Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 1. 2021
Število objav: 10
Internet: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0
potres: 5
Svetovni dan inženirjev:
0
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Naslov

Te zahteve bodo še strožje kot pri pasivni hiši

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 1. 2021

Avtor

Katarina Nemanič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi pasivne? Ali pa med njimi obstajajo razlike? Kako jih razumejo na Eko skladu? Stanovanjske stavbe so velike
porabnice energije, zato se zahteve gradnje vse čas in vse bolj zaostrujejo. Gradbeni predpisi so vse strožji tudi, ko gre
za dovoljeno rabo energije v novih stavbah. To velja za družinske in tudi...

Naslov

Kaj vse se spreminja v novem letu

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 1. 2021

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeni zakon

...zahtev po poročanju gospodarskih subjektov in poenostavitev postopkov. Novi zakoni. Državnemu zboru RS bodo
posredovani v sprejem v prvi polovici 2021: gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o vodah. Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije. Med prioritete...

Naslov

Še brez napovedi o večjem odpuščanju

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 1. 2021

Avtor

Marijana Hanc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...obdobju, kot je pojasnila Dubravka Furar, največ povprašujejo za delavci, ki bi opravljali preprosta dela v predelovalni
dejavnosti. Veliko je potreb tudi v gradbeništvu in seveda v zdravstvu in socialnem skrbstvu, kjer so zaželeni vsi
zdravstveni poklici, od strežnikov in bolničarjev do zdravstvenih delavcev za nego in...

Naslov

V Ankaranu nič več turistično-apartmajskih naselij

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 1. 2021

Avtor

Nataša Čepar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...po novem pa dobra šestina tega. image_alt Ankaran vzpostavlja četrto obmorsko središče »Ko smo na dražbi kupili
zemljišče, smo vedeli, da tako gosta gradnja, kot je bila predvidena v takratnem prostorskem aktu, ne bo mogoča. Zdaj
bomo v dogovoru z občino počakali na pripravo občinskega podrobnega prostorskega...

Naslov

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami rušilnega 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, več
deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam, poroča
hrvaška...
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Naslov

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami rušilnega potresa (dopolnjeno)

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, več
deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam, poroča
hrvaška...

Naslov

Območje Petrinje od ponedeljka streslo 374 potresov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 2. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Območje hrvaške Petrinje je od ponedeljka streslo 374 potresov, od tega 109 v zadnjih dveh dneh, je razvidno iz
danes objavljenih začasnih podatkov naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu. Najhujši je bil potres v torek ob
12.19, ki je dosegel magnitudo 6,2, poroča hrvaška tiskovna agencija...

Naslov

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami rušilnega potresa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 1. 2021

Avtor

Unknown

Teme

potres

...Sisak, 2. januarja - Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo
sedem ljudi, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam.
Zagotovil je...

Naslov

Z izbiro izvajalca za državni prostorski načrt korak proti hidroelektrarnam na srednji Savi

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 2. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...usklajevanj. Kot je tedaj dejal okoljski minister Andrej Vizjak, so naložbe v gradnjo hidroelektrarn v zasavskem delu
ovrednotene na 350 milijonov evrov, večino del pa bodo opravila slovenska podjetja. Po njegovih besedah pa bo
gradnja hidroelektrarn zasavskim lokalnim skupnostim prinesla tudi številne infrastrukturne...

Naslov

Zmerna potresna sunka v bližini Ljubljane in Idrije

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 2. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.09 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,0
v bližini Ljubljane. Ob 6.04 pa so nato v bližini Idrije zabeležili še en zmeren potresni sunek, tokrat magnitude...
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Te zahteve bodo še strožje kot pri
pasivni hiši
Katarina Nemanič Mal

Avtor

Žurnal24

2. Januar

2021, ob 6:41

main

so pasivne hiše tudi hkrati skoraj ničenergijske in obratno,
so skoraj ničenergijske hiše tudi pasivne? Ali pa med njimi
obstajajo razlike? Kako jih razumejo na Eko skladu?

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

Ali

ali

Stanovanjske stavbe so velike porabnice energije, zato se zahteve gradnje vse čas in
vse bolj zaostrujejo. Gradbeni predpisi so vse strožji tudi, ko gre za dovoljeno rabo
energije v novih stavbah. To velja za družinske in tudi večstanovanjske hiše.
S

januarjem je začelo veljati, da bodo morale biti vse novogradnje, do zdaj je to veljalo
za javne stavbe, skoraj ničenergijske (sNES). Načeloma je že dolgo znano, kaj to
pomeni in kakšna naj bi bila novogradnja, ki ustreza skoraj ničenergijskemu standardu,
1.

le

kako bo njeno načrtovanje in izvedba potekala v praksi, še ni določeno. Še vedno
čakamo, da bo ministrstvo za okolje in prostor uskladilo in sprejelo nov pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah, ki bo natančno določil vse tehnične parametre.
a

Napovedi

MOP

O novem gradbenem
ničenergijskih hišah

in

stanovanjskem zakonu ter skoraj
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Različni koncepti energijsko varčne gradnje
Do takrat pa ostaja tudi vprašanje ali graditelj, ki načrtuje oziroma že gradi pasivno
hišo, zadosti tudi zahtevam skoraj ničenergijskega standarda. Pasivna hiša je že več kot
10 let pri nas sprejeta kot ena od najbolj energijsko varčnih gradenj. Če lahko tako
rečemo, smo tehnologije pasivne hiše uvozili iz Nemčije, natančneje iz Passivhaus
Instituta v Darmstadtu, ki je opredelil koncept pasivne gradnje.
Čeprav se je ta koncept uveljavil po vsem svetu, pa poznamo tudi druge sisteme
energijsko varčne gradnje. Tako so na primer Švicarji razvili Minergiehaus standard, v
Avstriji gradijo energijsko varčne hiše tudi po sistemih Klimaactiv, Klimahaus, Proklima.
V ZDA so energijsko varčne hiše označene kot LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), pod pojmom pa razumejo zeleno, do okolja prijazno gradnjo.
EU se je odločila za svoj koncept gradnje
Kljub številnim že razvitim in tudi v praksi uveljavljenim sistemom energijsko varčne
gradnje, pa so se v EU očitno strinjali, da je treba uvesti še en, nov za vse države članice
zavezujoč sistem – skoraj ničenergijske stavbe. Kar pa ne pomeni, da bomo v prihodnje
povsod gradili hiše z enakimi zahtevami. Nasprotno, vsaka država članica se bo oziroma
se je sama odločila, kaj pomeni sNES in kako bodo graditelji to dosegli.

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

V Sloveniji so se odločevalci odločili, da se bo sNES zelo približal pasivnemu standardu,
ki je eden od najstrožjih med prej naštetimi. Kljub temu pa pasivnih hiš in sNES ne
moremo metati v isti koš. Torej če se odločimo za gradnjo sNES ni nujno, da bo hiša
pasivna, nasprotno pa veljat tudi, da gradnja pasivne hiše še ne pomeni, da bo ta sNES.
Poglejmo razlike.

arhiv

Lumar

Raba energije za ogrevanje
Pri pasivnih hišah je najvišja dovoljena raba energije za ogrevanje temelj, zato je
natančno določena, meja je postavljena pri največ 15 kWh/m² na leto. Pri sNES ta meja
ni oziroma ne bo tako strogo določena, predvsem pa bo lahko nekoliko višja.
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Debelina toplotne izolacije zunanjega ovoja
Koncept pasivne gradnje hišo obravnava kot celoto z vsemi danostmi in vplivi
mikrolokacije, zelo strogo tudi določa dovoljene najvišje vrednosti toplotne prehodnosti
posameznih elementov zunanjega ovoja, na največ 0,15 W/m²K za stene in 0,8 W/m²K
za okenske okvire in zasteklitve. Pri sNES bodo najvišje dovoljene vrednosti toplotne
prehodnosti zunanjega ovoja, torej sten, strehe, tal in steklenih površin predpisane v
PURES, kakšne bodo, še ni znano, pričakujemo pa lahko, da bodo nekoliko višje kot pri
pasivni hiši.

Pravilnika

Ker MOP
starem

ni

ni

pripravil predpisa, bomo lahko gradili po

Raba obnovljivih virov energije

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

Koncept pasivne hiše graditelju ne predpisuje, katero energijo bo hiša izkoriščala za
nadomestitev tisto malo toplotnih potreb. Smisel je, da hišo načrtujemo tako, da kar se
da učinkovito izkoriščamo sončne dobitke pozimi, s čimer zmanjšamo potrebe po
dovajanju toplote iz ogrevalnega sistema, poleti pa jo učinkovito naravno in umetno
senčimo. V pasivni hiši za ogrevanje lahko uporabljamo neposredno elektriko, zemeljski
plin, celo kurilno olje, saj so potrebe po toploti za ogrevanje izjemno majhne, uporaba
obnovljivih virov energije je zgolj priporočilo, ne pa obveza. Je pa v pasivni hiši omejena
poraba elektrike in sicer na največ 18 kWh/ m² na leto.
V sNES pa bo treba vsaj polovico potrebne energije zagotoviti iz obnovljivih virov
pridobljenih v neposredni okolici. Brez težav bomo to lahko zagotovili z uporabo
toplotne črpalke, če pa bi želeli hišo slučajno priključiti na zemeljski plin, pa bo treba
vgraditi na primer sprejemnike sončne energije ali sanitarno toplotno črpalko za
ogrevanje vode.

arhiv

Gregor

Omejitev primarne energije
Pri pasivnih hišah velja, da je zgornja meja primarne energije v hiši, kamor poleg
ogrevanja, prezračevanja, priprave tople vode, štejejo še razsvetljavo, omejena na
največ 120 kWh/m² na leto. V sNES je ta zahteva bistveno strožja, omejena bo na 75
kWh/m².
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Obvezno centralno prezračevanje in test zrakotesnosti
V pasivnih hišah je test zrakotesnosti obvezen, določena je tudi največja dovoljena
vrednost izmenjave zraka. Tudi v sNES naj bi bil test zrakotesnosti obvezen, čeprav
njegova vrednost ne bo izrecno predpisana, bo pa zajeta v drugih kriterijih, opredeljenih
v PURES.
Pasivne hiše brez centralnega prezračevalnega sistema ni, saj brez tega nikakor ne
moremo doseči pasivnega standarda, niti zahtevane zrakotesnosti. V sNES še ni jasno,
ali bo centralno prezračevanje obvezno ali ne. Če bomo zahteve lahko dosegli brez
prezračevalnega sistema, verjetno ne bo obvezen. Odvisno od posamezne gradnje.

Novogradnje

Že čez leto
hiše

in

pol bomo gradili

le

skoraj ničenergijske

Najstrožje zahteve so na Eko skladu
Sklenemo lahko, da so nekateri kriteriji strožji pri pasivnih hišah, drugi pri sNES, zato ne
moremo reči, da z gradnjo pasivne hiše avtomatično zadostimo tudi zahtevam sNES. To
med drugim potrjujejo tudi zahteve za pridobitev subvencije pri Eko skladu za gradnjo
sNES.

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

Te so mešanica ene in druge gradnje. Hiša mora izpolnjevati večino zahtev za pasivno
hišo, hkrati pa mora zadostiti zahtevi o 50 odstotkih energije iz obnovljivih virov,
neposredna poraba električne energije za ogrevanje in pripravo sanitarne vode pa ne
sme presegati 10 odstotkov skupnih letnih potreb.
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Kaj vse se spreminja
Avtor

Nina Šprohar

2. Januar

v

novem letu

2021, ob 6:55

Profimedia

Kakšne spremembe

se

nam obetajo

v

novem letu?

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

Na področju izobraževanja
Novela zakona o vrtcih. Novela prinaša ponovno uvedbo brezplačnega
vrtca, pravica pa se razširja in uvaja brezpogojno brezplačnost vrtca za
tretjega in nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši
bratje in sestre še v vrtcu, ali ne več. "S tem predlogom se izboljšuje
finančna dostopnost vrtcev za mlade družine in zagotovo prispeva tudi k
dvigu deleža vključenih otrok v vrtce," pravijo na ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Zakon je že v zakonodajnem
postopku in bo predvidoma sprejet v mesecu januarju 2021. Če bo sprejet,
bo brezplačen vrtec za drugega otroka začel veljati s 1. septembrom 2021.
Državni proračun bo na letni ravni za ta ukrep zagotovil 5,83 milijona evrov
sredstev.
Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Kot pravijo
na MIZŠ, je ta zakon tik pred uvrstitvijo na sejo vlade.
Novi nacionalni strategiji. "V pripravi sta strateška dokumenta s
področja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Obema
nacionalnima strategijama namreč se letos izteka veljavnost, zato sta v
pripravi novi, ki bosta začrtali razvoj za naslednje desetletje."
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Malovrh/STA

Na področju javne uprave

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

Razpis za pametna mesta. "V teh dneh oz. takoj po novem letu bo po treh
letih objavljen razpis za pametna mesta. Upravičenci bodo konzorciji
občin. Med upravičene stroške pa predvidevamo stroške nakupa
komunikacijske opreme in programske opreme, licenc, razvoj inovativnih
rešitev. Predvideno je, da bo stopnja sofinanciranja 80 %, vrednost razpisa
bo znašala 16 milijonov evrov," pravijo na ministrstvu za javno upravo
(MJU).
Volilna zakonodaja. "Takoj po novem letu bo na sporedu pomemben
mejnik v soočanju z neustavnostjo trenutne volilne zakonodaje.
Pričakujemo, da bo predlog sprememb volilnih okrajev, ki smo ga v
sodelovanju s poslanskimi skupinami oblikovali na MJU, prejel zadostno
podpro poslank in poslancev."
Elektronska identiteta Kot pravijo na MJU, je to ena izmed njihovih
prioritet za 2021. Nov zakon o osebni izkaznici prinaša novo sodobno
osebno izkaznico z biometričnimi podatki (podobo obraza in prstnimi
odtisi, podobno kot je to pri potnih listih), in z njo tudi novo elektronsko
identiteto. "Uporaba bo določena v novem Zakonu o elektronski
identifikaciji in storitvah zaupanja. Uporabniki bodo imeli tako na voljo
različna sredstva za elektronsko identifikacijo," obljubljajo na MJU.
.

Digitalni dvojček Slovenije Na MJU bodo nadaljevali s projektom
vzpostavitve Digitalnega dvojčka Slovenije, ki bo predstavljal digitalno
sliko realnega dogajanja v Republiki Sloveniji. Kaj je njegov temeljni
namen? "Da bo s pomočjo naprednih tehnologij na enem mestu omogočal
hitro in celovito spremljanje in razlago tekočih dogajanj, zaznavanje
anomalij, napovedovanje trendov ter poročanje z vizualizacijami za
odločanje v realnem času. Po domače povedano: davčne blagajne,
promet, energetika – točno se bo videlo, kaj se kupuje kdaj in kje, kako
vplivajo kakšni ukrepi ipd."
.

9

02.01.2021

Zurnal24.si

Sobota, 06:58

Država: Slovenija

Kazalo

3 / 10

https://www.zurnal24.si/slovenija/kaj-vse-se-sprem...

Spremembe zakona o javnem naročanju in zakona o sistemu plač
javnem sektorju.

Saša

v

Despot

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

Na področju družinske politike in dela
Pomoč ob rojstvu otroka. Enkratni prejemek ob rojstvu otroka se dvigne
iz 286,72 evra na 350 evrov. "Pravico ima vsak novorojenček, katerega
mati ali oče imata stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in
dejansko živita v Republiki Sloveniji. Gre za enega od elementov družinske
politike in spodbujanja rodnosti," pojasnjujejo na ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve (MDDSZ).
Dvig starševskega dodatka. Starševski dodatek se iz 258,09
evra dvigne na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, to
je 402,18 evra. "Starševski dodatek je namenjen materam (ali očetom po
77 dnevih od rojstva otroka), ki niso zavarovane za starševsko varstvo
(študentke, nezaposlene), upravičenec/ka je za čas trajanja pravice
vključena v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Mati (oziroma oče, če
on koristi) in otrok morata imeti stalno ali začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji in dejansko prebivati v Republiki Sloveniji. Pravica traja 365 dni
od rojstva otroka, v primeru rojstva dvojčkov ali več otrok, nedonošenčka,
otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo se podaljša.
Znesek se izenači z osnovnim zneskom minimalnega dohodka in ni nižji od
tega zneska," pojasnjujejo na MDDSZ.
Dvig najnižjega materinskega, očetovskega in starševskega
nadomestila. Najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in
starševskega nadomestila, osnova za manjkajoče mesece pri izračunu
nadomestila in začetna osnova za nadomestilo brez dopusta, se bo
dvignilo na enako višino, kot je osnovni znesek minimalnega dohodka v
bruto znesku, to je 543,29 evra bruto (402,18 evra neto). Do 31. 12. 2020
znašalo najnižje izplačilo nadomestila 331 evrov bruto.

je
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Novost pri pravici do krajšega delovnega časa. Upravičencem do
krajšega delovnega časa bodo od 1. 1. 2021 zagotavljali do polne delovne
obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela
povprečja zadnjih 12 plač (enak izračun koz za materinsko nadomestilo),
vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače. Do sedaj je
Republika Slovenija zagotavljala do polne delovne obveznosti plačilo
prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.
"Za vse upravičence, ki imajo na dan 1. 1. 2021 odločeno o pravici s staro
osnovo, bo center za socialno delo do 30. 6. 2021 izdal novo odločbo z
višjo osnovo, in sicer izračunano iz povprečja plač v letu 2019 (če je že
takrat upravičenec delal krajši delovni čas zaradi starševstva, se bo plača
iz 2019 preračunala na polni delovni čas)," pojasnjujejo na
MDDSZ. Primer: Plača 1000 evrov bruto za 4 ure se bo preračunala na
polni delovni čas (torej bo osnova za plačilo prispevkov 2000 evrov bruto).

Anže

Petkovšek

Na področju gospodarstva
Digitalizacija vseh razpisov. V 2021 želijo na ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT) digitalizirati vse razpise, trenutno so na 75
odstotkih.
Priprave na novo finančno obdobje z ukrepi za dvig produktivnosti.
Poleg covid ukrepov za ohranjanje delovnih mest in izboljšanje likvidnosti
slovenskega gospodarstva se MGRT intenzivno pripravljajo na novo
finančno obdobje - ključni cilj bo dvig produktivnosti in posledično boljša
konkurenčnost. "Ukrepi bodo usmerjeni v povečanje investicij, domačih in
tujih, digitalno transformacijo podjetij vseh velikosti, uvajanje krožnega
gospodarstva in v raziskave, razvoj in inovacije, ki so gonilo napredka.
Skrbeli bomo tudi za MSP, vključno z visoko inovativnimi in globalno
usmerjenimi startup in scaleup podjetji, ki zagotavljajo veliko dodano
vrednost na zaposlenega. MGRT posebno pozornost daje panogi turizma
in lesnopredelovalni industriji ter ohranjanju delovnih mest na
depriviligiranih območjih," obljubljajo.
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Debirokratizacija. MGRT je vključeno v vladno skupino za
debirokratizacijo. "Verjamemo, da bomo z odpravo administrativnih ovir,
manjših in večjih, bistveno pripomogli k boljšemu poslovnemu okolju. Tega
namreč sestavlja poleg institucij podpornega okolja (SPOT točke, subjekti
inovativnega okolja), katerih storitve financiramo, tudi zakonodajno okolje,
kjer lahko brez finančnih posledic na proračun dosežemo velike pozitivne
učinke na gospodarstvo. Z vidika dodeljevanja nepovratnih sredstev je za
večjo učinkovitost nujno nadaljevati z digitalizacijo procesa razpisnih
postopkov, ki sta jo tako SPS kot SPIRIT že pričela," pravijo na MGRT.

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

Izvajanje EU programov. Na MGRT imajo številne odprte projekte, med
katerimi izpostavijo izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD),
podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za
povečanje snovne in energetske učinkovitosti, izvajanje operacij v okviru
dogovora za razvoj regij, financiranje spodbud za ponovni zagon
poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območij, vzpostavitev
spremljanja in evalviranja dobrih praks za projekte, sofinancirane z
razvojnimi sredstvi MGRT, dodatno opolnomočenje komuniciranja z
deležniki in preostalo javnostjo na področju razvojnih spodbud MGRT.
Poleg tega želijo v sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki pripraviti in
uresničevati načrt okrevanja in odpornosti slovenskega turizma 20202023, kot pravijo, bodo nadaljevali tudi z ukrepi na področju trajnostnega
turizma za pospešeno digitalno transformacijo slovenskega turizma in
z izvajanjem ukrepov na področju politike kadrov v turizmu (nacionalna
shema za spodbujanje ustreznega upravljanja s kadri, sodelovanje v EU
Pact for skills - paktu za spretnosti). Pomembni bodo še ukrepi
za ponovno vzpostavitev letalske povezljivosti Slovenije ter izvajanje
projekta Slovenija - Evropska gastronomska regijja 2021.
Podpiranje investicij v lesno industrijo. Prizadevajo si za povečanje
količine doma predelanega lesa v izdelke z visoko dodano vrednostjo. "Ena
izmed naših aktivnosti je zato tudi podpiranje domačih in tujih
investitorjev pri investicijah v lesno industrijo po zakonu o investicijah,
zakonu o regionalnem razvoju in po zakonu o gospodarjenju z državnimi
gozdovi." Z domačimi in tujimi partnerji bodo zato podprli več investicijskih
projektov, "ki bodo postali regijski pospeševalci razvoja lesne industrije".
"Vse projekte, ki so trenutno v obravnavi (7 lesno predelovalnih centrov,
katerih skupna investicijska vrednost presega 140 milijonov evrov) in ki
bodo imeli pozitiven učinek v lokalni skupnosti, je vlada uvrstila med
prioritetne strateške naložbe, na seznam pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji."
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Saša

Despot

Na področju okolja in prostora
Administrativne razbremenitve. Cilj je, kot pravijo na ministrstvu za
okolje in prostor (MOP), zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju
dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor, racionalizacija
zahtev po poročanju gospodarskih subjektov in poenostavitev postopkov.

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

Novi zakoni. Državnemu zboru RS bodo posredovani v sprejem
polovici 2021: gradbeni zakon, zakon o urejanju prostora, zakon
spremembah in dopolnitvah zakona o vodah.

v

prvi

o

Uskladitev o dolgoročnem energetskem konceptu Slovenije. Med
prioritete štejejo še odgovorno ravnanje z viri
energije, sanacijske ukrepe za zagotovitev čistejšega pridobivanja
energetskih virov, druge ukrepe za ogljično nevtralnost do 2050, vključno
z izrabo jedrske energije ter urejevanje področja rabe geotermalne
energije, "kar bomo izvedli preko Dolgoročne podnebne strategije
Slovenije do 2050 (plan sprejetja v Državnem zboru RS do poletnih
parlamentarnih počitnic)"
.

Prenova stanovanjske politike. Povečanje fonda najemnih stanovanj s
poudarkom na mladih in mladih družinah, vzpostavitev sistemskega vira
za gradnjo stanovanj in dvig namenskih proračunskih sredstev, kar po
besedah MOP rešuje zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega
zakona. Načrt sprejetja v državnem zboru je v prvi polovici 2021.
Decentralizacija in skladen regionalni razvoj. Cilj naj bi na MOP v prvi
polovici 2021 realizirali preko Strategije prostorskega razvoja Slovenije
2050 in Pomorskega prostorskega načrta Slovenije.
Poenostavitev in pospešitev umeščanja večjih infrastrukturnih in
energetskih objektov v prostor. "Del teh ciljev smo že realizirali, in sicer
preko interventnih zakonov, v prvi polovici 2021 pa bosta to področje
urejala tudi zakon o urejanju prostora in zakon o gospodarskih javnih
službah varstva okolja."
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Nadaljevanje izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem področju
države.
Posodabljanje načrta za koriščenje sklada za podnebne spremembe.
"Načrt se posodablja v smeri, kako področje podnebnega financiranja
ustrezno usmeriti v projekte, ki bodo učinkovito sledili cilju zniževanja
emisij. Cilj je, da v preostanku mandata, to je do vključno 2022, v celoti
porabimo razpoložljiva sredstva. Projekti so vezani na vse resorje, tako 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,"
pojasnjujejo.

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

Digitalizacija in vzpostavitev informacijskega sistema MOP.
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. "Cilj projekta je 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," pojasnjujejo na MOP.

Saša

Despot

Na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane
Sprejem številnih zakonov in predpisov. Med njimi so zakon o kmetijskih
zemljiščih, zakon o živinoreji, zakon o zaščiti živali, zakon o agrarnih
skupnostih, zakon o zadrugah, pravilnik "Konoplja" (sprejem na vladi v
februarju), masne bilance (ureditev v januarju) in odlok o
odpravi zaraščanja.
Reforma skupne kmetijske politike. Strateški načrt ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), pripravljen v januarju.
Zaključek pregleda dela SiDG. Kot pravijo na MKGP, se bo temeljit
pregled dela državnega podjetja Slovenski državni gozdovi v prihodnjem
letu zaključil.
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Širitev območja pridelave terana. "Nadaljevale se bodo aktivnosti z
Italijo in Evropsko komisijo na področju širitve območja pridelave terana
tudi na območju italijanskega Krasa," obljubljajo na MKGP.

Saša

Despot

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

Na področju notranjih zadev
Spremembe zakonodaje. Med najpomembnejšimi nalogami na
ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) izpostavljajo ukrepe za
premagovanje epidemije koronavirusa, pripravo sprememb zakona o
organiziranosti in delu v policiji, sprejem več novel zakonov s področja
notranjih zadev v DZ, ki jih je vlada sprejela letos (o tujcih, o mednarodni
zaščiti, o prijavi prebivališča, o osebni izkaznici), pa tudi uvedbo
avtocestne policije in sistemsko urejanje romske problematike.

Saša

Despot

Na področju obrambe
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Kadrovska konsolidacija. "Nadaljevali bomo kadrovsko konsolidacijo
Slovenske vojske in letošnji pozitivni trend zaposlovanja pripadnikov
stalne sestave še okrepili ter skozi enotno vstopno točko krepili tudi vrste
pogodbenih rezervistov in kandidatov za prostovoljno služenja vojaškega
roka," pravijo na ministrstvu za obrambo (MORS).
Nabava opreme. "Skladno s zakonom o zagotavljanju investicij v
Slovensko vojsko od 2021 do 2026 bomo pospešeno izvajali postopke
naročil za nabavo opreme, ki jo predvideva omenjeni zakon."
Posodobitev zakonodaje. Na MORS obljubljajo, da bodo v prihodnjem letu
posodobili srednjeročne in dolgoročne planske dokumente ter zakonodajo
na področju obrambe, kot tudi na področju zaščite in reševanja.

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

Povečanje odpornosti na podnebno pogojene nesreče. Na MORS bodo
izvajali postopke za financiranje posameznih projektov iz evropskih
sredstev na področju zaščite in reševanja v okviru projekta povečanja
odpornosti na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji ter
opremljanje enot zaščite, reševanja in pomoči za povečanje odziva na take
nesreče v naši državi v letih 2021 do 2027, pravijo.
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Še brez napovedi o večjem
odpuščanju

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

Avtor

Marjana Hanc

2. Januar 2021, ob 18:50

Unsplash

zadnjih dneh leta 2020 je bilo zlasti iz Trgovinske zbornice
Slovenije slišati grozeče napovedi o bistveno večjem odpuščanju.
Zakon o delovnih razmerjih nalaga delodajalcem, da morajo pred
večjim odpuščanjem svojo namero sporočiti zavodu za
zaposlovanje. A kot so nam zadnji dan leta 2020 pojasnili z
Zavoda za zaposlovanje, Območna služba Kranj, takih napovedi
ne v novembru ne decembru niso dobili. Zadnji znani podatek o
brezposelnih na Gorenjskem je iz konca novembra 2020: tedaj je
bilo na zavodu prijavljenih 6114 iskalcev zaposlitve oziroma
V
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skoraj 30 odstotkov več kot
O tem, kako

v

novembru 2019.

epidemija virusa covid-19 vplivala na brezposelnost na Gorenjskem, smo

je

več vprašanj naslovili na Zavod za zaposlovanje, Območno službo Kranj, pod katero
sodijo uradi za delo Kranj, Jesenice, Radovljica, Škofja Loka in Tržič. Dubravka Furar
namestnica direktorja ZZRS, Območna služba Kranj,
epidemije covid-19

v

je

pojasnila, da

je

,

po razglasitvi

pomladnem času med vsemi regijami povzročila dejansko največji

porast brezposelnosti na Gorenjskem. Mnogo malih podjetij oziroma s.p.-jev
primoranih zapreti svoje dejavnosti. Podobno se
Največji porast brezposelnih

v

je

dogajalo tudi

v

je

bilo

jesenskem času.

oktobru in novembru 2020 pa na Gorenjskem oziroma

v

Območni službi Kranj beležijo med tistimi, katerim se izteklo delovno razmerje za
določen čas. Sledijo jim tisti,

ki

so

jih

delodajalci odpustili kot presežne delavce.

Po juniju izboljšanje
Na Gorenjskem

je

bilo

v

juniju uradno prijavljenih na zavodu za zaposlovanje največ

brezposelnih, in sicer 6777 (kar
se

je v

bilo kar 50 odstotkov več kot junija 2019, medtem ko

je

Sloveniji število brezposelnih povečalo za 26 odstotkov).

Število uradno brezposlenih Gorenjcev oziroma prijavljenih na zavodu za zaposlovanje
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se

je

do septembra znižalo na 6098, oktobra

na 6114. (kar

je

je

zraslo na 6131 in do konca novembra še

29,5 odstotka več kot novembra 2019, medtem ko se

je v

Sloveniji

povečalo "le" 16,2 odstotka več).
Če primerjamo Urad za delo Kranj
2020 in novembra 2019,

je

z

drugimi na Gorenjskem

zanimivo, da

je

v

obdobju konec novembra

po odstotnem deležu Urad za Kranj "šele" na

četrtem mestu. Največji porast brezposelnosti beleži Radovljica, sledita Jesenice in
Škofja Loka ter šele nato Kranj, medtem ko so imeli najnižji porast brezposelnosti

v

Tržiču.
Zadnji podatek o registrirani brezposelnosti
Statističnega urada RS

je

ta bila

v

je

sicer

iz

oktobra lani. Po podatkih

Območni službi Kranj 6,4-odstotna. Medtem ko

je

Urad za delo Kranj imel tedaj 6,9-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti (enako
tudi Urad za delo Tržič), sledita Jesenice (6,8-odstotna) in Radovljica (6,7-odstotna),
najnižja pa

je

bila

v

Uradu za delo Škofja Loka (4,7-odstotna).

Vsak tretji brezposelni le z osnovno šolo
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In kakšne so bile razmere na Uradu za delo Kranj

(ki

pokriva Upravno enoto Kranj

oziroma občine Kranj, Jezersko, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Naklo) od
poletja naprej? Junija 2020

je

bilo

(kar

v

juniju 2019),

je

47,3 odstotka več kot

iz

omenjenih občin prijavljenih na zavodu 3095 ljudi
v

novembru pa 2755 (kar

21,7 odstotka več

je

kot novembra 2019.)
Zanimivo

je,

da

Kranju prijavljenih žensk (49,6 odstotka) skoraj enako kot moških, po

je v

izobrazbi pa pri prijavljenih brezposelnih izstopajo tisti,
izobrazbo, takih

je

je

preprosta dela
v

je

35,6 odstotka.

preteklosti na Gorenjskem veliko povpraševali po voznikih, natakarjih,

v

kuharjih, zdravnikih,
obdobju, kot

imajo zgolj osnovnošolsko

kar 30,6 odstotka. In pri starostni strukturi izstopajo starejši

brezposelni nad 50 let, teh
Delodajalci so

ki

...

Na območju Urada za delo Kranj pa delodajalci

v

zadnjem

pojasnila Dubravka Furar, največ povprašujejo za delavci,
v

predelovalni dejavnosti. Veliko

je

potreb tudi

v

ki

bi opravljali

gradbeništvu in seveda

zdravstvu in socialnem skrbstvu, kjer so zaželeni vsi zdravstveni poklici, od strežnikov

in bolničarjev do zdravstvenih delavcev za nego in naprej.

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

S Spleta

Odrešile nas bodo konservativne ženske

odpuščanje

COVID-19

Urad za delo Kranj

gorenjska

brezposelnost

Območna služba Kranj

Zavod za zaposlovanje
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Delo.si

Država: Slovenija

https://www.delo.si/novice/slovenija/v-ankaranu-ni...

02.01.2021

Sobota, 18:29

Kazalo

2/2
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

02.01.2021
Saturday,
Sobota,
13:25
13:25

Kazalo

https://www.sta.si/2850787/na-hrvaskem-dan-zalovan...

1/1

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami
rušilnega potresa
Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi, več deset
ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam, poroča hrvaška tiskovna
agencija Hina.
Po državi danes zastave visijo na pol droga, zabavne prireditve so prepovedane, televizije in radiji pa so imajo prilagojen
program.
"Na dan žalovanja se z veliko žalostjo spominjamo in se poklanjamo žrtvam uničujočega potresa, ki je prizadel sisaškomoslavško županijo. V mislih in molitvah smo z njihovimi družinami in najdražjimi, ki jim izrekamo sožalje in solidarnost
celotnemu hrvaškemu ljudstvu," je tvitnil Plenković.
Zagotovil je še pomoč vsem, ki so ostali brez domov. "Kar je zrušeno se bo obnovilo in zgradilo," je dodal in se še
zahvalil za enotnost, ki jo je ob dogodku izkazal hrvaški narod, ter za pomoč številnih držav.
Zagrebški nadškof, kardinal Josip Bozanić bo danes ob 18. uri v spomin na žrtve daroval mašo, ki jo bo prenašala tudi
hrvaška radiotelevizija HRT.
Prebivalci Siska, Petrinje in Gline so leto 2021 pričakali zunaj svojih hiš, številni so ostali brez vsega. So pa za dobro
novico poskrbeli v Sisku, kjer se je v tamkajšnji sicer huje poškodovani bolnišnici nekaj sekund po polnoči rodil prvi
letošnji otrok na Hrvaškem.

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

Rušilni potres v torek z magnitudo 6,2 je terjal sedem življenj, med njimi deklice v Petrinji, pet ljudi je umrlo v Majskih
Poljanah, še en človek pa v Žažini. V potresu je bilo poškodovanih več tisoč stavb. Potres so čutili tudi v sosednjih
državah, med drugim v Sloveniji. Območje je močnejši potres stresel že v ponedeljek, po torku pa so sledili drugi
popotresni sunki.
Nemudoma po potresu so se na prizadeti območje odpravile reševalne ekipe, hitro je na območje prispela tako domača
kot mednarodna pomoč. Med drugim so iz Splita tja poslali okoli 900 odmerkov cepiva proti covidu-19. Cepljenje se je
danes v Sisku že začelo.
Zaradi pomoči iz Zagreba pa je prišlo do spora z županom Petrinje Darinkom Dumbovićem. Vladi je očital, da je
obljubljenih 30 milijonov kun pomoči za Petrinjo nesprejemljivih in da jih ne potrebujejo. Zmotilo ga je tudi, da so Glini
ponudili 25 milijonov kun pomoči, čeprav da se v Petrinji še vedno vse ruši.
Vlada je pozvala k umiritvi strasti in napovedala, da je to le prvi paket pomoči prizadeti županiji v skupni višini 100
milijonov kun, bodo pa obnovi namenili še dodaten denar.
Na območju se še vedno borijo s posledicami potresa. Ponekod so se celo začele pojavljali luknje v tleh. O udiranju
zemlje poročajo med drugim iz kraja Mečenčani blizu Petrinje. Luknje so velike tudi do nekaj metrov in se večajo, poroča
hrvaški portal Index.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

02.01.2021
Saturday,
Sobota,
17:03
17:03

Kazalo

https://www.sta.si/2850840/na-hrvaskem-dan-zalovan...

1/1

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami
rušilnega potresa (dopolnjeno)
Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo sedem ljudi, več deset
ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam, poroča hrvaška tiskovna
agencija Hina.
Po državi danes zastave visijo na pol droga, zabavne prireditve so prepovedane, televizije in radiji pa so imajo prilagojen
program.
"Na dan žalovanja se z veliko žalostjo spominjamo in se poklanjamo žrtvam uničujočega potresa, ki je prizadel sisaškomoslavško županijo. V mislih in molitvah smo z njihovimi družinami in najdražjimi, ki jim izrekamo sožalje in solidarnost
celotnemu hrvaškemu ljudstvu," je tvitnil Plenković.
Zagotovil je še pomoč vsem, ki so ostali brez domov. "Kar je zrušeno se bo obnovilo in zgradilo," je dodal in se še
zahvalil za enotnost, ki jo je ob dogodku izkazal hrvaški narod, ter za pomoč številnih držav.
Hrvaški predsednik Zoran Milanović je znova izrazil sožalje družinam preminulih in poudaril, da lahko njihovo žalost
potešimo zgolj z odločno solidarnostjo in dolgoročno skrbjo za njih.
Na Hrvaško se je na današnji dan znova spomnila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se je
prek Twitterja poklonila žrtvam potresa, njihovim družinam in ljubljenim ter hrvaškemu narodu. "Evropa stoji z vami," je
dodala.

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

Zagrebški nadškof, kardinal Josip Bozanić bo danes ob 18. uri v spomin na žrtve daroval mašo, ki jo bo prenašala tudi
hrvaška radiotelevizija HRT.
Prebivalci Siska, Petrinje in Gline so leto 2021 pričakali zunaj svojih hiš, številni so ostali brez vsega. So pa za dobro
novico poskrbeli v Sisku, kjer se je v tamkajšnji sicer huje poškodovani bolnišnici nekaj sekund po polnoči rodil prvi
letošnji otrok na Hrvaškem.
Rušilni potres v torek z magnitudo 6,2 je terjal sedem življenj, med njimi deklice v Petrinji, pet ljudi je umrlo v Majskih
Poljanah, še en človek pa v Žažini. V potresu je bilo poškodovanih več tisoč stavb. Potres so čutili tudi v sosednjih
državah, med drugim v Sloveniji. Območje je močnejši potres stresel že v ponedeljek, po torku pa so sledili drugi
popotresni sunki.
Nemudoma po potresu so se na prizadeti območje odpravile reševalne ekipe, hitro je na območje prispela tako domača
kot mednarodna pomoč. Med drugim so iz Splita tja poslali okoli 900 odmerkov cepiva proti covidu-19. Cepljenje se je
danes v Sisku že začelo.
Zaradi pomoči iz Zagreba pa je prišlo do spora z županom Petrinje Darinkom Dumbovićem. Vladi je očital, da je
obljubljenih 30 milijonov kun pomoči za Petrinjo nesprejemljivih in da jih ne potrebujejo. Zmotilo ga je tudi, da so Glini
ponudili 25 milijonov kun pomoči, čeprav da se v Petrinji še vedno vse ruši.
Vlada je pozvala k umiritvi strasti in napovedala, da je to le prvi paket pomoči prizadeti županiji v skupni višini 100
milijonov kun, bodo pa obnovi namenili še dodaten denar.
Na območju se še vedno borijo s posledicami potresa. Ponekod so se celo začele pojavljali luknje v tleh. O udiranju
zemlje poročajo med drugim iz kraja Mečenčani blizu Petrinje. Luknje so velike tudi do nekaj metrov in se večajo, poroča
hrvaški portal Index.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

02.01.2021
Saturday,
Sobota,
17:04
17:04

Kazalo

https://www.sta.si/2850842/obmocje-petrinje-od-pon...

1/1

Območje Petrinje od ponedeljka streslo 374
potresov
Območje hrvaške Petrinje je od ponedeljka streslo 374 potresov, od tega 109 v zadnjih dveh dneh, je razvidno iz danes
objavljenih začasnih podatkov naravoslovno-matematične fakultete v Zagrebu. Najhujši je bil potres v torek ob 12.19, ki je
dosegel magnitudo 6,2, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.
Torkov rušilni potres, ki je zahteval sedem življenj, je imel epicenter pet kilometrov jugozahodno od Petrinje na globini
11,5 kilometra. Prvi potres z epicentrom v bližini Petrine je bil sicer v ponedeljek ob 6.28, dosegel je magnitudo pet.
Od ponedeljka do četrtka so zabeležili 265 potresov, ki so imeli magnitudo najmanj ena. V novem letu pa so skupno
potrdili 109 potresov, 69 v petek, danes do 14. ure pa 40.
Na območju so se po rušilnem potresu, v katerem je bilo poškodovanih in uničenih več tisoč stavb, zaradi deževja in
škode na nasipih ob rekah v zadnjih dneh bali še poplav. Danes pa je predstavnica urada Hrvaških voda Tatjana
Dovranić Kardeš zagotovila, da ni nevarnosti poplav.

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

Za hrvaško radiotelevizijo HRT je povedala, da vodostaji od danes padajo. Njihove službe pa so preverile tudi razpoke, ki
so se po potresih pojavile na nasipih Save in Kolpe. Razpoke bodo začasno sanirali glede na kritičnost posameznih
delov, končna popravila pa bodo izvedli, ko bodo boljši vremenskih pogoji in bodo imeli na voljo točne tehnološke rešitve,
je dodala.
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13:31
13:31

Kazalo

https://www.sta.si/2850793/na-hrvaskem-dan-zalovan...

1/1

Na Hrvaškem dan žalovanja za žrtvami
rušilnega potresa
Sisak, 2. januarja - Na Hrvaškem je danes dan žalovanja za žrtvami torkovega rušilnega potresa, v katerem je umrlo
sedem ljudi, več deset ljudi pa je bilo poškodovanih. Premier vlade Andrej Plenković se je danes poklonil vsem žrtvam.
Zagotovil je še pomoč vsem, ki so ostali brez domov. Zahvalil se je za enotnost, ki jo je ob dogodku izkazal hrvaški
narod, ter za pomoč številnih držav.
Zaradi vladne pomoči je prišlo do spora z županom Petrinje Darinkom Dumbovićem. Vladi je očital, da je obljubljenih 30
milijonov kun pomoči za Petrinjo nesprejemljivih in da jih ne potrebujejo. Zmotilo ga je tudi, da so Glini ponudili 25
milijonov kun pomoči, čeprav da se v Petrinji še vedno vse ruši.

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

Vlada je pozvala k umiritvi strasti in napovedala, da je to le prvi paket pomoči prizadeti županiji v skupni višini 100
milijonov kun, bodo pa obnovi namenili še dodaten denar.
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08:11
08:11

Kazalo

https://www.sta.si/2849767/z-izbiro-izvajalca-za-d...

1/1

Z izbiro izvajalca za državni prostorski načrt
korak proti hidroelektrarnam na srednji Savi
HSE Invest z javnim naročilom vabi zainteresirane ponudnike k izvedbi državnega prostorskega načrta za območje
hidroelektrarn na srednji Savi, in sicer za prve tri načrtovane - Suhadol, Trbovlje in Renke po združenem postopku.
Prijave zbirajo do 19. januarja. Po optimističnem scenariju bi za sprejetje prostorskega načrta potrebovali do štiri leta.
Koncesijsko pogodbo za energetsko izrabo srednje Save so podpisali jeseni, po več kot 15 letih usklajevanj. Kot je tedaj
dejal okoljski minister Andrej Vizjak, so naložbe v gradnjo hidroelektrarn v zasavskem delu ovrednotene na 350 milijonov
evrov, večino del pa bodo opravila slovenska podjetja. Po njegovih besedah pa bo gradnja hidroelektrarn zasavskim
lokalnim skupnostim prinesla tudi številne infrastrukturne projekte.
Po podpisu pogodbe bodo po optimističnem scenariju potrebovali še tri do štiri leta za sprejetje državnega prostorskega
načrta. Predvidoma leta 2024 naj bi začeli graditi prvo srednjesavsko hidroelektrarno, v dve- do triletnih zamikih pa še
preostali dve.
Za izgradnjo ene hidroelektrarne potrebujejo približno tri leta in pol, okoli leta 2027 bi tako lahko začela delovati prva. Z
delnim prekrivanjem gradnje bi lahko do leta 2030 zgradili prve tri zasavske hidroelektrarne. Šele po sprejetju
prostorskega načrta pa bo mogoče govoriti o natančni investicijski vrednosti.
Po zadnjih grobih ocenah naj bi sicer prve oz. spodnje tri hidroelektrarne skupaj stale 350 milijonov evrov, pri čemer bo,
ker gre za kanjonski del Save, kjer ne bo potrebno veliko vlaganj v infrastrukturne ureditve, večji del naložbe predstavljal
energetski del.

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

Celotno verigo od Ježice do Suhadola naj bi sicer sestavljalo med 9 in 12 hidroelektrarn.
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Kazalo

https://www.sta.si/2850743/zmerna-potresna-sunka-v...

1/1

Zmerna potresna sunka v bližini Ljubljane in
Idrije
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1.09 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 1,0 v
bližini Ljubljane. Ob 6.04 pa so nato v bližini Idrije zabeležili še en zmeren potresni sunek, tokrat magnitude 1,1.
Po prvih podatkih je bilo žarišče prvega potresa dva kilometra vzhodno od Ljubljane. Potres so čutili posamezni prebivalci
Ljubljane.
Žarišče drugega potresa pa je bilo 42 kilometrov zahodno od Ljubljane, v bližini Idrije. Po prvih podatkih so potres čutili
posamezni prebivalci Vojskega in Idrije.

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

Intenziteta obeh potresov v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, so še
ocenili na Uradu za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.
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