno). V nadzornem svetu sedijo še Andraž Lipolt , Rado
Antolovič , Milan Jelenc in Barbara Nose

.

V zavarovalništvu in bančništvu je težje na položaje kar posaditi politično zveste
kadre: kandidati – tako za nadzornike kot uprave – morajo namreč biti ustrezni
z

vidika zavarovalniške in bančne regulative, zmožni dobiti licenco pri Agenciji

za zavarovalni nadzor , Banki Slovenije oziroma ECB

.

A to ne pomeni, da menjav ne bo. V
največji in pretežno državni
Zavarovalnici Triglav se mandat
sredi junija konča štirim nadzornikom,
vključno

s

predsednikom nadzornega

sveta Andrejem Andoljškom

.

Podobno je v Zavarovalni skupini
Sava , kjer mandati potečejo štirim

Foto: Jure Makovec

nadzornikom na čelu

Andrej Andoljšek

s

Matejo Lovšin Herič

prvo nadzornico
.
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Politično dosegljivi sta le še dve banki. V največji banki pri nas, NLB

,

ima

država le še 25 odstotkov plus eno delnico in za zdaj močno »opozicijo« v tujih
skladih, ki so solastniki banke. Mandat se v prihodnjem letu izteče Petru
Grozniku

.

Bolj proste roke pa ima država v SID banki

lastnica. V tej smo letos že videli nekaj menjav

,

,

kjer je stoodstotna

mandat pa v letu 2021

poteče še Marku Tišmi . Tudi za omenjeni banki morajo biti kandidati
sposobni pridobiti licenci regulatorjev. Zakaj poudarjamo to? Tudi zaradi lekcije
iz

leta 2016, ko je politiki spodletelo, da bi v NLB imenovala stare bančne

obraze, saj niso bili sposobni pridobiti licence – in so morali nazadnje
.

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

odstopiti
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Mandati nadzornikom se iztečejo v
kovaško-turistični družbi Unior in v
prihodnjem letu bo zanimivo spremljati
tudi, ali bo družba nadaljevala zdaj
ustavljeno prodajo turističnega dela.
Kot je znano, naj bi bila zreška
turistična družba tudi kandidat za
Foto: Jure Makovec

državni turistični holding, ki ga bo zdaj,

Zdravko Počivalšek

je videti, končno dobil minister za
gospodarstvo Zdravko Počivalšek
v

.

Nadzorniški mandati se končujejo tudi

Termah Olimia , ki jih je pred vstopom v politiko vodil prav Počivalšek in naj

bi tudi bile vključene v državni holding. Ne gre pa zanemariti niti holdinga
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sava , kjer se sicer redni mandati članov upravnega odbora končajo šele tik pred
koncem leta 2021.
Od večjih družb poteče mandat še
nadzorniku jeklarske skupine SIJ Mitji
Križaju , ki ga je Janševa vlada junija
že odpoklicala tudi iz upravnega
odbora slabe banke . Dodajmo, da je
bila večina SIJ večinskemu ruskemu
lastniku prodana prav pod prvo Janševo
vlado. Dva nadzorniška mandata bosta
potekla tudi v igralniški družbi Hit

Mitja Križaj

,

predsedniku Gregorju Bajrektareviču in Irmi Frelih

.

2. Uprave na prepihu
Seznam članov uprav, ki se jim končujejo mandati, je precej krajši od
nadzorniškega. A kot že rečeno, ko je enkrat politično usklajen nadzorni svet,
lahko pride tudi do predčasnih menjav v upravi.
Tako še vedno niso potihnile informacije o morebitnih menjavah v upravah
Petrola in Telekoma Slovenije – v zadnjem bo predsednik uprave po novem
mandatar za sestavo cele uprave, zadnjo besedo bodo, je tudi zahtevano v
predlogu sprememb statuta, ki jih je za sklic izredne seje skupščine delničarjev
poslal SDH, seveda imeli nadzorniki.
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V ospredju bo gotovo novomeški
farmacevt Krka

,

kjer se mandat upravi

Jožeta Colariča izteče konec leta. Že
nekaj časa krožijo neuradne
informacije, da je naslednik že določen,
to naj bi bil David Bratož , zdaj prvi
finančnik novomeškega farmacevta, je

Jože Colarič (levo)

in

David Bratož

pa v zraku tudi možnost, da se Colarič
še ne bo upokojil.
Vlade se doslej v kadrovanje v upravo
Krke niso posebej vmešavale. Je pa
treba poudariti, da je med nadzornike
Krke letos bil imenovan tudi Matej
Lahovnik, ekonomist, ki je vodja
ekipe za pripravo vladnih
protikoronskih pomoči

.

Foto: Jure Makovec
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Matej Lahovnik

Burno dogajanje lahko pričakujemo
tudi okoli turističnega sektorja, tudi
okoli vse bolj verjetne ustanovitve
državnega turističnega holdinga

.

Sicer pa se, kot rečeno, izteče mandat
upravnega odbora Save , ki ga vodi
Klemen Boštjančič.

Klemen Boštjančič
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Foto: Aleš Beno

Boštjan Napast
Zanimivo bo preveriti tudi, koliko podpore v vladajoči SDS ima še Boštjan
Napast , ki mu mandat na čelu Geoplina poteče

1.

septembra 2021. Napast je

sicer v prvi Janševi vladi sodil v njegovo gospodarsko elito, takrat se je povzpel v
upravo Petrola.

Več

iz

teme

politika >

:

kadrovske spremembe >

Nova Slovenija >

Stranka modernega centra >

DeSUS >

Telekom >

Class >

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

Holding Slovenske... >

Slovenska demokratska... >
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Prodali zemljišče
RADIO SLOVENIJA 1, 31.12.2020, DANES DO 13-IH, 13:15
UROŠ BADOVINAC (voditelj)
Rdeči križ je po več letih poskusov prodal zazidljivo zemljišče v Ankaranu. Človekoljubna organizacija bo skupino lažje
zadihala potem ko je morala poplačati podizvajalce pri graditvi hotela Arijan na Debelem rtiču. Lastnik zemljišča avstrijsko
podjetje želi v Ankaranu graditi stanovanjske hiše. Tjaša Škamperle.
TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)
Rdeči križ po 10. letih od odprtja zaključuje zgodbo z naložbo v hotel Arija. Čeprav je zadela že plačal Vegradu ta pa
svojim podizvajalcem ne , so ti šele s tožbami na sodišču prišli do poplačila. Predsednica Vesna Mikuž pravi da so v tem
letu zaključili vse sodne postopke, večino v škodo humanitarni organizaciji. Da bi poplačali dolgove so na dražbi prodajali
zazidljivo zemljišče v Ankaranu in ga po več poskusih pred dnevi prodali.
VESNA MIKUŽ (predsednica Rdečega križa Slovenije)
Po javnem zbiranju ponudb se je prijavil tudi primeren kupec, zemljišča smo prodali nekoliko nad ocenjeno vrednostjo in
z veseljem lahko rečem, da smo za prejeto kupnino poplačali del dolga, ki nas je bremenil in bomo lahko naprej poslovali
v stabilnem finančnem okolje. Do izvajalcev imamo vse zaključeno in tukaj je to eno veliko breme nam olajšano in seveda
zdaj ostane samo še nekaj odplačil dolga bankam , ki jih bomo pač v prihodnjih letih dosti lažje odplačevali.
TJAŠA ŠKAMPERLE (novinarka)

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

Zemljišče je za slaba 2.000.000 EUR kupila avstrijska gradbeno nepremičninska družba. Njeni načrti so ankaranski
občini znani, zato so se že začeli postopki priprave podrobnega prostorskega načrta, ki bo omogočil gradnjo naselja
stanovanjskih hiš.
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Premalo podpore za
vložitev nezaupnice
Simon Šubic

odločitvijo SMC-ja za pogoErjavcem in stranka-

z

vore

Erjavec: KUL potrebuje

mi KUL v stranki pričakuje-

podporo SMC-ja

jo pogovore in povezovanje

med opozicijskimi strankaČeprav je predsednik De-

SUS-a Karl Erjavec kot morebitni kandidat za manda-

DeSUS-a. Le tako bodo pokazale, da so zmožne pre-

morebitne nove vlade

seči nesoglasja in »narcisi-

tarja

napovedoval, da bo koalicija

KUL do konca leta v državni zbor vložila konstruktivno

nezaupnico

sedanji vla-

zem majhnih razlik«,

zaradi

katerih je propadla prejšnja
vlada, je poudaril. Za uspeškonstruktivne nezaunost

di pod vodstvom Janeza Janše, pa se to ne bo zgodilo. Er-

pnice

javec je v ponedeljek po se-

tako primanjkujejo vsaj

stanku

je glasovi.

(LMŠ,
dejal,
je
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zlasti LMŠ-ja, SAB-a in

mi,

strankami

s
DS,

Levica

da koalicija

še nekaj

podporo

in

KUL

46 glasov

potrebu-

SMC,

ka-

vabili na pogovore. »Mi razumemo, da je to stranka,
ne

tri-

deli takšnih vrednot,

ki jih ima aktualna vlada, ko

na

pripravljena cepiti

znancem,

Polovica

Slovencev

pripravljena

vidu-19

se

cepiti proti

,

je

co-

ko bo

takoj,

mogoče, je pokazala raziskava študentov Univerze v
ru, Sledilnika za

Valicona.

odgovorilo,

da

se namerava zagotovo cepiti,

verjetno se
odstotka,

jih bo cepilo 29,5

31 odstotkov

se jih

verjetno ne namerava cepiti,

19 odstotkov pa
Petinpetdeset

da

bi

so-

moralo biti

cepljenje

Večina dostopnih cest

obvezno za zdravstvene de-

zgrajena

lavce

podjetij Kolek-

Konzorcij
tor CPG

in Euro-Asfalt je do

ponedeljka zaključil
skupno

22

od

dostopnih cest,

24
po katerih bodo v času grad-

gre za vladavino prava in kršitev ustavnih načel, gre za

nje

liberalno stranko

cesti pa bodo končali do pogodbenega roka 28. februar-

drugega

tira

gradbeni material,

prevažali
preostali

in zaposlene v domovih starejših občanov. Proti

31 odstotkov vprašanih, 14 odstotkov pa o tem ni
imelo mnenja. Skoraj deset
temu je

odstotkov anketiranih je že
bilo okuženih z novim koronavirusom,

82 odstotkov jih

pripravljeni tudi na pogovor

ja prihodnje leto, so sporoči-

osebno pozna nekoga, ki je
bil okužen, 36 odstotkov pozna osebo, ki je zaradi okužbe

o tem, kakšne so možnosti,

li iz Kolektorja. Po zagotovi-

potrebovala zdravljenje vbol-

da ustavijo to denormaliza-

lih družbe gradbena dela

nišnici, 23 odstotkov pa tudi
nekoga, ki je zaradi okužbe

in

priča-

kujem v tem tednu, da bodo

cijo

te države,«

je

dejal

javec, ki napoveduje,

Er-

da bi

dostopnih

cestah

hitro, učinkovito in v skladu

nova vlada v primeru izvoli-

z najvišjimi

tve dokončala mandat. Pod-

bene

standardi grad-

stroke. Družba 2TDK

predsednik SMC-ja in pred-

sicer še ni izbrala

sednik državnega zbora Igor

za

izvajalca

glavna gradbena dela na

Zorčič pa je pred včerajšnjo
sejo sveta stranke dejal, da

drugem tiru.

delu

sobljenost za

Erjavčevo zagotovilo o

na

potekajo

jim

je bila

Gradbinci,

priznana

uspo-

gradnjo, imafebruarja 2021 čas za

nove vlade do konca manda-

jo do

ta ne igra nobene vloge. Pred

oddajo ponudb.

1.

ki

umrl.

popolnoma zaupa

infor-

Pri podajanju

macij o cepljenju 61

in

zaposle-

odstot-

21

kov vprašanih, dnevnim
sopisom 26 odstotkov,

ča-

poro-

čilom na radiu ali televiziji pa
33 odstotkov vprašanih. Med
ukrepi za zajezitev epidemije so vprašani kot najbolj moteča

ukrepa ocenili omejitev

gibanja na občino prebivali-

šča (56 odstotkov)

ter zaprtje

in šol (47 odstotkov).
Spletno anketo so izvedli na

vrtcev

zagotovo ne.

odstotkov

omrežjih

niso

ki

ni v zdravstvu (deset odstot-

Maribo-

Dvajset odstotkov

vprašanih je

družabnih

kov). Vladi pri tem zaupa ali

covid-19 in

delujočih v anketi tudi meni,

tere predstavnike so zato po-

ki

poslancev, KUL-u

SAB)

glasov oziroma

stranke

je potrebnih najmanj

Polovica se je

reprezentativnem

vzorcu

516 članov spletnega panela
JazVem 21. in 22. decembra.
Pogreb Mojmirja Sepeta
vojaškimi častmi

z

Vlada jev torek na dopisni
seji sklenila,

da se za premi-

nulega skladatelja Mojmirja Sepeta organizira pogreb
z vojaškimi častmi.

zabavne

Velikan

slovenske

ti umrl na božični večer 24.
decembra. Mojzes, kot je

glasbe,

skladatelj zabavne glasbe in

dirigent, je v 91. letu

staros-

bil njegov vzdevek, je v zakladnico slovenskih zimzele-

odstot-

nih melodij prispeval sklad-

kov vprašanih zaupa mnenju
strokovnjakov, 54 odstotkov

be, kot so Poletna noč, Zem-

strokovnim člankom

iskrenimi

zultatom raziskav,
kov

re-

46 odstot-

Nacionalnemu inštitu-

tu za javno zdravje.

(sedem

pa

in

odstotkov)

alternativnim

Najmanj
jih

zau-

razlagam

lja pleše,

Brez

besed,

ljudmi,

daj se srečava,
di, dala ti bom

Med

Malok-

S teboj, Pricvet,

Uspa-

vanka za mrtve vagabunde,
Ribič, ribič me je ujel, Ljubi,
ljubi, ljubi

...
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Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec je ta teden povedal, da
KUL konstruktivne nezaupnice
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še glasove poslancev SMC-ja.

še ne

bo vložil, ker potrebuje

/ Foto: arhiv

gg

Polovica Slovencev se je pripravljena cepiti proti covidu-19
takoj, ko bo mogoče, je pokazala raziskava študentov

Univerze v Mariboru,

Štedilnika

za

covid-19 in Valicona.

Vlada je odločila, da se za pokojnega skladatelja Mojmirja
Sepeta organizira pogreb z vojaškimi častmi.
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Hotel Bohinj bo prenovljen do pomladi
Po dolgih letih propadanja nekdanji eminentni bohinjski hoteli, ki jih je lansko pomlad kupil Damian Merlak oziroma njegovo
podjetje Merlak Investicije, z novim lastnikom počasi dobivajo novo podobo. Trenutno obnavljajo hotel Bohinj.
Marjana

-

Bohinj
je po

Aparthotel Triglav

manjši

prenovi

ta odprl že lani,

vra-

zdaj celovi-

to prenavljajo Hotel Bohinj

ustvarili razpoz-

ki

navno arhitekturo,

na

so-

doben način interpretira lokalne

bohinjske-

elemente

ga stavbarstva. Enak pristop

Odprli

je pri oblikovanju interierja,

naj bi ga že spomladi, vzpo-

kjer bo veliko lesa in dialo-

redno pa za Hotel Zlatorog
pripravljajo
dokumentacigrad-

ga z lokalnim in tradicionalnim,« je še pojasnil in dodal,
da bo tudi zunanja ureditev

prenovlje-

poudarila obstoječe elemen-

Ribčevem

v

bo

ki

jo,

Lazu.

omogočila

popolnoma

njo

nega hotelskega kompleksa

te, kot

v Ukancu.

red

Jure
družbe

na

bo

direktor

tudi sicer okolica ostaja kar

vodi bo-

se da naravna.

projekte

je pojasnil,

prenova
kot so

da

Bohinj

sprva predvi-

deli. Izkazalo se je namreč,

ti

s

objekt

je

zato

so

dim po srcu, še pravi,
pa

pričakujejo

goste, ki

lokalno

cenijo

trajnostno, k

sicer

predvsem

temu

in

namreč

sta-

stremi celotna vizij a vseh šti-

morali loti-

rih bohinjskih hotelov v nji-

slabem

v
se

Hotel bo namenjen mla-

Damia-

Hotela

večja,

da

stari lipov drevo-

Alpinia, ki

Merlaka,

nju,

sta

in avtohtono rastje, pa

Repanšek,

hinjske
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objekta

iz

Ahačič

celovite prenove. Hotelu
sedemdesetimi sobami

hovi lasti.
Tako se že pripravljajo na

bodo dodali alpski leseni pri-

obnovo

dih, velnes, tri manjše kon-

Ukancu,

Hotela

ferenčne dvorane, bar

za

Zlatorog

kar

zdaj

v

prido-

dokumen-

sla-

bivajo

potrebno

ščičarno. Dela bodo predvi-

tacijo.

Postopki so

doma

ni zaradi lege v Triglavskem
narodnem parku ob Bohinj-

končana

in

spomladi,

čeprav so zaradi razmer, po-

zaplete-

zaradi česar

vezanih z epidemijo, že »pri-

skem

delali« nekaj zamude glede

potrebujejo vrsto soglasij.

jezeru,

V Bohinju pa

na zastavljene roke.
Kot pravi Repanšek, so pri

so zadovolj-

ni, da se razmere na podro-

umeščanju objekta v prostor

čju hotelirstva vendarle ob-

zelo pozorni. »Hotel Bohinj

račajo

zelo

ima

na

izpostavljeni

na bolje. Kot

zagota-

saj

je

vljajo pristojni, bodo novim

lokaciji

ob

lastnikom pomagali po svo-

lego,

lepo

vstopu v Ribčev Laz, po dru-

gi strani pa ima zaradi lege
na vzpetini intimen

in umir-

jih močeh, saj

jim že vrsto

let manjka hotelskih nastanitev, ki so osnova za nadalj-

jen ambient z lepimi pogle-

nji razvoj destinacije.

di na

Arhi-

Stari Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu je bil zgrajen v

objek-

prvem desetletju po vojni. Še starejša je Vila Muhr,

tektura

jezero in

gore.

obstoječega

ta je bila zelo

neatraktivna,

je večkrat prizidan, fasada oblikovana stihijsko.

bil

Ker gre za

obnovo obstoje-

čega volumna, smo gabarite
objekta

ohranjali,

arhitekturnimi

nekdanja Karadordevičeva vila v neposredni bližini, ki
jo tudi želijo obnoviti. Stari hotel je imel 55 apartmajev,
novi pa bo imel

69

sob, ki so jim dodali še velnes,

večerni bar in kongresno dvorano.

z novimi
elementi,

kot so balkoni, leseni stebri,
nova fasada, dozidava restavracije in obnova strehe,

pa
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Površina: 288 cm2

Takole bo videti novi Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu.
Prenova naj bi bila po načrtih končana spomladi.
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Pomursko gospodarstvo v letu 2020

Marsikatero podjetje je na preizkušnji
Epidemija ustavila gospodarsko rast v Pomurju

-

Podatkov o poslovanju podjetij v koronačasu še ni
»Lani

smo

bili

ob

obletnici

100.

združitve prekmurskih

Slovencev z

matičnim narodom polni optimizma,
potem

je letos zgodila

se

epidemija

restavracij

hotelov,

zaprtja

in

s katero je povezanih več pomurskih

Pripravil A.

drugi strani v podjetjih,

nje v regiji direktor Pomurske gospo-

katerih dejavnost je povezana z medicinsko tehnologijo, kot sta Cleangrad in Medicop, po besedah Graha

(PGZ)

Robert Grah.

koronavirusa

Širjenje

in

ukrepi

dosegajo celo

rast

naročil.

Razmere

in njenim

B.

Zlato priznanje v
Pomurje
Gospodarska zbornica Slovenije je

za

zaščito zdravja so močno vplivali

so torej zelo različne.

na

gospodarsko aktivnost

2020 podelila

ju.

Zaradi povečanja negotovosti in
vseh nenujnih storitvenih

ko rekli, da je skupna značilnost gospodarstva v regiji v tem trenutku, da
podjetja večinoma dobivajo naročila

dejavnosti se je že ob prvi razglasitvi

za kratki rok, medtem ko v večji meri

ska podjetja.

epidemije marca opazno znižala aktivnost v dejavnostih, predvsem po-

ne sklepajo dolgoročnih pogodb.«

dosežek je uspel podjetju Roto, ki

vezanih s turizmom. Zmanjšanje

končala

ustavitve

v Pomur-

tu-

Po

»Morda bi lah-

Jovanovičem konec leta

sklenila z Olgo Belec
sinom Patrickom Belcem.
2018

podjetij. Na

darske zbornice

jem Željkom

izobraževalnih ustanov. Do upada je
prišlo tudi v avtomobilski industriji,

koronavirusa,«

je avgusta za Vestnik
slikovito ponazoril gospodarsko sta-

letih težav s poslovanjem se je
zgodba

soboškega podjetja

na

prireditvi

Dnevi inovativnosti

nacionalna priznanja
za inovacije. Med prejemniki najvišjih priznanj so bila tri pomurIzjemen

inovativni

je kot prvo pomursko podjetje prejelo najvišje, zlato priznanje za čoln

jega povpraševanja, motnje v dobavi

Hotel Diana. Kako klavrn je bil konec

ROTO

ustavitev proizvodnje v nekaterih

nekoč uglednega hotela, je v izrednem

tudi

poročilu razgalila Danica Čuk, stečaj-

priznanja je podjetje Paradajz za
vrečko iz vlaknin, pridobljenih iz

obsega proizvodnje pre-

na upraviteljica. Sredi junija je od te-

in
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radi

pomurskih podjetjih so vplivali
na znižanje

danjega

delovalnih dejavnosti.

direktorja Hotela

štjana Serca in lastnice

Diana Bodružbe Jasne

450. Prejemnik srebrnega

stebel paradižnika. Posebno nacionalno priznanje za mlado podjetje
za inovacijo pa je prejelo še podje-

po podatkih PGZ podjetja
ustvarila 2,8 milijarde evrov

Klepec prevzela objekt v središču mes-

tje Go4goal za inteligentno zasno-

prihodkov in 99 milijonov evrov čis-

ta, v katerem je družba opravljala de-

vane športne nogavice G04G0AL.

tega dobička, kar

javnost, stavba pa je v lasti ljubljanske

Lani

so

v regiji

kordnega

leta

je bilo na ravni re-

2018.

slovanju pomurskih

Podatkov o
podjetij

v

po-

času

družbe

Heta

Asset

Resolution.

Kot

je

epidemije, na podlagi katerih bi lah-

tošnjo plačo za januar, od februarja pa

ko povedali natančno, kolikšen upad

plače niso bile niti obračunane, čeprav

še ni. Grah je ta me-

seje stečajni postopek začel komaj ju-

doživela, pa

so

sec za Vestnik

dejal, da bi bilo lahko

na letni ravni po zdajšnjih ocenah za

od 15 do

20

odstotkov manj ustvarje-

Na drugi strani,

je še povedal Grah,

padec ni bil tako izrazit na področju
gradbeništva

ter kovinsko-

skopredelovalne industrije, a
nja

nija.

V

poštnem predalu

podjetja

in živilje zad-

prav tako utrpela posledice

za-

je

našla pošto, ki se je v njem nabirala
od marca, od takrat očitno lastnikov
usoda podjetja ni več zanimala.

nih prihodkov.

»Lani smo bili ob

100.

ugotovila, so delavci prejeli zadnjo le-

Vmes

se je s sodbo okrožnega sodišča
rski Soboti končala tudi pravda, v kateri je želela lastnica družbe Hotel Di-

v Mu-

Jasna Klepec doseči razveljavitev
pogodbe o nakupu poslovnega deleža
ana

v družbi, ki sta jo s poslovnim partner-

obletnici združitve

prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom
polni optimizma,
potem se je letos

zgodila epidemija
koronavirusa.«
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Površina: 445 cm2

Po

letih težav s poslovanjem

se je končala

zgodba

soboškega

podjetja

Hotel Diana,

foto

nataša

juhnov
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Mestni svet

Cipot in

Jevšek bi še enkrat ravnala enako

Soboški svetniki v nadaljevanju decembrske seje spet o Ceropu in Mensani
Soboški mestni svetniki so v drugem

je

sprejel

odločitev,

da so lah-

z gradnjo objekta

in

sanacijo degra-

delu decembrske seje, potem ko so jo

ko v lastništvu prisotna tudi zasebna

diranega območja nekdanjega obrata

morali prvič prekiniti

podjetja, ne da bi o tem odločal me-

družbene prehrane veliko pridobilo.

elektrike v dvorani mestnega sveta,

stni svet.

Timotej Milanov

nadaljevali obravnavo točke, v okviru

Tudi

zaradi izpada

katere so se seznanili z revizijo račun-

svetnik

SDS

Bojan

Petrijan

meni, da bi morali občinski sveti ob-

skega sodišča, v kateri je to ugotovilo

čin

številne nepravilnosti pri poslovanju

bitnem vstopu novih družbenikov v

ustanoviteljic

javnega podjetja Center za ravnanje z

Mensano

odpadki Puconci (Cerop).

odločati

o

more-

ali odobritvi posojil javne-

Cipot je sve-

ga podjetja, po njegovih besedah so
si to pravico vzeli župani, čeprav od-

tnikom povedal, da se zavedajo napak,

lok o ustanovitvi javnega podjetja do-

ki jih je ugotovilo računsko

loča drugače.

Direktor
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kdaj

Ceropa

Franc

sodišče,

in

Kot je še

poudaril, da-

da jih bodo odpravili. Hkrati jim je vno-

nes nekatere dejavnosti,

vič zagotovil, da so bile cene javnih stori-

v Mensani, kot sta dejavnosti čistilni-

tev, ki jih izvajajo, vedno med najnižjimi
v Sloveniji. Prav

tako je v nadaljevanju

ce

in priprave hrane, pomenijo nelo-

seje povedal, da je način delovanja jav-

stvu.
Cerop

sticijo

svetnikov v zvezi z inve-

Ceropa v

racijskega centra

gradnjo medgeneMensana

v Murski

Soboti in vlaganjem v družbo
sana, v kateri ima

ni

delež.

Cerop

Men-

tudi poslov-

Svetnik Neodvisne stran-

ke Pomurja

stranki menijo, da bi

V

delež v

moral

Mensani nemudoma

prodati.

Svetnika

Levice

Romea

Vargo

je

najbolj zmotila ugotovitev sodišča, da

ni uporabilo prihodkov za zniževanje cene javnih storitev,

javno podjetje

kar bi po njegovem mnenju moralo
storiti glede na namen ustanovitve.

prisotna

Tako Cipot kot Jevšek sta mnenja,
da bi glede Mensane še enkrat ravna-

tudi zasebna podjetja, zato je župa-

la enako, če bi se znašla pred takšno

na Aleksandra

odločitvijo. Jevšek meni, da je mesto

Anton

da so v lastništvu

Slavic je poudaril,

se izvajajo

jalno konkurenco malemu gospodar-

nega podjetja enak že od ustanovitve.
je bilo možno slišati
V razpravi
očitke več

ki

Mensane

Jevška vprašal, kdo in

Soboški

mestni svetniki

razpravljali

so še enkrat

o reviziji računskega

sodišča, ki je ugotovila številne
nepravilnosti
med
FOTO

pri poslovanju Ceropa,

drugim tudi
ALEŠ

pri gradnji

Mensane.

CIPOT
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