Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 1. 2021
Število objav: 14
Internet: 14
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0
potres: 9
Svetovni dan inženirjev:
0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Postavi hišo (v nadaljevanju: pravila)

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 1. 2021

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre). 3. Namen nagradne igre Namen nagradne igre je
podajanje uporabnih in praktičnih nasvetov za gradnjo in obnovo doma bralcem Siol.net. Hkrati je namen tudi izvajanje
trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne znamke organizatorja Siol.net....

Naslov

Ponoči šibka potresna sunka v bližini Brežic

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.43 in nato še ob 2. uri zabeležili zmeren potresni
sunek, z magnitudama 1,4 in 1,3. Žarišče potresov je bilo 85 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic.
Intenziteta potresov v širšem nadžariščnem...

Naslov

Tedenski pregled - svet od 25. do 31. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Petrinjo na Hrvaškem je razdejal potres in terjal najmanj sedem žrtev. EU in Združeno kraljestvo sta tik pred iztekom
roka podpisala sporazum o prihodnjih odnosih. V državah EU, kjer so med prazniki...

Naslov

Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , potres

...potresov z magnitudo nad 1,0, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Profesor na zagrebški fakulteti za
gradbeništvo in koordinator na hrvaškem centru za potresno inženirstvo Josip Atalić je pojasnil, da je prizadeto
območje še vedno potresno aktivno. Vendar pa ni razlogov za paniko, temveč se je treba navaditi in se obnašati temu
primerno. ...

Naslov

Tedenski pregled - Slovenija od 25. do 31. 12.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev , potres

...ministra Aleksander Zupančič. BRASLOVČE - Škotsko podjetje BSW Timber je sporočilo, da ne bo gradilo žage na
Gomilskem. Razloga sta predolga časovnica za gradnjo navezovalne ceste do žage in aktivnosti civilne iniciative, ki
nasprotuje njeni postavitvi. Na gospodarskem ministrstvu so sicer zagotavili, da pogovori...
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Internet
Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Slovenija v letu 2021 (tema) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opustitvi rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save, na
spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice. Po novelaciji zakona o varstvu okolja, ki je ponudil
prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati sistemsko ureditev te...

Naslov

Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...potresov z magnitudo nad 1,0, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Profesor na zagrebški fakulteti za
gradbeništvo in koordinator na hrvaškem centru za potresno inženirstvo Josip Atalić je pojasnil, da je prizadeto
območje še vedno potresno aktivno. Vendar pa ni razlogov za paniko, temveč se je treba navaditi in se obnašati temu
primerno. ...

Naslov

Smučarji in smučarke v Zagrebu pomagajo žrtvam potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šport; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega
potresa, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA. Skupni znesek pomoči znaša 50.000 evrov. V rušilnem potresu,
ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline in Siska umrlo sedem...

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Celja

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 1. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 15.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,2.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 65 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Celja. Intenziteta potresa v
širšem nadžariščnem...

Naslov

Napoved - svet, 2. 1. (sobota)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 2. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Napoved dogodkov v svetu v soboto, 2. januarja. ZAGREB - Na Hrvaškem bo dan žalovanja za žrtvami torkovega
rušilnega potresa, ki je najbolj prizadel območje Petrinje, Siska in Gline. V potresu je umrlo sedem ljudi, nastala je
ogromna gmotna škoda. telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152 telefaks: 01/ 43 42...
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Naslov

Na Hrvaškem danes dan žalovanja za žrtvami potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 2. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi, 26 pa
jih je bilo poškodovanih, med njimi šest huje. Pomoč prebivalstvu prihaja z vseh koncev Hrvaške, pa tudi iz drugih...

Naslov

Hoče - Slivnica: V prihodnjih dveh letih precej za gradnjo kanalizacije

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 1. 2021

Avtor

Damijan Toplak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Hoče - Slivnica: V prihodnjih dveh letih precej za gradnjo kanalizacije V Čreti imajo sedaj težave s pitno vodo.
Damijan Toplak 01.01.2021, 05.00 V prvi obravnavi sta bila sprejeta tudi predloga proračunov Občine...

Naslov

Dom upokojencev Ptuj: Pred gradnjo še ene enote

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 1. 2021

Avtor

Peklar Slavica Pičerko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dom upokojencev Ptuj: Pred gradnjo še ene enote Dom upokojencev Ptuj ima več enot na širšem ptujskem območju,
na posnetku pa je tista na Ptuju. Slavica Pičerko Peklar 01.01.2021, 05.00...

Naslov

Okoljsko ministrstvo bo v 2021 pohitelo z zakonodajnimi spremembami

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 1. 2021

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....
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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri
Postavi hišo (v nadaljevanju: pravila)

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

Avtor: Siol.net

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro Postavi hišo
(v nadaljevanju nagradna igra). S temi pravili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za
sodelovanje v nagradni igri.

1.

Organizator nagradne igre

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 (v nadaljevanju organizator) organizira nagradno igro Postavi hišo (v
nadaljevanju nagradna igra). S temi pravili organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje
v nagradni igri.
2.

Trajanje nagradne igre
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Sodelujoči lahko v nagradni igri sodelujejo od 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021. Nagradna igra se konča z zadnjim
žrebanjem. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://siol.net/ (v nadaljevanju: spletna
stran nagradne igre).
3.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je podajanje uporabnih in praktičnih nasvetov za gradnjo in obnovo doma bralcem
Siol.net. Hkrati je namen tudi izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter promocija blagovne
znamke organizatorja Siol.net.
4. Pogoji sodelovanja

v

nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani
Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji, in ki lahko dostopajo do spletnega
naslova https://siol.net/ ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.
Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, in zaposleni pri katerem od
organizatorjev ali/in njihovi družinski člani lahko sodelujejo v nagradni igri, vendar ne morejo biti
izžrebani.
Udeleženec lahko sodeluje

v

nagradni igri tako, da na spletni strani nagradne igre:

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

pravilno odgovori na šest vprašanj in ob tem postavi virtualno hišo na Siol.net,
izpolni prijavnico

s

svojimi osebnimi podatki (ime, priimek in e-naslov),

poda soglasje, da mu družba TSmedia, d. o. o, Stegne 19, 1000 Ljubljana na njegov e-naslov
pošilja e-sporočila za namen neposrednega trženja
ter se strinja

s

pravili sodelovanja

v

nagradni igri.

podpisom in soglašanjem s pravili nagradne igre se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili
sodelovanja v nagradni igri in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za
sodelovanje v nagradni igri, obdelavo osebnih podatkov za namen nagradne igre ter objavo imena in
priimka na spletni strani organizatorja TSmedia v primeru, da je izžreban kot tudi za druge namene,
opredeljene v teh pravilih.
S

Z oddajo veljavne in
nagrade.

v

celoti izpolnjene prijavnice udeleženci postanejo sodelujoči in se jih vključi

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko
zastopnikov.

v

v

žreb za

nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih
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V nagradni igri se upoštevajo le veljavne, pravilno izpolnjene in oddane prijavnice oz. e-vprašalniki ter
udeleženci, ki imajo na dan glasovanja veljavno soglasje za neposredno trženje.
6. Potegovanje za nagrade in izvedba nagradne igre
Sodelujoči se v nagradni igri poteguje za nagrade tako, da na strani nagradne igre https://siol.net/ odgovori
na 6 vprašanj na temo gradnje in prenov doma, odda svoje osebne podatke (ime, priimek, e-naslov), poda
soglasje za neposredno trženje, s katerim soglaša, da mu organizator TSmedia pošilja e-sporočila
z namenom neposrednega trženja, ter potrdi pogoje sodelovanja v nagradni igri.
7.

Žrebanje nagrajencev

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njegovim potekom ter za žrebanje nagrajencev skrbi komisija treh
članov, ki so predstavniki organizatorja.
Nagrade se podelijo
žreba ni odkrila, da

z
je

žrebanjem iz e-bobna za žreb. Pogoj za osvojitev nagrade
izžrebani sodelujoči kršil pravila.

je,

da komisija do trenutka

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja TSmedia (Stegne 19, 1000 Ljubljana) in pod
nadzorom komisije, in sicer 1. 2. 2021 ob 9. uri.

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

Žrebanje ne bo javno.
Žrebanje nagrajencev iz e-bobna za žreb bo iz celotne baze sodelujočih naključno izvedel računalniški
sistem. Število sodelovanj posameznega uporabnika ne vpliva na končni žreb. O žrebanju se vodi zapisnik,
ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja, izžrebanih
nagrajencih ter uri konca žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.
Zapisnik bo pripravil predsednik komisije, podpisati pa ga morajo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil
na naslovu organizatorja v zakonsko predpisanem roku.
Ena oseba lahko nagradno igro odigra večkrat, vendar lahko v nagradni igri prejme le eno nagrado in je
lahko izžrebana samo enkrat ne glede na število oddanih prijav. Vsi, ki so odigrali nagradno igro, gredo
v boben za žreb.
8.

Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi predstavnikov organizatorja je določena skladno
nagradne igre, ki tudi določijo predsednika komisije.

z

dogovorom med organizatorji

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:
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nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev

v

ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval
drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

nasprotju

v

skladu

temi pravili,

s
s

temi pravili ali kakorkoli

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v
katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od
poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način,
ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne
odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.
Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu
organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi
komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.
Vsa komunikacija

s

sodelujočimi se izvaja prek e-naslova,

s

katerim se

je

sodelujoči vpisal

v

nagradno igro.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez
kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.
Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro in
za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

s

povezanimi pravili

je

dokončna, velja

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

9. Seznam nagrad
Ob zaključku nagradne igre bo komisija izžrebala nagrajence, ki bodo prejeli naslednje nagrade:
1-krat IR grelni panel Sunlife Premium Art 1200 W (motiv je po izbiri nagrajenca) in IR Sun WiFi regulator
(nagrado podarja podjetje Ekosen) - vrednost nagrade je 1,095,56 EUR z DDV ,
3-krat brisačo iz mikrovlaken in
3-krat nakupovalno vrečo iz jute.
Komisija bo izmed vseh veljavno izpolnjenih prijavnic izžrebala skupaj

7

nagrajencev

.

10. Objava nagrajencev
Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre, za kar
od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.
Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre in na spletni strani https://siol.net/
najpozneje v osmih dneh po končanem žrebanju nagrajencev.
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11.

Splošno

o

nagradah in nagrajencih ter podelitvi nagrade

Komisija bo preverila, ali so nagrajenci sodelovali v skladu s temi pravili. Če je nagrajenec izključen, se
nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
Nagrade ni mogoče zamenjati za katero drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.
Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v treh delovnih dneh na zahtevan način izkaže svojo
identiteto. Če nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne
podeli.
Nagrajencem bo nagrade izročil organizator TSmedia, d. o. o., in pokrovitelj Ekosen, d. o. o., Ptujska cesta
17, 2204 Miklavž na Dravskem polju. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajence organizator
obvestil prek e-pošte najpozneje v osmih dneh po koncu žrebanja nagrajencev. Če se posamezni nagrajenec
na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki, prek epošte) v 3 dneh, bo izgubil pravico do nagrade, nagrada pa bo zapadla oz. se podelila naslednjemu
izžrebancu.
Organizator nagradne igre
podatkov ali se ugotovi, da

si
je

pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti
sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

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

12. Davčne obveznosti
Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu
dohodnini. Akontacijo dohodnine za nagrado, katere vrednost presega 42 EUR z DDV, bo odvedel
pokrovitelj nagradne igre Ekosen, d. o. o., Ptujska cesta 17, 2204 Miklavž na Dravskem polju.

o

Nagrajenec, ki prejme nagrado, ki je predmet obdavčitve, mora za prevzem nagrade organizatorju
predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad.
Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen
zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani
predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30
dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali
drugačnega nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo
nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
13. Druge določbe
Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje
napačnimi podatki.

v

nagradni igri ali za sodelovanje

v

nagradni igri

z
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Sodelovanje
storitve.

v

nagradni igri, pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni

z

nakupom kateregakoli izdelka ali

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki
bi izvirala iz nagrad.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove
nagradno igro. O tem mora organizator prek spletne strani nagradne igre in prek e-pošte obvestiti vse
sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator
sodelujoče obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše
na pr@tsmedia.si .
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih
in velja za vse sodelujoče.

v

zvezi

z

nagradno igro oziroma uporabo teh pravil

je

dokončna

Organizator nagradne igre ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju
omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi
napak v delovanju nagradne igre.

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

Udeležencem nagradne igre sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si
Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena
tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

s

.

temi pravili, daje ustrezna

Organizator nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na
primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh
pravil.
14. Kje so ta pravila
Ta pravila so na vpogled dostopna
oz. na https://siol.net/ .

v

pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani nagradne igre

15. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
sodelovanjem v tej nagradni igri sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje za nagradno igro Postavi hišo in se
strinja, da organizator TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana obdeluje njegove osebne podatke, ki so
opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.
S
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Udeleženec s podajo soglasja ob prijavi soglaša s tem, da bo družba TSmedia oddane podatke do preklica
uporabljala za namen neposrednega trženja, in sicer za obveščanja o ponudbi, novostih, ugodnostih v obliki
e-novic.
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko
ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo
uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem
soglasju.
Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur.
86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).
Informacije

o

l.

RS, št.20/98 do

upravljavcih

Organizator in upravljalec osebnih podatkov
upravljalec ali organizator).

je

TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju

Nameni obdelave in pravne podlage
Upravljalec obdelujejo osebne podatke za naslednje namene:

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

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja nagradne igre
Za namen izvedbe nagradne igre v vseh vidikih, obveščanje sodelujočih
objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre.

o

rezultatu žrebanja nagrajencev in

Obdelava na podlagi soglasja – za namen neposrednega trženja
Za namene neposrednega trženja organizatorja, in sicer za pošiljanje e-novic o ponudbi, ugodnostih,
posebnih ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih TSmedia in njegovih poslovnih partnerjev.
Obdelava na podlagi zakona
Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je treba določene podatke hraniti določeno
časovno obdobje. Te podatke sta organizatorja dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo
osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bosta
organizatorja te podatke prenehala obdelovati.
Če uporabnik poda soglasje, bo upravljalec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je
soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli
prekliče.
Vrste podatkov
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Upravljalec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:
ime, priimek, e-pošta za namene žrebanja nagrad ter objave nagrajencev na spletni strani
siol.net;
ime, priimek, e-naslov za namen neposrednega trženja: pošiljanja e-novic o zanimivih in
aktualnih novicah na produktih TSmedia (siol.net) ter o ponudbi, ugodnostih, posebnih
ponudbah, promocijah, akcijah in drugih aktivnostih poslovnih partnerjev TSmedia.
Vir podatkov
Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega

v

nagradni igri.

Obdobje hrambe
Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler
namena, za katerega so bili obdelovani.

je

to nujno potrebno za dosego

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica
soglasja s strani posameznika.

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

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še
10 let po podelitvi nagrade.
Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika organizator zagotavlja, da bodo
osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se
lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih
strani organizatorja odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizirajo, in sicer
na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.
Uporabniki osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in državni organi.
Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorjev
zakonom.
Iznos

v

v

primerih in po postopkih, določenih

z

tretje države

Upravljalec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi
dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom,
lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavci to omogočijo ob upoštevanju pogojev, ki jih za to
določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar
lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe,
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predvidene

s

Splošno uredbo).

Pravice posameznikov
Sodelujoči

v

nagradni igri lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled
obdeluje,

v

- popravek podatkov
pravilni,

podatke,

v

s

čimer se lahko seznanijo

z

osebnimi podatki, ki jih upravljalec

o

uporabniku

primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljalec, niso

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljalec preneha uporabljati oziroma
omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.
Poleg tega lahko sodelujoči

v

nagradni igri:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega
trženja,
- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljalcu.

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

Sodelujoči v nagradni igri pravice uveljavlja tako, da družbi TSmedia, d. o. o, posredujejo zahtevo
obliki, in sicer:
na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si

v

pisni

,

na poštni naslov: TSmedia, d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,
se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki
sporočila.
Sodelujoči v nagradni igri se mora
opredeliti svojo zahtevo.

v

vlogi,

s

je v

nogi vsakega prejetega elektronskega

katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno

Popravke podatkov lahko sodelujoči v nagradni igri upravljalcem sporočijo pisno. Določene pravice
sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja
morebitni preiskavi ipd.).

o

Upravljalci bodo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma
zagotovili v enem mesecu, nikakor pa ne pozneje kot v treh mesecih.
Pravica do pritožbe
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Če sodelujoči v nagradni igri meni, da upravljavci pri obdelavi osebnih podatkov kršijo njegove pravice,
lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o. Sodelujoči v nagradni igri pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o.
o., Stegne 19, 1000 Ljubljana ali na e–naslov info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si .
Sodelujoči v nagradni igri lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V
Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.
Ne posredovanje podatkov in posledice
TSmedia, d. o. o., pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če
uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v nagradni igri ni
mogoče.
Avtomatizirano odločanje in profiliranje
Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če
za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje
uporabnika).
16. Preklic sodelovanja

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

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da
pošlje sporočilo organizatorju na e-naslov pr@tsmedia.si . Po prejemu tega sporočila ga organizator
izključi iz svoje baze.
17. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da
jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega
Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na
primernem mestu sodelujoče obvestili o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.
Datum objave teh pravil:

1. 1.

2021

Organizator: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.
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Ponoči šibka potresna sunka v bližini Brežic
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.43 in nato še ob 2. uri zabeležili zmeren potresni sunek,
z magnitudama 1,4 in 1,3. Žarišče potresov je bilo 85 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Brežic.

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

Intenziteta potresov v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ju
posamezni prebivalci Brežic in Dobove, so sporočili iz urada za seizmologijo pri Agenciji RS za okolje.
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Tedenski pregled - svet od 25. do 31. 12.
Petrinjo na Hrvaškem je razdejal potres in terjal najmanj sedem žrtev. EU in Združeno kraljestvo sta tik pred iztekom roka
podpisala sporazum o prihodnjih odnosih. V državah EU, kjer so med prazniki večinoma veljali strogi ukrepi, je steklo
cepljenje proti novemu koronavirusu.
PETEK, 25. decembra
VATIKAN - Papež Frančišek je v tradicionalni božični poslanici in blagoslovu mestu in svetu izpostavil, da naj bo bratstvo
osrednje vodilo v nenavadnih časih, ki jih je zaznamovala pandemija novega koronavirusa. V okviru ukrepov za zajezitev
okužb je vernike nagovoril iz dvorane v apostolski palači in ne z balkona bazilike Svetega Petra.
BRUSELJ - Veleposlaniki 27 držav članic EU so začeli pregled dogovora o prihodnjih odnosih med Združenim
kraljestvom in EU po brexitu, ki sta ga strani dosegli 24. 12.
PARIZ/MADRID/STOCKHOLM - V Franciji so potrdili prvi primer nove različice novega koronavirusa, ki so ga nedavno
odkrili v Združenem kraljestvu. O primerih okužbe z novim sevom koronavirusa, ki naj bi bil zelo nalezljiv, so poročali tudi
iz Španije in Švedske.
NASHVILLE - Trije ljudje so bile lažje ranjeni v siloviti eksploziji avtodoma. Nastala je tudi gmotna škoda. Umrl je moški v
avtodomu, domnevno naj bi šlo za samomorilski napad, katerega motiv ni znan.
SOBOTA, 26. decembra
BRUSELJ - V vseh članicah EU so prejeli prve pošiljke cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega
BioNTecha. Vsaka je prejela 9750 odmerkov. Na Slovaškem, Madžarskem ter v Nemčiji so cepili prve prebivalce.
DUNAJ - V Avstriji so znova začeli veljati strožji ukrepi za zajezitev novega koronavirusa, med drugim so znova močno
omejeni gibanje in stiki. Že tretje zaprtje javnega življenja v Avstriji bo v veljavi do sredine januarja.

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

NEDELJA, 27. decembra
BRUSELJ - Večina držav članic EU je v okviru skupne kampanje začela cepljenje proti covidu-19. Kot prvi so v pretežni
meri prejeli cepivo oskrbovanci domov za starejše in zdravstveni delavci. 28. 12. se je cepljenje začelo še v Belgiji in
Latviji.
PRAGA - Na Češkem so po delni sprostitvi omejitev pred božičnimi prazniki in med njimi znova stopili v veljavo strogi
ukrepi za zajezitev pandemije novega koronavirusa.
JERUZALEM - V Izraelu je začelo veljati že tretje obsežno zaprtje države, s katerim skušajo tamkajšnje oblasti zajeziti
širjenje novega koronavirusa. Po navedbah vlade naj bi veljalo vsaj dva tedna.
WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je podpisal 900 milijard dolarjev vreden drugi stimulacijski zakon za
pomoč gospodarstvu in posameznikom zaradi pandemije covida-19. Trump zakona, ki predvideva 600 dolarjev pomoči
za najrevnejše, ni želel podpisati, ker je vztrajal, da bi morala pomoč znašati 2000 dolarjev. To podpirajo tudi demokrati,
medtem ko so republikanci v kongresu proti.
TEHERAN - V snežnih plazovih, ki so sledili obilnemu sneženju, je v gorovju severno od Teherana umrlo najmanj deset
ljudi, več jih še pogrešajo.
PONEDELJEK, 28. decembra
ZAGREB - Širše območje Zagreba je prizadel močan potres z magnitudo 5,2, ki je imel žarišče 12 kilometrov
jugozahodno od Siska blizu Petrinje. Žrtev ni bilo, nastala pa je večja gmotna škoda.
WILMINGTON - Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je dejal, da vlada Donalda Trumpa ne sodeluje z njegovo
tranzicijsko ekipo, kar da ogroža nacionalno varnost. Najslabše naj bi bilo v Pentagonu in v uradu za proračun in upravo
Bele hiše.
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ŠANGHAJ - Sodišče je na štiri leta zapora obsodilo ljubiteljsko novinarko Zhang Zhan, ker je s svojim poročanjem o
izbruhu novega koronavirusa v Wuhanu spodbujala jezo in spore. Zhangova je spomladi objavljala videoposnetke o
razmerah v Wuhanu.
TOREK, 29. decembra
ZAGREB/PETRINJA - Rušilni potres z magnitudo 6,4 je okoli 12.20 stresel širše območje Zagreba z epicentrom blizu
Petrinje. Umrlo je najmanj sedem ljudi, več jih je bilo ranjenih. Nastala je velika gmotna škoda. Pomoč prizadetim je
začela prihajati tako iz Hrvaške kot iz tujine, 30. 12. je območje obiskal evropski komisar za krizno upravljanje Janez
Lenarčič.
BERLIN - Organizacija Novinarji brez meja (RSF) je v poročilu o svobodi medijev v letu 2020 ugotovila, da je bilo v
iztekajočem se letu v svetu ubitih najmanj 50 novinarjev in medijskih delavcev.
BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da so se odločili naročiti dodatnih sto
milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, s katerim v članicah unije že poteka
cepljenje.
MINSK/BUENOS AIRES - Belorusija je kot prva država zunaj Rusije začela cepljenje proti covidu-19 z ruskim cepivom
Sputnik V. Z ruskim cepivom so za Belorusijo začeli cepiti tudi v Argentini.
DENVER - Guverner ameriške zvezne države Kolorado Jared Polis je sporočil, da so v državnem laboratoriju potrdili prvi
primer novega seva novega koronavirusa, ki se je prvič pojavil v Veliki Britaniji. Gre za prvi potrjen primer seva v ZDA.
LONDON - Velika Britanija in Turčija sta podpisali trgovinski sporazum, vreden 18,6 milijarde funtov (20,5 milijarde
evrov), s katerim sta državi postavili temelje za celovitejši trgovinski dogovor po brexitu.
PODGORICA - Črnogorski parlament je sprejel spremembe zakona o svobodi veroizpovedi, ki iz prvotnega besedila
umikajo za Srbsko pravoslavno cerkev sporna določila o nepremičninah. Opozicijski poslanci so sejo bojkotirali.

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

HAMBURG - Število žrtev letalskih nesreč se je letos kljub manj poletom zaradi pandemije covida-19 povečalo. V
nesrečah komercialnih letal je umrlo 318 ljudi, 25 več kot v 2019, kažejo podatki centra za analizo podatkov o letalskih
nesrečah JACDEC.
PARIZ - V starosti 98 let je umrl francoski modni oblikovalec Pierre Cardin, znan po svojih vizionarskih mojstrovinah in
tudi modnih kosih za množice.
SREDA, 30. decembra
BRUSELJ/LONDON - Voditelji EU in Združenega kraljestva so podpisali sporazum o prihodnjih odnosih med stranema
po brexitu. Sporazum so potrdili britanski poslanci, podpisala ga je tudi kraljica Elizabeta II. Tako so bile premagane ene
zadnjih ovir na poti do začasne uveljavitve sporazuma 1. 1.
LONDON - Britanska agencija za zdravila je odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 farmacevtskega podjetja
AstraZeneca in britanske univerze Oxford. Cepljenje s tem cepivom naj bi se začelo 4. 1.
BUENOS AIRES - Argentinski senat je legaliziral umetno prekinitev nosečnosti do 14. tedna nosečnosti. Zakonodajo je
predlagal predsednik države Alberto Fernandez, poslanska zbornica jo je sprejela 11. 12., ostro ji je nasprotovala Cerkev.
DUBLIN - Zaradi velikega porasta okužb z novim koronavirusom je Irska za najmanj mesec dni uvedla stroge omejitve
javnega življenja.
PEKING - Kitajska farmacevtska družba Sinopharm je sporočila, da je njeno cepivo proti covidu-19 79-odstotno
učinkovito, kar je manj kot cepivi, ki so ju razvili njeni zahodni tekmeci Pfizer in BioNTech ter Moderna.
WUHAN - Raziskava kitajskih zdravstvenih oblasti je pokazala, da je bilo število primerov novega koronavirusa v
Wuhanu, kjer se je virus decembra 2019 prvič pojavil, morda desetkrat večje od uradnih podatkov.
ADEN - Na letališču je kmalu po prihodu letala s člani nove jemenske vlade narodne enotnosti iz Savdske Arabije,
odjeknila silovita eksplozija, v kateri je bilo ubitih najmanj 26 ljudi. Jemenske oblasti so odgovornost pripisale hutijskim
upornikom.
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OSLO - Na Norveškem je zemeljski plaz zasul manjši kraj severno od Osla. Poškodovanih je bilo najmanj devet ljudi,
okoli 200 so jih morali evakuirati, nekaj jih pogrešajo.
ČETRTEK, 31. decembra
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. Za to so se 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. Sinopharm je 30. 12. sporočil, da je njihovo cepivo 79,3-odstotno učinkovito.

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

GIBRALTAR - Madrid in London sta vendarle 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.
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Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla
Območje v okolici Petrinje in Siska, ki ju je v torek prizadel rušilni potres, sta zgodaj davi stresla še dva potresna sunka z
magnitudama 3,2 in 3,1, kažejo podatki Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC). Danes je na terenu
tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in vojske, ki pomagajo prebivalstvu in odstranjujejo ruševine.
Žarišče današnjega potresa, ki je imel magnitudo 3,2, je bilo 12 kilometrov jugozahodno od Petrinje. Območje je stresel
ob 4.52. Drugi z magnitudo 3,1 pa se je zgodil ob 6.37, žarišče je imel 19 kilometrov jugozahodno od Siska.
Tla se tako po torkovem rušilnem potresu, ki je Petrinjo in okolico prizadel z magnitudo 6,2, še naprej tresejo. Do četrtka
so zabeležili 265 potresov z magnitudo nad 1,0, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Profesor na zagrebški fakulteti za gradbeništvo in koordinator na hrvaškem centru za potresno inženirstvo Josip Atalić je
pojasnil, da je prizadeto območje še vedno potresno aktivno. Vendar pa ni razlogov za paniko, temveč se je treba
navaditi in se obnašati temu primerno.
Po njegovih besedah je bolje, da ljudje ne bivajo v poškodovanih hišah, dokler jih ne pregledajo statiki.
Pomočnik hrvaškega notranjega ministra Damir Trut je ob tem dejal, da se je del ljudi, ki v preteklih dneh niso želeli
zapustiti poškodovanih domov, vendarle javil v vojašnici v Petrinji. Tam so pripravili namestitve za tiste, ki so ostali brez
strehe nad glavo. Dodal je, da so namestitve odprli še v dveh petrinjskih šolah, za kateri so statiki ocenili, da sta varni.
V izjavi za hrvaški nacionalni radio je povedal še, da je danes na terenu tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in
vojske, ki pomagajo ljudem in odstranjujejo ruševine. Danes so ključne naloge prevoz in razdeljevanje kontejnerjev, kamp
prikolic in šotorov ter odstranjevanje poškodovanih dimnikov in popravljanje streh. Davi so začeli razdeljevati tudi kruh,
vodo in druge potrebščine, pripravljajo tople obroke.

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

V potresu je bila poškodovana tudi bolnišnica v Sisku, od koder pa je že 15 sekund čez polnoč prišla spodbudna novica.
Takrat se je namreč rodil prvi novorojenček v novem letu na Hrvaškem. Dečka Davida se je razveselila štiričlanska
družina iz Petrinje. Mati in dojenček sta dobro, so sporočili iz bolnišnice.
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Tedenski pregled - Slovenija od 25. do 31. 12.
Slovenija je skupaj z drugimi državami EU 27. 12. začela cepljenje proti covidu-19, ki je prednostno namenjeno ranljivim
skupinam. Zaznamovali smo 30. obletnico plebiscita o samostojni državi, ki so jo spremljali pozivi k večji enotnosti v
politiki. DZ je sprejel PKP7. Hrvaški, ki jo je znova prizadel potres, je Slovenija poslala pomoč.
PETEK, 25. decembra
LJUBLJANA - Praznovanje božiča je letos zaradi epidemije covida-19 in zaščitnih ukrepov potekalo v drugačni obliki.
Polnočnic ob navzočnosti vernikov ni bilo. Nadškof Stanislav Zore je v polnočnici, ki jo je prenašala TV Slovenija, dejal,
da plemenitosti človeku ne dajeta položaj in premoženje, ampak čut za sočloveka. Evangeličanski škof Leon Novak pa je
v božičnem bogoslužju menil, da je tudi v času epidemije božično sporočilo veselo ter se zahvalil vsem, ki v teh težkih
časih nesebično služijo človeku.
LJUBLJANA - Predsednik DZ Igor Zorčič je v poslanici pred praznikom dneva samostojnosti in enotnosti zapisal, da smo
pred 30 leti za višji cilj zmogli v ključnem trenutku preseči razlike in strniti vrste. Takšno enotnost pa potrebujemo tudi
danes, v času epidemije, je menil in dodal, da mora tudi politika vložiti nekaj napora in stopiti eden drugemu naproti.
LJUBLJANA - V starosti 90 let je umrl legendarni skladatelj zabavne glasbe in dirigent Mojmir Sepe. Bil je med začetniki
slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Bil je oče slovenske popevke in šansona.
Njegovi glasbeni kolegi ga bodo pomnili po tem, da je bil velik človek, odprt za ideje, ki nam bo pustil večne zimzelene
melodije.
PTUJ - V Gerečji vasi v okolici Ptuja se je zgodila družinska tragedija, osumljeni 35-letnik naj bi ubil svojo nekdanjo
partnerko in njena starša. Motiv naj bi bil brezobzirno maščevanje.

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

KRVAVEC - Smučišče Krvavec je kljub vladnemu odloku o prepovedi delovanja polno obratovalo. Inšpektorji so
upravljavcu smučišča naložili 4400 evrov kazni in prepoved obratovanja. Dan kasneje je bil Krvavec znova odprt, a so
okrepljene ekipe inšpektorjev nato smučišče zapečatile. Smučarjem, ki so bili že na progi, so omogočili varen povratek v
dolino.
SOBOTA, 26. decembra
LJUBLJANA - V Slovenijo je prispelo prvih 9750 odmerkov cepiva proti covidu-19 ameriškega Pfizerja in nemškega
BioNTecha. Po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marija Magajne bo do konca leta 2020 lahko
cepljenih 16.575 oseb. Predstojnik Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel je poudaril, da imamo zdaj na voljo
cepivo, ki je varno in učinkovito za vse. Odločitev, da bodo najprej cepili ranljive skupine, torej oskrbovance domov za
starejše in zdravstvene delavce, je po njegovih besedah najbolj etična in smiselna.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je ob dnevu samostojnosti in enotnosti v nagovoru državljanom
sporočil, da prihodnje leto pričakuje z optimizmom. Znova je pozval k sodelovanju na političnem parketu. Moč
sodelovanja, ki jo je imela politika pred 30 leti, obstaja tudi danes, samo treba ji je dati priložnost, je prepričan. Praznik so
prek družbenih omrežij obeležili tudi prvaki parlamentarnih strank in stranke. Večina jih je spomnila na enotnost
slovenskega naroda pred 30 leti in pozvala k enotnosti tudi v težkih časih epidemije novega koronavirusa.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji sprejela dopolnitve odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in
storitev. Od 28. decembra do vključno 4. januarja 2021 so lahko znova odprte tržnice, trafike in frizerski saloni. Podaljšala
je tudi odloke o obveznem nošenju mask ter o omejitvah na področju kulture in verskih obredov.
NEDELJA, 27. decembra
LJUBLJANA/LENART/ROGAŠKA SLATINA/MARIBOR - V Sloveniji se je začelo množično cepljenje proti covidu-19.
Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškof Franc Kramberger, Angelca Butenko ter Jože Pelko, ki so jih cepili v domovih
starejših občanov v Lenartu, Ljubljani in Rogaški Slatini. Premier Janez Janša je ocenil, da se je začela zadnja tretjina
spopada z epidemijo. Če cepiva ne bi bilo, bi po dosedanjih projekcijah ob upoštevanju vseh ukrepov iz epidemije izšli
šele nekje aprila, je dejal. Delna sprostitev gibanja med prazniki bo po njegovem mnenja povzročila določeno dodatno
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število okužb z novim koronavirusom, zato bo treba iztisniti dodatne rezerve tudi v bolnišnicah. Direktor NIJZ Milan Krek
je ocenil, da bodo konca julija oz. avgusta 2021 v državi cepili do 1,2 milijona ljudi. S cepljenjem zaposlenih so začele
tudi zdravstvene ustanove.
PONEDELJEK, 28. decembra
LJUBLJANA - V šole se bodo po načrtu vlade najprej vrnili učenci in gojenci zavodov za otroke s posebnimi potrebami.
Testiranje zaposlenih v teh zavodih na koronavirus bo 4. januarja, dan pozneje se bo začel pouk. K pouku se bodo nato
vrnili učenci prve triade, večina pa naj bi bila v šoli do konca januarja. O odpiranju šol je na pobudo LMŠ, SD in Levice
razpravljal tudi odbor DZ za izobraževanje. Iz vrst pobudnikov seje so prišle kritične ocene o pomanjkanju načrta glede
zapiranja in odpiranja šol in stihijskemu izvajanju ukrepov. Predstavniki ministrstva so v odgovor opozorili, da gre za
posebne razmere. Odbor je na predlog opozicije vlado pozval, naj pri sproščanju ukrepov med prvimi sprosti ukrepe na
področju vzgoje in izobraževanja ter naj prioritetno zagotovi nemoteno izvajanje programov za otroke s posebnimi
potrebami ter omogoči odprtje šol zanje.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance je obravnaval predlog že sedmega interventnega zakona, ki jih vlada pripravlja v
odzivu na epidemijo covida-19. Z njim se zagotavlja večjo socialno varnost in omilitev posledic na področju gospodarstva,
je povedal finančni minister Andrej Šircelj. Vrednost ukrepov je ocenil na 550 do 600 milijonov evrov. Na seji odbora so
sicer iz predloga črtali določbo, s katero bi lahko zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, brez razloga
odpovedali delovno razmerje. Hkrati so v predlog vključil določbo, da do pomoči za blažitev posledic epidemije niso
upravičena podjetja, ki kršijo vladne odloke.

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

LJUBLJANA - Po več krajih v državi se je nadaljevalo množično testiranje na novi koronavirus s hitrimi testi. Opravili so
10.750 PCR in hitrih testov ter potrdili 1957 okužb z novim koronavirusom. Hospitaliziranih je bilo 1170 bolnikov s
covidom-19, od tega 198 oseb na intenzivni negi, umrlo je 36 ljudi. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 27,3 odstotka,
hitrih antigenskih testov pa osem odstotkov. Raziskava študentov Univerze v Mariboru, Sledilnika za covid-19 in Valicona
je pokazala, da se je polovica Slovencev pripravljena cepiti proti covidu-19 takoj, ko bo mogoče.
LJUBLJANA - Prvak DeSUS Karl Erjavec je po sestanku s strankami KUL menil, da je podpora stranke SMC potrebna
za oblikovanje nove vlade. Predstavnike SMC bodo zato povabili na pogovor o njihovem videnju prihodnosti Slovenije.
Predsednik DZ in podpredsednik SMC Igor Zorčič pa je v odzivu povedal, da SMC pred odločitvijo o odzivu povabilu KUL
in Erjavca na pogovore pričakuje pogovore ter začetek povezovanja in združevanja med opozicijskimi strankami, zlasti
LMŠ, DeSUS in SAB.
LJUBLJANA - Vodstvo STA je v pismu pozvalo premierja Janeza Janšo in člane vladne kabineta, naj podprejo zahtevo
kolektiva in nadzornega sveta STA za plačilo nadomestila za javno službo za opravljeno delo agencije v zadnjih mesecih
tega leta. Neodzivnost ministrskega zbora se ne sme nadaljevati, sicer bo resno ogrožen obstoj STA. Premier Janez
Janša je odgovoril, da bodo pogodbene obveznosti do STA izpolnjene, ko bo Ukom prejel in preveril zahtevano
dokumentacijo.
LJUBLJANA - Vlada je na dopisni seji podaljšala ukrepe iz šestega protikoronskega zakona, ki davčnim zavezancem
omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Namesto do konca leta 2020 bodo veljali še do konca marca 2021.
LJUBLJANA - Skupščina Petrola se je seznanila z rezultati posebne revizije poslov nekdanje uprave, ki jo je vodil
Tomaž Berločnik. Revizija je pri osmih poslih ugotovila oškodovanje družbe. Skupščina se za vložitev odškodninskih tožb
ni odločila, pač pa je odločitev na predlog SDH preložila na sedanjo upravo. Skupščina je prevetrila tudi nadzorni svet
Petrola; od aprila 2021 bo v njem tudi vodja kabineta okoljskega ministra Aleksander Zupančič.
BRASLOVČE - Škotsko podjetje BSW Timber je sporočilo, da ne bo gradilo žage na Gomilskem. Razloga sta predolga
časovnica za gradnjo navezovalne ceste do žage in aktivnosti civilne iniciative, ki nasprotuje njeni postavitvi. Na
gospodarskem ministrstvu so sicer zagotavili, da pogovori in pogajanja še potekajo. Na Gomilskem naj bi Škoti zgradili
največjo žago v državi, vrednost naložbe je bila ocenjena na 40 milijonov evrov.
LJUBLJANA - Družba 2TDK je sposobnost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira
železniške proge za odsek od Divače do Črnega Kala priznala avstrijskemu Strabagu, ki se je povezal z nemškim
podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektorju CPG v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter
turškemu gradbincu Cengiz.
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LJUBLJANA - Močno sneženje je zajelo predvsem severozahodni del države, zlasti območje Gorenjske. Vreme je
oviralo promet na več slovenskih cestah, med drugim je bila zaradi zdrsa tovornega vozila krajši čas zaprta primorska
avtocesta. Na Obali je voda poplavila nižje ležeče dele.
TOREK, 29. decembra
LJUBLJANA - DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za pomoč
gospodarstvu in zaščito delovnih mest, ob tem pa tako kot prvi protikoronski zakon dodatke za najbolj ranljive skupine
prebivalstva, med njimi upokojence, študente in družine. Besedilo je kljub nasprotovanju sindikatov uzakonilo tudi
upokojevanje starejših delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev. Podporo je dobilo tudi dopolnilo SMC, naj
se v sedmih dneh po uveljavitvi zakona izplača STA zaostale obveznosti za opravljanje javne službe v letu 2020,
financiranje iz državnega proračuna pa zagotovi tudi v letu 2021. Zakon je začel veljati 31. 12.
LJUBLJANA - Predsedstvo SD je podprlo oblikovanje alternativne protikrizne vlade in konstruktivno nezaupnico vladi
Janeza Janše s kandidatom za mandatarja nove vlade Karlom Erjavcem. Za SD je ključno, da se nova vlada osredotoči
na reševanje zdravstvene, gospodarske in socialne krize ter vzpostavi zdrave temelje za razvoj Slovenije do leta 2030.
LJUBLJANA - Premier Janez Janša in predsednik republike Borut Pahor sta po silovitem potresu na širšem območju
hrvaške prestolnice Zagreb z magnitudo 6,4, ki je sledil ponedeljkovemu, hrvaškima kolegoma, Andreju Plenkoviću in
Zoranu Milanoviću, ponudila pomoč Slovenije. Potres so čutili tudi po vsej Sloveniji, a škode ni povzročil, se je pa
preventivno samodejno zaustavila Nuklearna elektrarna Krško. Humanitarna pomoč je na Hrvaško začela prihajati iz
številnih držav, tudi iz Slovenije, v sredo je prizorišče potresa obiskal tudi evropski komisar Janez Lenarčič. Uprava za
jedrsko varnost je opravila izredno inšpekcijo NEK, v omrežje so jo znova priključili v noči na četrtek.
SREDA, 30. decembra

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

LJUBLJANA - Računsko sodišče je izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme
zaradi epidemije covida-19. Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in
računsko sodišče ne izda končnega poročila. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v izjavi za medije povedal,
da bi bili lahko pri 13 pogodbah za nakup zaščitne opreme zaznani sumi kaznivega dejanja, posredovali so jih policiji.
Prvak SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je napovedal, da se bo na osnutek odzval argumentirano in
dokumentirano.
LJUBLJANA - V Slovenijo je prispela druga pošiljka s 6825 odmerki cepiva proti covidu-19 odmerki bodo namenjeni
predvsem za cepljenje zdravstvenih delavcev in sodelavcev v bolnišnicah. Naslednje prednostne skupine za cepljenje so
po navedbah NIJZ starejši od 80, 70 in 60 let, kronični bolniki in nujne službe v državi. Družinski zdravniki tako po
besedah pristojnih že vzpostavljajo stik s svojimi starejšimi bolniki in preverjajo interes za cepljenje, da bi v naslednjih
mesecih cepili čim več starejših.
LJUBLJANA - Predsednik vlade Janez Janša je v novoletni poslanici izpostavil, da Slovenijo čaka še zadnja tretjina
spopada z epidemijo koronavirusa in nato veliki napori za čim hitrejše okrevanje ter ponovno rast. Ob tem je opozoril, da
so med epidemijo z vso silovitostjo udarila na dan desetletja nerešenih težav. Premier se je zahvalil vsem, ki se bodo v
prihodnjih mesecih prostovoljno cepili.
LJUBLJANA - Določba iz PKP7 o upokojevanju starejših delavcev je naletela na ostro nasprotovanje sindikalnih
združenj in odobravanje med delodajalci. Po mnenju reprezentativnih sindikalnih central je nedopustna in predstavlja
očitno zlorabo interventne zakonodaje. Ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja so pozvale k odstopu, napovedujejo tudi
razmislek o vložitvi ustavne presoje in nekatere druge ukrepe. Nasprotno pa GZS očitke o možnosti množičnih odpuščanj
starejših na podlagi PKP7 na GZS ocenjujejo kot neutemeljene in zmotne, s to rešitvijo so zadovoljni tudi v OZS.
LJUBLJANA - Svet SMC je na nočni seji sklenil, da ne podpira izvolitve prvaka DeSUS Karla Erjavca za mandatarja. Iz
stranke so sporočili, da bo SMC v luči nenehnih enostranskih provokacij največje vladne partnerice, ki so v nasprotju z
določili koalicijske pogodbe in SMC postavljajo v neenakopraven položaj, ostala odprta za dialog in sodelovanje z vsemi
parlamentarnimi strankami. Še posebej pa programsko sorodnimi strankami, ki morajo vložiti več napora v medsebojno
povezovanje, so zapisali. Za SMC sta prioriteta zajezitev epidemije ter družbena, socialna in gospodarska revitalizacija.
LJUBLJANA - Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo več trgovskih družb, naj se do končne odločitve zadrži zaprtje trgovin
ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ga je oktobra uveljavila novela zakona o trgovini. Je pa odločilo, da bo zadevo
obravnavalo absolutno prednostno.
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LJUBLJANA - Javne finance so tudi v tretjem četrtletju ustvarile primanjkljaj, ki je posledica ukrepov države za blažitev
posledic epidemije covida-19. Je pa bil manjši kot v predhodnih dveh četrtletjih, in sicer je po podatkih statističnega urada
znašal 146 milijonov evrov oz. 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda.
LJUBLJANA - V državni proračun se je v 11 mesecih 2020 po podatkih finančnega ministrstva nateklo nekaj manj kot
8,35 milijarde evrov prihodkov, odhodkov pa je bilo za skoraj 10,98 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako
dosegel blizu 2,63 milijarde evrov. Javne finance so sicer že vse leto pod vplivi epidemije covida-19.
LJUBLJANA - V Sloveniji so se cene letos znižale za 1,1 odstotka. Na deflacijo so najbolj vplivale nižje cene naftnih
derivatov; cene goriv za osebna vozila so se v enem letu znižale za 18,8 odstotka. Blago se je pocenilo za 1,7 odstotka,
storitve pa so se podražile za 0,2 odstotka.
LJUBLJANA/BEOGRAD - NLB je končala postopek nakupa 83,2-odstotnega deleža srbske Komercijalne banke.
Končna nakupna cena v skladu z določili pogodbe, ki jo je NLB s srbsko vlado podpisala februarja, je vključno z
natečenimi obrestmi 394,7 milijona evrov. NLB postati vodilna finančna institucija s sedežem in fokusom v jugovzhodni
Evropi.
LJUBLJANA - Vlada je podaljšala rok za vložitev zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo kateri od družbeno
pomembnih ustanov za leto 2020. Namesto do konca tega leta je mogoče zahtevo na finančno upravo vložiti do 31. maja
2021. Posledično se podaljšuje rok za nakazilo donacij.
ČETRTEK, 31. decembra
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. Vlada je na dopisni seji sprejela več
odlokov z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Med drugim sta vožnja z žičniškimi napravami in smučanje s 1.
januarjem dovoljena osebam z negativnim testom na novi koronavirus. Do 11. januarja 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 odločila, da bo od 2. januarja 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.
NOVA GORICA - Premier Janez Janša je obiskal šempetrsko bolnišnico. Napovedal je prihod nove pošiljke cepiva
prihodnji teden v Slovenijo in izrazil pričakovanje, da bodo lahko v drugi polovici januarja začeli cepiti zaposlene v kritični
infrastrukturi. Zaradi intenzivnejšega druženja v božično-novoletnem času moramo biti po njegovih besedah pripravljeni
na dodatno povečanje covidnih bolnikov. Mesto ministra za zdravje, katerega funkcijo je po odstopu Tomaža Gantarja
prevzel sam, naj bi bilo po njegovih besedah popolnjeno v začetku leta 2021.
LJUBLJANA - Slovenski filmski center (SFC) je zadnji dan leta prejel nakazilo iz proračuna v višini 1,95 milijona evrov za
plačilo obveznosti do filmskih producentov, ki so nosilci 33 projektov in so čakali na potrditev vlade.
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Slovenija v letu 2021 (tema) (dopolnjeno)
Letna napoved dogodkov v Sloveniji.
NOTRANJA POLITIKA IN DRUŽBA
Leto 2021 bo v več pogledih prelomno, kako se bo odvilo, pa je na več segmentih še vprašanje. Pričakovati je namreč
ključne in odločilne korake v boju s pandemijo covida-19, ki narekuje tempo dogajanja ne le na zdravstveni, pač pa tudi
na politično-odločevalski in družbeni ravni. Veliko si je obetati od začetka uporabe cepiv, obenem pa bo to tudi čas, ko se
bodo razkrile vse slutene in neslutene posledice koronske krize - od poslabšanja socialnega položaja do slabše širše
zdravstvene slike zaradi večmesečnega neizvajanja preventivnih in elektivnih zdravstvenih dejavnosti ter pričakovanega
podaljšanja že prej predolgih čakalnih dob. Mnogi opozarjajo tudi na spremembe v družbi, ki se obetajo kot posledica
družbene osamitve, pomanjkanja socializacije pri mladih, rasti nasilja v družini itd. Leto 2021 naj bi prineslo tudi
dokončne odgovore o načinu in obliki izvajanja dolgotrajne oskrbe, saj je koronska kriza dokončno razgalila potrebe po
učinkovitejšem sistemu skrbi za starejše. Prav tako bi lahko končno zeleno luč DZ dobil predlog za oblikovanje
demografskega sklada, s katerim se bo vse državne naložbe združilo pod eno streho s ciljem lažjega odzivanja države
na pričakovane demografske spremembe v prihodnosti.
Vse to so so izzivi, ki jih bo morala v letu, ko bo Slovenija praznovala 30 let samostojnosti in bo predsedovala Svetu EU,
nasloviti vladajoča politika. Katera vlada bo to, ali vlada Janeza Janše ali morda kakšna druga, pa je vprašanje, ki za zdaj
ostaja odprto.
Politična razmerja bodo pomembna tudi pri vsebinskih vprašanjih. Med drugim bo morala politika strniti vrste pri iskanju
ustavnega sodnika in udejanjanju ustavne odločbe o volilni zakonodaji, s čimer že zamujamo.

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

Eden od izzivov je tudi izvedba izobraževalnega procesa, ki zaradi epidemije večji del šolskega leta poteka na daljavo.
Kakšne bodo posledice za učni uspeh in psihofizično sliko šolajoče mladine, se bo pokazalo do konca šolskega leta.
Od politike pa bo, kot kaže, odvisno tudi urejanje položaja medijev. Med drugim naj bi se rešilo vprašanje financiranja in s
tem obstoja Slovenske tiskovne agencije, ki bo praznovala 30 let, mandat poteče direktorju Radiotelevizije Slovenija. Še
vedno pa je v čakalnici tudi paket medijskih zakonov, ki je v letošnjem letu sprožil precej pomislekov in nasprotovanj v
medijskih vrstah.
Na področju obrambe se obeta razjasnitev glede dopustnosti referenduma o 780-milijonskem naložbenem načrtu v
Slovensko vojsko, pa urejanje nezakonitih migracij in azilne politike.
Nenazadnje pa bodo oči javnosti uprte tudi v preiskave Komisije za preprečevanje korupcije, ugotovitve Računskega
sodišča in delo dveh parlamentarnih preiskav o nabavah opreme, potrebne v epidemiji covida-19.
GOSPODARSTVO
Gospodarska aktivnost v letu 2021 bo močno odvisna od epidemiološke slike doma in po svetu. Kako globok bo padec
gospodarskih aktivnosti predvsem v prvem četrtletju 2021 in kakšna bo učinkovitost ukrepov za blažitev gospodarskosocialnih posledic epidemije, bosta ključna dejavnika, ki bosta narekovala hitrost gospodarskega okrevanja. Globalno
gospodarstvo bi se lahko na predkoronsko raven vrnilo do konca leta, Slovenija pa najbrž šele tekom leta 2022.
Od najnovejših makroekonomskih napovedi bo tudi odvisno, ali bo vlada morala v začetku leta 2021 pripraviti rebalans
proračuna. Ob morebitnem nadaljevanju zaostrenih razmer bo vlada bržkone gospodarstvu, predvsem storitvenim
dejavnostim, ki so najbolj prizadete, na pomoč prihitela še s kakšnim protikoronskim svežnjem ukrepov. Slovenija si
veliko obeta od koriščenja finančnih sredstev v okviru svežnja za obnovo Evrope, v nacionalnem načrtu za okrevanje in
odpornost, ki ga mora Slovenija tako kot vse članice posredovati v Bruselj do konca aprila, so zajeti tudi ključni projekti.
V letu 2021 naj bi po napovedih zaživele nekatere spremembe na davčnem in gospodarskem področju, ki jih je nakazala
posebna vladna skupina. Zaživel naj bi tudi demografski sklad, s katerim se bo vse državne naložbe združilo pod eno
streho. Ob vendarle pričakovani stabilizaciji gospodarskih razmer je pereča raven socialnega dialoga, ki ga je hitro
sprejemanje ukrepov v času koronske krize močno načelo. Vendarle bi se lahko začela pogajanja za sklenitev novega
socialnega sporazuma, ki jih je zamaknila koronska kriza.
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Zagotovo bo v letu 2021 živahno na področju infrastrukture. Stekla naj bi glavna dela pri projektu drugega železniškega
tira Divača-Koper, nadaljevala se bodo dela na drugi cevi karavanškega predora, pričakovati je tudi intenziviranje
gradbenih del na tretji razvojni osi. V letalskem sektorju se po umiritvi pandemije pričakuje postopna vrnitev letalskih
prevoznikov na Brnik, država jih privablja tudi s subvencijami, še pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU naj bi bil
dokončan tudi nov potniški terminal na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Konec leta naj bi zaživele tudi elektronske
vinjete.
V bančno-zavarovalnem sektorju je med glavnimi skrbmi možnost rasti obsega slabih posojil zaradi šibke gospodarske
aktivnosti, medtem ko bi realni sektor lahko trčil na likvidnostne težave. Mercator naj bi vendarle prenesli na skupino
Fortenova, v Velenju pa naj bi zaživela nova Hisensova tovarna televizorjev. Jeseni naj bi v Dubaju vendarle izvedli
svetovno razstavo Expo, na kateri bo sodelovala tudi Slovenija. Država bo po napovedih na dražbi ponudila frekvence,
namenjene tudi uvajanju tehnologije 5G.
Po lanskem sprejemu Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta je pričakovati odločitev o energetski usmeritvi
Slovenije, vključno s premislekom o nadaljnji rabi jedrske energije in opustitvi rabe premoga. Pripravljena naj bi bila tudi
dokumentacija za energetsko izkoriščanje srednje Save, na spodnji Savi pa naj bi vendarle stekla gradnja HE Mokrice.
Po novelaciji zakona o varstvu okolja, ki je ponudil prehodne rešitve za ravnanje z odpadno embalažo, je pričakovati
sistemsko ureditev te problematike. Stanovanjsko problematiko naj bi reševal nov stanovanjski zakon, končalo naj bi se
tudi množično vrednotenje nepremičnin. Po doseženem dogovoru o skupni kmetijski politiki na ravni EU bo na
kmetijskem področju v ospredju priprava strateških dokumentov, s katerimi bodo naslovili uresničevanje novih ciljev.

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

ZUNANJA POLITIKA
Slovenija bo v drugi polovici leta, od 1. julija do 31. decembra, predsedovala Svetu EU. To bo njeno drugo
predsedovanje, ki pa bo vendarle drugačno od tistega leta 2008. Vloga predsedujoče države je manjša, saj je unija z
lizbonsko pogodbo dobila stalnega predsednika Evropskega sveta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika, s tem pa
sta se zmanjšala vloga in vidnost voditelja in zunanjega ministra predsedujoče države. Predsedstvo sicer še vedno vodi
sestanke devetih od desetih konfiguracij Sveta EU, torej tudi zasedanja vseh ministrov, razen zunanjih. Zato bo
predsedovanje za državo vseeno precejšen zalogaj, sploh v luči pandemije covida-19, saj ni jasno, v kakšnem obsegu
bodo dogodki potekali v živo in koliko na daljavo. Slovenija za čas predsedovanja načrtuje več visokih dogodkov v
Sloveniji, med drugim neformalni vrh voditeljev EU, ki bi mu sledil vrh EU-Zahodni Balkan. Kot svoje prioritete je
opredelila prizadevanja za odpornejšo EU, gospodarsko prenovo po pandemiji, unijo vrednot na temelju vladavine prava
ter varno EU.
V začetku jeseni bo Slovenija tradicionalno organizirala blejski strateški forum, ki zadnja leta velja za največji
zunanjepolitični dogodek v državi. Že v iztekajočem se letu bi moral predsednik republike Borut Pahor gostiti vrh ob
deseti obletnici pobude Brdo-Brioni, a je bil ta zaradi pandemije dvakrat preložen. Pahor upa, da bo mogoče srečanje
izvesti v prvih mesecih leta 2021.
Zunanji minister Anže Logar je po prevzemu položaja napovedal ambicioznejšo zunanjo politiko. Odnosi s Hrvaško, ki so
pred tem dominirali v zunanji politiki, so se umaknili v ozadje. Odnosi med Ljubljano in Zagrebom so se sicer otoplili, a
napovedana tiha diplomacija doslej ni privedla do zbližanja stališč glede uresničitve arbitražne razsodbe o meji. Hrvaška
in Italija bosta sicer predvidoma januarja skupaj razglasili svoji izključni gospodarski coni v Jadranu, skupaj s Slovenijo pa
naj bi nadaljevali pogovore o celoviti zaščiti Jadrana.
V letu 2021 se obetajo menjave na čelu tretjine diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije po svetu, med drugim
na Dunaju in v Berlinu. Večina menjav je predvidena poleti.
KULTURA
Kulturna politika bo v novo leto stopila z veljavnostjo zakona o kulturnem evru. Z njim naj bi bila kultura, kot so
napovedovali ob sprejetju zakona, med letoma 2021 in 2027 predvidoma bogatejša za 122,6 milijona evrov. V letu 2021
naj bi ta sredstva znašala 9,3 milijona evrov. Sredstva se bodo med drugim prelila v sanacijo najbolj ogroženih in
najpomembnejših kulturnih spomenikov v lasti države in lokalnih skupnosti, v ureditev osnovnih prostorskih pogojev in
nakup opreme za javne zavode, ohranjanje in obnovo najbolj ogrožene in najpomembnejše slovenske filmske, glasbene,
baletne in plesne dediščine ter hrambo digitalnih kulturnih vsebin.
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Tako odločevalci v kulturni politiki kot ustvarjalci se bodo soočili s posledicami epidemije covida-19 ter reševanjem
položaja, v katerem se je znašel sektor, sploh samozaposleni. Zaenkrat je še nejasna usoda številnih velikih kulturnih
dogodkov tako doma kot v svetu. Med večjimi, ki naj bi jih gostila Slovenija, je tudi glasbeni festival Europa Cantat,
osrednji kulturni dogodek ob predsedovanju države Svetu EU.
Leto 2021 bo prineslo tudi nekatere obletnice, med njimi 300. obletnico Škofjeloškega pasijona, vrhunec bodo prireditve
zaradi epidemije dosegle leta 2022, leto 2021 je razglašeno tudi za leto skladatelja Josipa Ipavca (1872-1921) in pisatelja
Josipa Jurčiča (1844-1881). V prihodnjem letu bo med drugim minilo tudi 200 let od ustanovitve prvega slovenskega
muzeja, takratnega Deželnega muzeja za Kranjsko, zdajšnjega Narodnega muzeja Slovenije.
ŠPORT
Vrhunski šport se v času epidemije novega koronavirusa nadaljuje tudi v Sloveniji pod prilagojenimi pogoji. V letu, ko bo
Olimpijski komite Slovenije praznoval svoj 30. rojstni dan bodo slovenski športniki lovili olimpijske medalje in številne
vrhunske uspehe na mednarodni sceni. Vse oči športnega sveta bodo poleti uprte v Tokio in prestavljene olimpijske igre.
Nogometni navdušenci bodo na svoj račun prišli z evropskim prvenstvom.
Slovenija bo v letu ob tem gostila več velikih mednarodnih športnih dogodkov. V februarju se bodo na Pokljuki zbrali
najboljši biatlonci na svetovnem prvenstvu, mesec kasneje pa bo v štirih mestih v Sloveniji potekal prvi del evropskega
prvenstva v nogometu do 21 let, ki ga bo Slovenija gostila skupaj z Madžarsko. Ta bo svoj zaključek doživel v juniju s
finalom v Ljubljani. V Sloveniji bodo potekale tudi stalnice med mednarodnimi športnimi tekmovanji. Februarja bo v
Mariboru Zlata lisica, marec pa bo v zaključku zimske sezone prinesel pokal Vitranc v Kranjski Gori in finale svetovnega
pokala smučarjev skakalcev v Planici.
Izredno zanimanje v slovenski javnosti bo v letu 2021 znova poželo kolesarstvo, kjer bodo slovenski tekmovalci branili
številne odmevne zmage in vodilni mesti na svetovni lestvici. Največja kolesarski dirka tu, dirka po Sloveniji, po lanski
odpovedi zaradi pandemije še čaka na dokončni termin, se pa pričakuje, da bo tudi slovita dirka po Italiji vsaj za hip
prečkala slovensko ozemlje. Tudi severnoameriška košarkarska liga NBA bo imela močno slovensko noto, saj bosta
svoja znanja v njej razkazovala zvezdnika Luka Dončić in Goran Dragić.
POMEMBNEJŠI DOGODKI IN OBLETNICE

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

JANUAR
1. Uporabljati se začne zakon o finančni razbremenitvi občin.
1. V veljavo stopi zakon o kulturnem evru.
1. Veljati začne prenovljen sistem obdavčitve motornih vozil, po katerem bo namesto prodajne cene odločilna okoljska
komponenta.
1. Uporabljati se začnejo določbe novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravice
zavarovancev, ki so pokojninsko dobo dokupili, s tistimi, ki se jim je doba prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje
že priznala kot pokojninska doba brez dokupa.
1. Veljati začnejo dodatni varnostni elementi pri kartičnem plačevanju preko spleta.
5. Po testiranju zaposlenih v zavodih za otroke s posebnimi potrebami na morebitno okužbo z novim koronavirusom, se
bodo znova začeli izvajati programi v teh zavodih.
7. Izteče se razpis za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS), mandat aktualnemu generalnemu
direktorju RTVS Igorju Kaduncu se izteče 24. aprila.
15. Uporabljati se začne odlok o ustanovitvi in nalogah urada za demografijo.
16. in 17. V Mariboru bosta potekali veleslalomski tekmi svetovnega pokala alpskih smučark.
21. Minilo bo deset let od izbruha finančnega škandala, ko je italijanski tednik L'Espresso razkril, da naj bi bila mariborska
nadškofija, lastnica finančne družbe Gospodarstvo Rast (ta pa družb Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding), zadolžena
za več sto evrov. V nadškofiji Maribor so sicer zatrdili, da je njihov neposredni dolg do bank konec leta 2010 znašal 17,4
milijona evrov.
31. Izteče se protikoronski ukrep subvencioniranja čakanja na delo doma.

26

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.01.2021
Friday, 11:59
Petek,
11:59

Kazalo

https://www.sta.si/2849458/slovenija-v-letu-2021-t...

4/7

LJUBLJANA - Začenja se prvo leto, v katerem so s sprejetim zakonom o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovensko vojsko zagotovljena sredstva za njeno modernizacijo. Od skupaj 780 milijonov evrov je za leto 2021 za
investicije namenjenih 100 milijonov evrov. Ali bo o zakonu potekal referendum, bo presodilo ustavno sodišče.
LJUBLJANA - Minimalna plača se skladno z leta 2018 sprejetim zakonom z letom 2021 dviguje nad minimalne
življenjske stroške.
LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor se bo z vodji poslanskih skupin posvetoval glede izbire novega
viceguvernerja. O njegovem predlogu naj bi DZ glasoval predvidoma februarja oz. marca.
MARIBOR - S prenosom računov okoli 400.000 komitentov Abanke na Novo KBM bosta banki dokončno združeni.
VELENJE - Predvidoma naj bi stekla proizvodnja televizorjev v novi tovarni Hisensa v Velenju.
ZAGREB/RIM - Hrvaška in Italija naj bi razglasili izključni gospodarski coni v Jadranu.
FEBRUAR
1. Izteče se razpis Akosa z javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev
končnim uporabnikom. Gre tudi za frekvenčne pasove, namenjene uvajanju mobilne tehnologije 5G. Dražba je
predvidena za marec ali april.
1. Vožnja po avtocestah bo možna samo še z vinjetami z letnico 2021 modrozelene barve.
1. Trije ponudniki - avstrijski Strabag v navezi z nemškim podjetjem Ed Züblin in turškim Gülermak Agirom, Kolektor CPG
v sodelovanju z Yapi Merkezijem in Özaltinom ter turški Cengiz, ki jim je družba 2TDK priznala usposobljenost za gradnjo
drugega tira med Divačo in Koprom, morajo predložiti finančne ponudbe.
2. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v letu 2020.
3. Minilo bo deset let od odstopa mariborskega nadškofa Franca Krambergerja, potem ko se je nadškofija zaradi
sumljivih poslov znašla v hudi zadolženosti.

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

8. Minilo bo 100 let od smrti slovenskega skladatelja Josipa Ipavca.
9. Minilo bo 150 let od rojstva pisatelja in duhovnika Frana Saleškega Finžgarja.
9. do 21. Na Pokljuki bo potekalo svetovno prvenstvo v biatlonu.
20. Minilo bo 30 let od sprejetja amandmaja k slovenski ustavi, s katerim so bili razveljavljeni vsi členi ustave, ki so
izvrševanje suverenosti republike prenašali na jugoslovansko federacijo. S tem je v Sloveniji prenehal veljati pravni red
SFRJ.
26. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v letu 2020.
BRUSELJ/LJUBLJANA - Vlada bo po napovedih potrdila končno besedilo nacionalnega načrta za okrevanje in
odpornost, ki bo podlaga za črpanje 5,2 milijarde evrov, predvidenih za Slovenijo v skladu za okrevanje EU po koronski
krizi. Po potrditvi ga bo v presojo poslala Evropski komisiji.
LJUBLJANA - Dars bo predvidoma sporočil odločitev o izboru izvajalca vzpostavitve in delovanje sistema elektronskih
vinjet; nov sistem naj bi zaživel decembra 2021.
MAREC
2. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanu Sušlju.
3. Minilo bo deset let, odkar so v Ljubljani odprli Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer), prvo agencijo
EU s sedežem v Sloveniji.
4. Minilo bo leto dni, odkar so v Sloveniji odkrili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.
12. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija prvič razglasila epidemijo covida-19. Preklicala jo je po 80 dnevih.
13. in 14. V Kranjski Gori bosta potekali tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v veleslalomu in slalomu.
24. do 31. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila prvi del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let.
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25. do 28. V Planici bo potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju ob koncu leta 2020.
LJUBLJANA - Umar predvidoma objavi spomladansko gospodarsko napoved.
APRIL
2. Tristo let od uprizoritve Škofjeloškega pasijona.
11. Izteče se mandat generalnemu direktorju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijanu Papežu.
24. in 25. V Mariboru bo potekala tekma svetovnega pokala gorskih kolesarjev in kolesark v spustu.
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v prvem četrtletju
2021.
LJUBLJANA - Družba 2TDK bi lahko po optimističnem scenariju podpisala pogodbo z izvajalcem glavnih del pri projektu
drugi tir Divača-Koper.
KRŠKO - Remont Nuklearne elektrarne Krško.
MAJ
3. Minilo bo 140 let od smrti slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča.
4. Začelo se bo nacionalno preverjanje znanja.
15. Minilo bo 30 let, odkar se je v prvih učnih centrih Teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru in na Igu pri Ljubljani
začelo usposabljanje prve generacije slovenskih vojakov.
23. Minilo bo 30 let od incidenta med TO in JLA v učnem centru TO Pekre; dan kasneje je padla prva žrtev prizadevanj
za osamosvojitev Slovenije - transporter JLA je v Mariboru do smrti povozil protestnika.

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

27. 40 let od z zakonom ustanovljenega Triglavskega narodnega parka.
30. do 6. 6. Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila zaključni del evropskega prvenstva v nogometu do 21 let.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v prvem četrtletju leta 2021.
JUNIJ
3. Minilo bo 30 let od ustanovitve Slovenske tiskovne agencija.
5. Svetovni dan okolja.
15. Minilo bo 10 let od uvedbe stečaja gradbenega velikana SCT, brez dela je ostalo 740 delavcev.
19. Minilo bo leto dni, odkar so prebivalci Slovenije dobili turistične bone za dopustovanje v domači državi - polnoletni po
200 evrov, mladoletni pa po 50 evrov.
25. Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela ustavni zakon za uresničitev Temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti RS ter Deklaracijo o neodvisnosti.
26. Minilo bo 30 let od slovesne razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
27. Minilo bo 30 let od začetka vojaške intervencije JLA v Sloveniji in s tem slovenske osamosvojitvene vojne, znane kot
desetdnevna vojna.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v prvem četrtletju 2021.
30. Iztečejo se protikoronski ukrepi: subvencioniranje skrajšanja delovnega časa, nadomestilo plač delavcem zaradi
karantene ali višje sile, povračilo izgubljenega dohodka v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok, izredna pomoč
v obliki mesečnega temeljnega dohodka, uveljavljanje pomoči države pri plačilu fiksnih stroškov in jamstvena shema za
likvidnostna posojila podjetjem.
SLOVENIJA - Po državi bo potekala največja kolesarska dirka pri nas, dirka po Sloveniji.
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JULIJ
1. Slovenija bo prevzela polletno predsedovanje Svetu EU.
6. Minilo bo deset let od sprejetja ustavnega zakona o narodnih skupnostih v Avstriji, ki je avstrijski Koroški prinesel 164
dvojezičnih krajevnih napisov. Prve table v skladu z zakonom so postavili 16. avgusta 2011.
7. Minilo bo 30 let od sprejetja brionske deklaracije. Dogovor med SFRJ ter Slovenijo in Hrvaško, dosežen ob
posredovanju Evropske skupnosti, je med drugim predvideval, da Slovenija in Hrvaška za tri mesece zamrzneta
osamosvojitvene projekte.
15. Minilo bo deset let, odkar sta NLB in NKBM uspešno prestali evropske stresne teste.
16. Začetek enega največjih mednarodnih glasbenih festivalov Europa Cantat (do 25.)
30. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v drugem četrtletju
2021.
AVGUST
19. Minilo bo 90 let od premiere prvega slovenskega celovečernega filma V Kraljestvu Zlatoroga v režiji Janka Ravnika.
31. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v drugem četrtletju 2021.
SEPTEMBER
1. Začetek novega šolskega leta.
4. in 5. V Ljubljani bo potekala tekma svetovnega pokala športnih plezalcev in plezalk v težavnosti.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v drugem četrtletju 2021.
LJUBLJANA - Umar predvidoma objavi jesensko gospodarsko napoved.

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

OKTOBER
1. Začetek novega študijskega leta
1. V Dubaju začetek svetovne razstave Expo.
6. V Portorožu se bo začel svetovni kongres Zveze za mednarodni šport za vse Tafisa, katerega osrednja tema bodo
posledice ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.
8. Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske deklaracije Slovenija začela izvajati
osamosvojitveno zakonodajo. Prevzela je nadzor nad svojimi mejami in uvedla svojo nacionalno denarno enoto, tolar.
15. Minilo bo 200 let od ustanovitve prvega slovenskega muzeja, takratnega Deželnega muzeja za Kranjsko.
15. Minilo bo 30 let od ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije.
19. Minilo bo leto dni, odkar je Slovenija drugič razglasila epidemijo covida-19.
25. Minilo bo 30 let od umika zadnjih vojakov JLA z ozemlja Slovenije. Zato 25. oktobra praznujemo državni praznik dan
suverenosti.
29. Evropski statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v tretjem četrtletju
2021.
NOVEMBER
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o gibanju BDP v tretjem četrtletju 2021.
DECEMBER
1. Uvedli naj bi e-vinjete.
8. Minilo bo 30 let, odkar je mednarodna arbitražna komisija pod vodstvom Roberta Badinterja ugotovila, da je SFRJ
razpadla.
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18. Minilo bo 70 let od premiere prvega Kekca, filma Jožeta Galeta.
19. Minilo bo 30 let, odkar je Slovenijo kot prva od zahodnih držav priznala Islandija. Isti dan sta to storili tudi Nemčija in
Švedska, a z dodatkom, da bo njun sklep začel veljati 15. januarja 1992.
23. Minilo bo 30 let, odkar je takratna slovenska skupščina sprejela novo ustavo, prvo ustavo samostojne Slovenije.
30. Statistični urad RS bo objavil podatke o dolgu in primanjkljaju v tretjem četrtletju 2021.

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

31. Izteče se veljavnost turističnih bonov.
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Na Hrvaškem se še vedno tresejo tla
(dopolnjeno)
Območje v okolici Petrinje in Siska, ki ju je v torek prizadel rušilni potres, so danes stresli še trije potresni sunki z
magnitudami 3,2, 3,1 in 3,6, kažejo podatki Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra (EMSC). Danes je na terenu
tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in vojske, ki pomagajo prebivalstvu in odstranjujejo ruševine.
Žarišče prvega današnjega potresa, ki je imel magnitudo 3,2, je bilo 12 kilometrov jugozahodno od Petrinje. Območje je
stresel ob 4.52. Drugi z magnitudo 3,1 se je zgodil ob 6.37, žarišče je imel 19 kilometrov jugozahodno od Siska. Tretjič so
se tla stresla ob 13.13 štiri kilometre zahodno od Siska z magnitudo 3,6.
Tla se tako po torkovem rušilnem potresu, ki je Petrinjo in okolico prizadel z magnitudo 6,2, še naprej tresejo. Do četrtka
so zabeležili 265 potresov z magnitudo nad 1,0, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Profesor na zagrebški fakulteti za gradbeništvo in koordinator na hrvaškem centru za potresno inženirstvo Josip Atalić je
pojasnil, da je prizadeto območje še vedno potresno aktivno. Vendar pa ni razlogov za paniko, temveč se je treba
navaditi in se obnašati temu primerno.
Po njegovih besedah je bolje, da ljudje ne bivajo v poškodovanih hišah, dokler jih ne pregledajo statiki.
Pomočnik hrvaškega notranjega ministra Damir Trut je ob tem dejal, da se je del ljudi, ki v preteklih dneh niso želeli
zapustiti poškodovanih domov, vendarle javil v vojašnici v Petrinji. Tam so pripravili namestitve za tiste, ki so ostali brez
strehe nad glavo. Dodal je, da so namestitve odprli še v dveh petrinjskih šolah, za kateri so statiki ocenili, da sta varni.

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

V izjavi za hrvaški nacionalni radio je povedal še, da je danes na terenu tisoč pripadnikov civilne zaščite, policije in
vojske, ki pomagajo ljudem in odstranjujejo ruševine. Danes so ključne naloge prevoz in razdeljevanje kontejnerjev, kamp
prikolic in šotorov ter odstranjevanje poškodovanih dimnikov in popravljanje streh. Davi so začeli razdeljevati tudi kruh,
vodo in druge potrebščine, pripravljajo tople obroke.
V potresu je bila poškodovana tudi bolnišnica v Sisku, od koder pa je že 15 sekund čez polnoč prišla spodbudna novica.
Takrat se je namreč rodil prvi novorojenček v novem letu na Hrvaškem. Dečka Davida se je razveselila štiričlanska
družina iz Petrinje. Mati in dojenček sta dobro, so sporočili iz bolnišnice.
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Smučarji in smučarke v Zagrebu pomagajo
žrtvam potresa
Hrvaški prireditelji bližnjih slalomskih tekem za svetovni pokal v alpskem smučanju v Zagrebu so sporočili, da so se z
vsemi tekmovalkami in tekmovalci dogovorili, da bodo deset odstotkov denarnega sklada namenili žrtvam nedavnega
potresa, je zapisala avstrijska tiskovna agencija APA. Skupni znesek pomoči znaša 50.000 evrov.
V rušilnem potresu, ki je v torek stresel območje južno od Zagreba, je na območju Petrinje, Gline in Siska umrlo sedem
ljudi, popolnoma uničenih je vsaj tisoč objektov, še najmanj toliko pa jih je poškodovanih.
"V Zagrebu je potres povzročil le manjšo škodo, v sisaško-moslavški županiji pa pravo katastrofo. Zavoljo tega smo se
odločili za denarno pomoč," je dejal direktor tradicionalnega tekmovanja na Sljemenu Vedran Pavlek in dodal, da priprave
za bližnji slalomski tekmi za svetovni pokal potekajo brez težav.

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

Ženska slalomska tekma bo na sporedu v nedeljo, 3. januarja, moška pa v sredo, 6. januarja. Obe tekmi bosta minili brez
gledalcev.
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Šibek potresni sunek v bližini Celja
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 15.43 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,2. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 65 kilometrov severovzhodno od Ljubljane, v bližini Celja.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, čutili pa so ga
posamezni prebivalci Celja in Vojnika pri Celju, so še sporočili iz urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za
okolje.
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Napoved - svet, 2. 1. (sobota)
Napoved dogodkov v svetu v soboto, 2. januarja.
ZAGREB - Na Hrvaškem bo dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, ki je najbolj prizadel območje
Petrinje, Siska in Gline. V potresu je umrlo sedem ljudi, nastala je ogromna gmotna škoda.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
zunanjepolitično uredništvo: Sara Kovač
tel. št. 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

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

Twitter: https://twitter.com/STA_novice

34

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

02.01.2021
Saturday,
Sobota,
00:30
00:30

Kazalo

https://www.sta.si/2850675/na-hrvaskem-danes-dan-z...

1/1

Na Hrvaškem danes dan žalovanja za žrtvami
potresa
Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi, 26 pa jih je
bilo poškodovanih, med njimi šest huje. Pomoč prebivalstvu prihaja z vseh koncev Hrvaške, pa tudi iz drugih držav. Med
prvimi je pomagala Slovenija.
Hrvaška vlada je 2. januar za dan žalovanja za žrtvami potresa, ki je z magnitudo 6,2 stresel območje Siska, Petrinje in
Gline jugovzhodno od Zagreba, razglasila v sredo.
Največ smrtnih žrtev je tresenje tal zahtevalo v vasi Majske Poljane blizu Gline. V ruševinah več družinskih hiš je umrlo
pet krajanov, med katerimi je bil najmlajši 20-letnik. V središču Petrinje je umrla 12-letna deklica, v Žažini blizu Siska pa
starejši moški.
Nastala je tudi večja gmotna škoda. Doslej so prijavili poškodbe na več kot 4000 objektih, od tega jih najmanj 200 ne bo
mogoče prenoviti.

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

Prebivalce, ki so ostali brez strehe nad glavo so namestili v sprejemne centre, predvsem v vojašnici v Petrinji in
posameznih šolskih športnih dvoranah. Nekateri so poiskali zavetišče pri svojcih in prijateljih, preostalim so pripeljali
stanovanjske zabojnike in mobilne hiške. Vsem so zagotovili humanitarno pomoč z najnujnejšimi potrebščinami. Pomoč
je prihajala z vseh delov države in iz več članic Evropske unije, tudi iz Slovenije.
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Hoče - Slivnica: V prihodnjih dveh letih precej za gradnjo
kanalizacije

V Čreti imajo sedaj težave s pitno vodo.
Damijan Toplak

Damijan Toplak

01.01.2021, 05.00

V prvi obravnavi sta bila sprejeta tudi predloga proračunov Občine Hoče -Slivnica (občina šteje blizu 12 tisoč
prebivalcev) za leti 2021 in 2022. Oba sta v javni razpravi za morebitne pripombe in dopolnitve do 16. januarja,
ogledati pa si ju je mogoče na občinski spletni strani in ob upoštevanju navodil NIJZ za zajezitev širjenja
koronavirusa tudi v občinski sejni sobi v času uradnih ur. Občinski proračun za leto 2021 predvideva za 13,95
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milijona evrov prihodkov in 15,64 milijona evrov odhodkov.

Kar 2,97 milijona evrov proračuna za leto 2021 je namenjenega izobraževanju, pretežno financiranju vrtcev, blizu
dva milijona evrov pa nadaljevanju gradnje kanalizacijskega omrežja v Spodnjih Hočah, Slivnici in Radizelu. Veliko
se bo investiralo v Rogozi - 36.800 evrov za ureditev doma krajanov in skoraj 60 tisoč evrov v dveh letih, dve
tretjini bo EU-sredstev, za sprostitveno-rekreacijski center. Okrog 126.500 evrov bo šlo za ureditev kolesarskih poti
med Rogozo in Miklavžem ter med Rogozo in letališčem v Orehovi vasi. Za izgradnjo črpališča v Čreti 150 evrskih
tisočakov, v treh letih pa še 130 tisoč evrov za projekt Voda izpod Pohorja, v sklopu katerega bo urejen vodohran
Križna kapela.

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

V proračunu za leto 2022 pa je predvidenih 11,36 milijona evrov prihodkov in 12,7 milijona evrov odhodkov. Znova
bo šlo največ, 2,96 milijona evrov, za izobraževanje, od tega skoraj dva milijona za vrtce. Še 2,86 milijona evrov bo
šlo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Spodnjih Hočah, Slivnici in Radizelu ter dodatnih 63 tisoč evrov za
ureditev doma krajanov v Rogozi kakor še 75 tisoč evrov za ureditev vaškega središča Gmajna v Orehovi vasi, enak
znesek, 75 tisočakov, je predviden za ureditev pešpoti ob drevoredu v Pivoli.
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Dom upokojencev Ptuj: Pred gradnjo še ene enote

Odpri galerijo
Dom upokojencev Ptuj ima več enot na širšem ptujskem območju, na posnetku pa
Slavica Pičerko Peklar

je

tista

na Ptuju.

Slavica Pičerko Peklar

01.01.2021, 05.00

V začetku decembra je vodenje Doma upokojencev Ptuj prevzela dosedanja strokovna
vodja Vesna Šiplič Horvat. Nekdanja direktorica Jožica Šemnički, ki je dom vodila od leta
2014, bo do sredine marca, ko se bo upokojila, opravljala delo strokovne vodje, v tem
času pa bodo v domu izbrali njenega naslednika oziroma naslednico.
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Več zaposlenih na posameznega stanovalca
Šemničkijeva je ob predaji direktorskih nalog spomnila, da je bilo njeno vodenje doma povezano z odpravo
številnih nepravilnosti, ki so se izkazovale po množici inšpekcijskih nadzorov: "Dom je bil kadrovsko podhranjen,
predvsem je primanjkovalo strokovnega kadra na področju zdravstvene nege. Zaposlenim smo v zadnjih letih
omogočili izobraževanja za bolničarje in zdravstvene tehnike, za kar se je odločilo veliko sodelavcev, ki so tako
postali kompetentni izvajalci storitev zdravstvene nege."

Vesna Šiplič Horvat, nova direktorica
Doma upokojencev Ptuj
DU Ptuj

starostnikom

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

Usmerjajo

z

Konec leta 2014 je bilo v Domu upokojencev Ptuj 298 zaposlenih, ki so skrbeli za
727 stanovalcev, trenutno je zaposlenih 392, ti pa skrbijo za blizu 600
stanovalcev. V preteklih letih so v domu poskrbeli za izboljšanje bivalnih
pogojev stanovalcev in delovnih pogojev zaposlenih, v vseh enotah so izvedli
investicijsko vzdrževalna dela ter ob tem uredili kuhinjo in paviljon, ki je še
zlasti dobrodošel za dementne stanovalce, v enoti Muretinci. Povečali so
kapacitete v enoti Juršinci, kjer izvajajo tudi program posebnega varstva, uredili
mansardo v enoti Kidričevo, postavili zimski vrt s kavarno v enoti Ptuj in
pripravili vse za začetek gradnje nove enote za več kot sto stanovalcev v Žabjaku.
Ob vsem tem so v domu razvili številne projekte, ki so namenjeni
oskrbovancem, ali so pri njih sodelovali, najsodobnejšo oskrbo lahko nudijo tudi

demenco.

se v

pomoč starejšim na njihovih domovih

Nova direktorica Vesna Šiplič Horvat ima 23 let delovnih izkušenj, v tem času je nabrala devet let vodstvenih
izkušenj v socialnem varstvu in je članica številnih delovnih skupin na nacionalni ravni, tako na področju
socialnega kot zdravstvenega varstva: "Naš dom se intenzivno usmerja tudi v pomoč starejšim, ki bivajo v domačem
okolju, saj smo nosilec projekta Sodobna oskrba starejših. Na nas, ki delamo v domu, je, da dobro delamo. Vsak dan
prihajam iz Murske Sobote. S svojo predanostjo in lastnim vzgledom želim biti zgled, stavim pa na sodelovanje tako
s sodelavci kot stanovalci in njihovimi svojci ter člani organov upravljanja. Stavim tudi na sodelovanje z ostalimi
domovi v regiji in širše, drugimi zavodi, društvi in institucijami v širšem lokalnem okolju."
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Okoljsko ministrstvo bo v 2021 pohitelo
zakonodajnimi spremembami

z

31.12.2020 08:55

Ljubljana, 31. decembra (STA) - 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.

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

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.
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.
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Ministrstvo čaka tudi priprava več strateških dokumentov s področja podnebja. Do
poletnih parlamentarnih počitnic naj bi tako DZ sprejel dolgoročno podnebno
Pustite nam sporočilo
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.

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

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
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
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razširjene odgovornosti.
S tem želi država zlasti preprečiti kopičenje odpadne embalaže pri komunalnih
podjetjih, kot se je to zaradi neustrezne zakonodaje dogajalo zadnja leta.
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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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