Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 5. 1. 2021
Število objav: 15
Internet: 13
Televizija: 1
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Inženirski dan: 0
potres: 5
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 0
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 0
... Slovenije: 0
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Naslov

Slovenija v svetu: Daleč od uravnoteženih odnosov z velesilami

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Uroš Esih

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
5

Povzetek

Po skoraj desetletju dobrih odnosov z Rusijo se je vlada Janeza Janše močno oprla na ZDA V minulem letu je
Slovenija pod vlado Janeza Janše pospešeno utrjevala odnose z ZDA, ki so pred tem veljali za zanemarjene. Vrhunec
v bilateralnih odnosih je bil avgustovski obisk ameriškega državnega

Naslov

Petrinjo znova stresel močnejši potresni sunek

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 4. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško Petrinjo je danes zjutraj znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2, so sporočili hrvaški
seizmologi. Potres, ki so ga precej čutili tudi v Zagrebu, je območje stresel ob 7.49, navaja hrvaška tiskovna agencija
Hina. Še en močnejši...

Naslov

Petrinjo znova stresel močnejši potresni sunek (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 4. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaško Petrinjo je danes zjutraj znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2, so sporočili hrvaški
seizmologi. Potres, ki so ga precej čutili tudi v Zagrebu, je območje stresel ob 7.49, navaja hrvaška tiskovna agencija
Hina. Še en močnejši...

Naslov

Združenje občin 15.000 evrov za prizadete v potresu na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 4. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...letu med drugim odločilo, da hrvaškim občinam za odpravo posledic decembrskega rušilnega potresa donira
sredstva višini 15.000 evrov. Ob tem so vse slovenske občine pozvali, da skušajo po svojih močeh pomagati
prizadetim v potresu na Hrvaškem. Kot so sporočili po današnji seji, so omenjeno donacijo nakazali na račun...

Naslov

Hrvaška vlada po potresu razglasila stanje katastrofe v treh županijah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Mednarodna politika; 4. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaška vlada je danes zaradi posledic rušilnega potresa, ki je v prejšnji torek stresel območja sisaško-moslavške ter
dele zagrebške in karlovške županije v teh treh županijah razglasila stanje katastrofe. Razglasili...
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Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Naslov

Slovenska karitas nadaljuje zbiranje pomoči za Hrvaško

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 4. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Slovenska karitas nadaljujejo akcijo zbiranja pomoči prizadetim ob potresu v hrvaški Petrinji in njeni okolici. Do sedaj
so zbrali 154.680 evrov, danes pa so začeli še akcijo zbiranja pakirane hrane. Hrvaška karitas se ob tem...

Naslov

Dogovor za gradnjo centra znanosti

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Živa Rokavec

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Dogovor za gradnjo centra znanosti Ljubljanska mestna občina in šolsko ministrstvo sta sklenila prodajno pogodbo za
občinska zemljišča, na katerih namerava država zgraditi center znanosti. Na občini so sprva vztrajali, da so zemljišča
pripravljeni zamenjati le za državni del prostorov v Križankah,

Naslov

Znova so na voljo mikroposojila za območja z visoko brezposelnostjo

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Teja Grapulin

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Znova so na voljo mikroposojila za območja z visoko brezposelnostjo Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
posojila - pravne... dodaj subvencije dodaj subvencije za MSP dodaj Slovenski... dodaj Grad dodaj Čas branja: 3 min
SHRANI 0 04.01.2021 14:49 MSP lahko prejme do 25 tisoč

Naslov

Mestni proračun: Skoraj 21 milijonov za stanovanjski sklad

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 1. 2021

Avtor

Vanja Brkić

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Mestni proračun: Skoraj 21 milijonov za stanovanjski sklad V naslednjih treh letih naj bi Mestna občina Ljubljana svoj
stanovanjski sklad dokapitalizirala s skoraj 21 milijoni evrov, kažeta osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. Ta
sredstva bo sklad porabil za financiranje gradnje stanovanjskih

Naslov

V Litostroju bi več prostora namenili športu

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 1. 2021

Avtor

Živa Rokavec

Teme
Povzetek

V Litostroju bi več prostora namenili športu Del industrijskih hal ob Magistrovi ulici bi lastnika zemljišč rada prenovila
tako, da bi bili prostori primernejši za športno dejavnost, ponudbo pa bi dopolnila z gostinsko ponudbo in trgovinami.
Na občino sta zato naslovila pobudo za lokacijsko
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Televizija
Zaporedna št.
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Naslov

Župan velenjske občine

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 4. 1. 2021

Avtor

Sovinek Vesna Deržek

19:35

Trajanje: 3 min

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
12

TV SLOVENIJA 1, 04.01.2020, DNEVNIK, 19:35 ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Zdaj pa v Velenje. Občino je
konec oktobra, po smrti hudo bolnega dolgoletnega župana Bojana Kontiča, prevzel Peter Dermol, ki je Kontiča že leto
in pol nadomeščal. Na nadomestnih volitvah je zmagal z veliko večino,

Naslov

Izbrali novo staro direktorico Nino Golob

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Mirjana Cerin

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
13

Čeprav je hotel Delfin tako kot druge turistične namestitve zaradi koronavirusa zaprt že od konca oktobra, je nadzorni
svet v tem obdobju vseeno izbral novega direktorja. To funkcijo bo še naprej opravljala zdajšnja direktorica Nina Golob.
Nina Golob ob nastopu prvega mandata leta 2013 Foto:

Naslov

Corwin projektira stolpnico s 30 tisoč kvadratnih metrov poslovnih površin

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Vasilij Krivec

Teme
Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
14

...prosili za računalniško sliko nove poslovne stavbe, ki jo bodo zgradili zraven ljubljanske železniške postaje ob
Masaryikovi cesti , vendar pravijo, da je projektiranje objekta še v začetni fazi, zato nam okvirne podobe nove stavbe
za objavo ne morejo posredovati. Foto: Shutterstock Več iz teme: nepremičnine > Ljubljana...

Naslov

Konjičani so nastavili rekorden proračun

Medij

Novice - Slovenske Konjice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 31. 12. 2020

Avtor

Jure Mernik

Stran: 9

Površina: 422 cm2

Teme
Povzetek

Internet
Zaporedna št.
15

Konjičani so nastavili rekorden proračun Proračun 2021. Na odhodkovni strani bo približno 18 milijonov evrov.
Amandma. Predlagateljica je želela, da v dokument vključijo tudi novo proračunsko postavko za zamenjave azbestnih
transportnih cevovodov od Žič do Slovenskih Konjic. » Piše: Jure Mernik

Naslov

Jože Anderlič po nove milijone na sivi trg

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 4. 1. 2021

Avtor

Unknown

Teme
Povzetek

pred 5 minutami Znani slovenski nepremičninar Jože Anderlič, ki v središču Ljubljane načrtuje gradnjo novega Kolizeja,
še naprej zbira denar za financiranje svojih projektov. Tik pred koncem minulega leta si je na sivem trgu od več podjetij
izposodil dva milijona evrov. Večino je dobil od
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04.01.2021

Delo.si

Ponedeljek, 09:03

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-v-s...

Slovenija v svetu: Daleč od uravnoteženih
odnosov z velesilami
Po skoraj desetletju dobrih odnosov
Janše močno oprla na ZDA.

z

Rusijo se

je

vlada Janeza

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

Odpri galerijo
Zaradi naslonitve Slovenije na ZDA
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

v

zadnjem obdobju bodo najbolj ogroženi odnosi Slovenije s Kitajsko.

04.01.2021 ob 06:00
04.01.2021 ob 09:51

V minulem letu je Slovenija pod vlado Janeza Janše pospešeno utrjevala odnose z
ZDA, ki so pred tem veljali za zanemarjene. Vrhunec v bilateralnih odnosih je bil
avgustovski obisk ameriškega državnega sekretarja Mika Pompea v Sloveniji, v
izdihljajih administracije poraženega predsednika Donalda Trumpa je slovenski
Uroš Esih
zunanji minister Anže Logar vrnil obisk Pompeu v Washingtonu, kjer sta
sogovornika vzpostavila strateški dialog med državama.
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Ponedeljek, 09:03

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-v-s...

Tesno navezavo Slovenije na ZDA, natančneje povedano, bližino med vlado Janeza
Janše in administracijo Donalda Trumpa, dokazujeta tudi dve podpisani deklaraciji.
Prva je avgusta podpisana deklaracija o varnosti omrežij 5G, ki je usmerjena proti
kitajskim telekomunikacijskim podjetjem, druga je deklaracija o sodelovanju na
področju jedrske energije, ki v prednost postavlja ameriškega proizvajalca.
Postavlja se vprašanje, kako je izrazita naslonitev Slovenije na ZDA v zadnjem letu
vplivala na odnose z drugimi velesilami, predvsem na odnose s Kitajsko in Rusijo.
»Slovenija razvija vsestranske odnose z vsemi državami, posebno
najpomembnejšimi. V preteklem desetletju so bili odnosi z ZDA tako zanemarjeni,
da je bilo to opazno v širši mednarodni skupnosti,« odgovarjajo na ministrstvu za
zunanje zadeve. Po njihovem mnenju ne gre za to, da v korist ZDA slabšamo odnose
z Rusijo ali Kitajsko, ampak se prav nasprotno zavedamo, da so za Slovenijo vse te
države zelo pomembne.

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

»Nekoč so bili slovensko-ameriški odnosi in srečanja rutinski,« spomni nekdanji
slovenski zunanji minister in veleposlanik v ZDA Dimitrij Rupel, ki ne ve, zakaj bi
normalizacija odnosov z ZDA kakorkoli vplivala na odnose z drugimi državami, pri
čemer trdi, da je Slovenija dolgo zanemarjala tudi odnose s Kitajsko.

Dolgoročno ogroženi odnosi

s

Kitajsko

Rupel si želi, da bi se slovensko-ameriški odnosi še bolj razcveteli in da bi spodbudili
interes za večja ameriška vlaganja v Sloveniji. »Po drugi strani bo treba poskrbeti, da
po izvolitvi predsednika Josepha Bidena zaradi menjave administracije ne bo nastal
zastoj,« opozarja Rupel in dodaja, da bo veliko odvisno od novega slovenskega
veleposlanika Toneta Kajzerja v ZDA, ki ga je na položaj imenovala Janševa vlada.
Rupel meni, da se bo moral potruditi in vzbuditi zanimanje za Slovenijo v Bidenovi
Beli hiši in na novem ameriškem zunanjem ministrstvu.
»Janševa SDS je izkoristila krizo zahodnega sveta in se pogosto vedla kot ideološka
podružnica Trumpa. Ko je prišla na oblast, je s te pozicije gradila odnose z ZDA,«
dinamiko razvoja odnosov med Slovenijo in ZDA v zadnjem letu opiše mednarodni
politolog dr. Marko Lovec.
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https://www.delo.si/novice/slovenija/slovenija-v-s...
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Slovenija je Kitajski zaprla vrata pri gradnji 5G in drugem tiru.
Ni jasno, ali bo Slovenija članica Bidnovega zavezništva liberalnih demokracij.
V letih 2010–2018 sta Slovenija in Rusija izmenjali 28 obiskov na najvišji ravni.

»Če bo Biden res oblikoval zavezništvo liberalnih demokracij, se postavlja vprašanje,
na kateri strani se bo glede na nekatere dosedanje izjave znašla vlada Janeza Janše,«
opozarja Lovec, ki meni, da je SDS zunanjo politiko države podredila strankarski, ob
permisivnosti koalicijskih partnerjev, pri tem pa stavila tudi na napačnega konja. Pri
tem se po Lovčevo na radikalen način kažejo napake naslanjanja na eno veliko silo:
»Dobri odnosi z ZDA so nujnost, kar pa ne pomeni podrejanja (kaj šele strankarske
trgovine), temveč upoštevanje skupnih strateških interesov in tudi odvisnosti od
ZDA.«

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

Posledice naslanjanja na ZDA se bodo po njegovem mnenju pokazale v odnosih s
Kitajsko, kjer jim je vlada zaprla vrata tudi na nekaterih drugih poslovnih področjih,
kot je sodelovanje pri gradnji drugega tira Divača–Koper. »Na srečo je slovenski
obseg trgovine in investicij s Kitajsko majhen, poleg tega nas ščiti dejstvo, da smo del
EU. Kratkoročno smo torej varni, dolgoročne posledice pa bodo,« meni Lovec.

Logar bo odpotoval

v

Moskvo

Nekdanji zunanji minister Rupel si želi, da morajo odnosi z Rusijo ostati na visoki
ravni, enako velja za Kitajsko. Da so bili odnosi med Slovenijo in Rusijo v obdobju
med letoma 2010 in 2018 na visoki ravni, spomnijo na ministrstvu za zunanje
zadeve (MZZ). V tem obdobju ni bilo niti enega visokega obiska v ZDA, medtem ko
so slovenski zunanji ministri, največ Karl Erjavec, povezani z osemindvajsetimi
visokimi obiski v ali iz Rusije. Na MZZ napovedujejo obisk zunanjega ministra
Logarja v Rusiji v prvi polovici tega leta.
Rusija je po Lovčevi oceni druga zgodba kot ZDA, ker ima Slovenija tam nekaj
pomembnih investicij (Krka), tudi energetika ni zanemarljiva, poleg tega imajo Rusi
varnostno-politični vpliv v regiji. »Politika Bidnove administracije do Rusije bo
drugačna. Verjetno ne bomo tako kot Madžarska in še kdo Putinov odprti zaveznik
Rusije v EU,« ocenjuje Lovec, hkrati pa si ne predstavlja, da bi Janša opozarjal na
kršitve človekovih pravic v postsovjetskih državah.
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1/1

Petrinjo znova stresel močnejši potresni sunek
Hrvaško Petrinjo je danes zjutraj znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2, so sporočili hrvaški seizmologi.
Potres, ki so ga precej čutili tudi v Zagrebu, je območje stresel ob 7.49, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.
Še en močnejši potresni sunek z magnitudo 3,5 je območje stresel ob 4.20, še poroča Hina.

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

Potres so zabeležili tudi med oddajo hrvaškega radia, ko se je iz Gline v živo javljala podžupanja Branka Bakšić Mitič.
"Evo ga, spet," je vzkliknila okoli 7.50. Nato pa se je potres čutil tudi v zagrebškem studiu, poroča portal Index.hr.
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https://www.sta.si/2851135/petrinjo-znova-stresel-...

1/1

Petrinjo znova stresel močnejši potresni sunek
(dopolnjeno)
Hrvaško Petrinjo je danes zjutraj znova stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 4,2, so sporočili hrvaški seizmologi.
Potres, ki so ga precej čutili tudi v Zagrebu, je območje stresel ob 7.49, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.
Še en močnejši potresni sunek z magnitudo 3,5 je območje stresel ob 4.20, še poroča Hina.
Potres so zabeležili tudi med oddajo hrvaškega radia, ko se je iz Gline v živo javljala podžupanja Branka Bakšić Mitič.
"Glej ga, spet," je vzkliknila okoli 7.50. Nato pa se je potres čutil tudi v zagrebškem studiu, poroča portal Index.hr.
Današnji močnejši sunek je povzročil dodatno škodo na stanovanjskih objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji
teden, je potrdila Bakšić Mitićeva. Na območju zato potrebujejo dodatne mobilne stanovanjske objekte, zabojnike in
šotore. Kot je še dejala za regionalno televizijo N1, jim zmanjkuje gumijastih škornjev, dežnih plaščev, grelnikov in
pralnega praška.
Današnji potresni sunki so znova vznemirili prebivalce, ki že tako preživljajo težke čase po torkovem rušilnem potresu, ki
je imel magnitudo 6,2.
Tudi današnja dva močnejša sunka, ki so ju čutili na širšem območju osrednje Hrvaške, sta del istega območja v sisaškomoslavški županiji, v kateri se tla nenehno tresejo že od prejšnjega ponedeljka, je danes potrdil zagrebški seizmolog
Krešimir Kuk v pogovoru za regionalno televizijo N1. Kot je poudaril, je običajno, da se tla tresejo še nekaj časa po
takšnem potresu, kot je bil prejšnji teden.

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

"Povzročil je veliko motnjo in potem običajno sledi vrsta potresov, da se znova vzpostavi ravnovesje," je pojasnil. Povedal
je, da je bila večina sunkov v sisaško-moslavški županiji v preteklem tednu dni z magnitudami med 2 in 3, z izjemo nekaj
močnejših potresov, kot sta bila današnja dva.
Menil je, da je dobro, da se s nizom popotresnih sunkov sprošča energija, ker je potem manjša verjetnost za nov
močnejši potres na istem območju. Pričakuje, da se bodo popotresni sunki na tem območju južno od Zagreba sčasoma
umirili in bodo manj pogosti.
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1/1

Združenje občin 15.000 evrov za prizadete v
potresu na Hrvaškem
Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji prvi redni seji v novem letu med drugim odločilo, da hrvaškim
občinam za odpravo posledic decembrskega rušilnega potresa donira sredstva višini 15.000 evrov. Ob tem so vse
slovenske občine pozvali, da skušajo po svojih močeh pomagati prizadetim v potresu na Hrvaškem.
Kot so sporočili po današnji seji, so omenjeno donacijo nakazali na račun Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas.
Združenje občin Slovenije je sicer že predzadnji dan lanskega leta dalo pobudo vsem občinam v Sloveniji, da po svojih
močeh pomagajo prizadetim v omenjenem potresu na območju Petrinje. Odziv članic omenjenega združenja je bil po
njihovih podatkih kar precejšen, saj je večina občin sredstva že donirala. Ob tem so občine prizadetim namenile pomoč
tudi v obliki materialnih dobrin.
Rušilni potres z magnitudo 6,2 je prejšnji torek na območju Petrinje zahteval več smrtnih žrtev, poškodovanih je veliko
ljudi, predvsem pa je nastala velika materialna škoda. Poškodovane ali uničene so številne javne ustanove, vrtci, domovi
za ostarele, bolnišnice in stanovanjski objekti.
Uničena je tudi cestna infrastruktura, zaradi česar je otežena tudi dostava humanitarne pomoči ljudem, ki jo najbolj
potrebujejo. Med drugim je bila prekinjena dobava električne energije in vode, prav tako so pretrgane telefonske linije,
internet in močno poškodovani drugi nujni infrastrukturni objekti.

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

Ker bo popotresna sanacija dolgotrajna in velik finančni zalogaj, v združenju občine ponovno pozivajo, da pomagajo.
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Hrvaška vlada po potresu razglasila stanje
katastrofe v treh županijah
Hrvaška vlada je danes zaradi posledic rušilnega potresa, ki je v prejšnji torek stresel območja sisaško-moslavške ter
dele zagrebške in karlovške županije v teh treh županijah razglasila stanje katastrofe. Razglasili so tudi dan žalovanja
zaradi smrti osmih mladih ljudi v novoletni noči v Bosni in Hercegovini.
Predsednik hrvaške vlade Andrej Plenković je na seji vlade potrdil, da je v potresu prejšnji torek na območju Gline,
Petrinje in Siska umrlo sedem ljudi, 24 pa je bilo ranjenih. Med popotresnim posredovanjem so se lažje poškodovali štirje
gasilci. Povedal je, da so stanje katastrofe razglasili zaradi velikanske gmotne škode.
Na seji so bili tudi predsedniki vseh treh županij, ki so poročali o gmotni škodi. Najhuje je bilo v sisaško-moslavški
županiji.
"Potres je uničil polovico sisaško-moslavške županije. Škoda je nastala v štirih mestih in osmih občinah," je povedal
predsednik najbolj prizadete županije Ivo Žinić.
Izpostavil je, da je potres neposredno ali posredno prizadel približno 116.000 prebivalcev županije. Med njimi je okoli
50.000 ljudi, ki imajo škodo na svojih stanovanjskih in gospodarskih objektih. Najmanj 500 ljudi potrebuje namestitev.
Prijavljenih je več kot 14.000 poškodovanih objektov, med katerimi so tudi številna gospodarska poslopja. Doslej so
strokovnjaki pregledali nekaj več kot 4000 objektov, več kot petina je neuporabnih, je dodal.
Hrvaška vlada je danes podpredsednika vlade in ministra za veterane Toma Medveda imenovala za šefa štaba civilne
zaščite, ki bo zadolžen za odstranjevanje posledic katastrofalnega potresa, da bi se čim prej normaliziralo življenje na
območjih, ki jih je prizadel potres.

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

Tla na območju treh županij se tresejo od prejšnjega ponedeljka. Tudi davi so pri Petrinji zabeležili močnejši potres z
magnitudo 4,2.
Hrvaška vlada je na današnji seji odločila, da bo v torek na Hrvaškem dan žalovanja zaradi tragedije, v kateri se je v
novoletni noči z ogljikovim monoksidom zastrupilo osem mladih v občini Posušje na jugovzhodu BiH. "Menim, da je to
sporočilo solidarnosti in podpore v imenu celotne Hrvaške," je povedal Plenković.
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Slovenska karitas nadaljuje zbiranje pomoči za
Hrvaško
Slovenska karitas nadaljujejo akcijo zbiranja pomoči prizadetim ob potresu v hrvaški Petrinji in njeni okolici. Do sedaj so
zbrali 154.680 evrov, danes pa so začeli še akcijo zbiranja pakirane hrane. Hrvaška karitas se ob tem Sloveniji zahvaljuje
za veliko solidarnost.
Slovenska karitas nadaljuje akcijo zbiranja sredstev za pomoč po potresu, ki bo namenjena predvsem za obnovo domov
ranljivih kmečkih gospodinjstev v okoliških vaseh Petrinje, kar bo dolgoročni cilj pomoči Hrvaške karitas. Danes pa se je
začela tudi akcija za pomoč Hrvaški z zbiranjem pakirane hrane, ki ne potrebuje hlajenja, ter higienskih pripomočkov v
trgovinah Mercator po vsej Sloveniji v zato posebej označenih vozičkih pri blagajnah, so sporočili iz Slovenske karitas.
Sloveniji se je že zahvalila Hrvaška karitas. "Soočeni z mrazom, težkimi razmerami in globoko žalostjo zaradi izgubljenih
življenj in uničenih družinskih domov, čutimo v srcu, kako je topla, radodarna in upanja polna vaša bližina in roke, ki nam
pomagajo. V tem trenutku je težko najti prave besede, ki bi vam lahko izrazile našo globoko hvaležnost," je povedal
direktor Hrvaške karitas Fabijan Svalin ob nakazilu prvega dela pomoči v višini 110.400 evrov.
Prostovoljci Hrvaške karitas dnevno na prizadetem območju razdelijo za okoli 20 večjih kombijev pomoči v hrani, vodi,
higienskih potrebščinah in drugih stvareh.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko pošljejo sporočilo sms s ključno besedo KARITAS5 na številko 1919. Pri tem boste darovali
pet evrov. Mogoče je pomagati tudi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske karitas, Kristanova ulica 1, 1000
Ljubljana, številka SI56 0214 0001 5556 761. Kot namen se navede Potres Petrinja, za sklic pa SI00 627.

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

Rušilni potres prejšnji teden je huje prizadel širšo območje Petrinje, umrlo je sedem ljudi. Okoli 50.000 ljudi je utrpelo
škodo na svojih stanovanjskih in gospodarskih objektih. Najmanj 500 ljudi potrebuje namestitev. Prijavljenih je več kot
14.000 poškodovanih objektov, med katerimi so tudi številna gospodarska poslopja.
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Predviden čas branja: 5
min

Dogovor za gradnjo centra znanosti
Ljubljanska mestna občina in šolsko ministrstvo sta sklenila prodajno pogodbo za
občinska zemljišča, na katerih namerava država zgraditi center znanosti. Na občini so
sprva vztrajali, da so zemljišča pripravljeni zamenjati le za državni del prostorov v
Križankah, a so zdaj očitno privolili v drugačno rešitev.

Center znanosti bodo zgradili ob Barjanski cesti. (Foto: Dekleva Gregorič arhitekti)

Še lani poleti je ljubljanski župan Zoran Janković vztrajal, da lahko država oziroma pristojno
ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) občinska zemljišča ob Barjanski cesti,

jih

ki

potrebuje za gradnjo načrtovanega centra znanosti, dobi zgolj v zameno za državne prostore

v

Križankah, kjer deluje srednja šola za oblikovanje in fotografijo (SŠOF). »Država se bo morala
odločiti, ali želi hišo znanosti ali ne,« je bil takrat jasen župan in dodal, da bi zemljišča, če se
država

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

so

si

zamenjavo ne bo strinjala, lahko dobil stanovanjski sklad. A na ljubljanski mestni občini

z

nekaj mesecev pozneje očitno premislili in z državo sklenili drugačen dogovor.

Tako na občinskem oddelku za ravnanje

z

nepremičninami kot tudi na šolskem ministrstvu so

potrdili, da sta občina in država za zemljišča ob Barjanski cesti konec novembra podpisali
pogodbo o nakupu nepremičnin, na podlagi katere bo država postala lastnica do zdaj občinskih
zemljišč v Trnovem, kjer je predvidena gradnja novega centra znanosti. Kot je razvidno
o sklenitvi neposredne pogodbe,
parcele

v

ki

iz

namere

so jo na občini objavili 25. novembra, pogodba obsega

katastrski občini Trnovsko predmestje,

ki

skupaj obsegajo 5725 kvadratnih metrov. Na

občini so za zemljišča zahtevali dobrega 1,9 milijona evrov (skupaj z davkom).

Dogovori zunaj okvira menjalne pogodbe
Občina in država sta lastništvo zemljišč za novi center znanosti in nekatera druga nerešena
lastniška razmerja sicer skušali lani urediti
osemnajst nepremičnin

v

z

menjalno pogodbo. Menjalna pogodba je obsegala

(so)lasti občine in države. Občina bi

v

zameno za svoja zemljišča

v

Trnovem na primer dobila državni del Križank, država pa bi na občino med drugim prenesla dele
javnih poti ob nekaterih izobraževalnih ustanovah. V zameno zanje bi medtem občina na državo
prenesla posamezne dele športne dvorane Zelena jama

z

igriščem ter nekatera zemljišča pod

delom telovadnice Gimnazije Moste in ob stavbah Študentskega doma Ljubljana na Kardeljevi
ploščadi.
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Vendar menjalne pogodbe očitno ne bodo uresničili. »Menjave se ne bodo izvedle

v

okviru

menjalne pogodbe, temveč se bodo sklepale samostojne pogodbe za posamezne nepremičnine,«
so pojasnili na občini. Dodali so, da so do zdaj sklenili že več pogodb in uredili večletna nerešena
lastninskopravna razmerja tudi za preostala zemljišča na območju občine, za katera lastniška
razmerja z MIZŠ še niso bila ustrezno urejena. Kaj to pomeni za javni zavod Festival Ljubljana,

ki

bi mu občina namenila v sklopu menjalne pogodbe pridobljeni del Križank, na občini niso
odgovorili.
Da je uresničitev predvidenih menjav negotova, so se na magistratu zavedali že nekaj časa. O
menjalni pogodbi so se dogovarjali še pred spomladansko menjavo oblasti in s tem zamenjavo
vodstva na MIZŠ. Prav tako je morebitna izselitev srednje šole

iz

prostorov

Križankah in vselitev

v

Festivala Ljubljana sprožila številne kritike: izselitvi je glasno nasprotoval tako del javnosti kot tudi
zaposleni in dijaki na šoli.

Za šolo

v

Križankah najemnina?

Na MIZŠ zdaj zagotavljajo, da bo šola

v

Križankah ostala tudi po tem, ko bo končana

novogradnja ob Roški cesti, kjer so zanjo prav tako predvideni novi prostori. »SŠOF bo po selitvi
v

novo stavbo še vedno deloval tudi v Križankah, vendar

v

manjšem obsegu prostorov, kot jih

uporablja danes,« so pojasnili na ministrstvu in dodali, da trenutno še ni jasno, katere dejavnosti
šole bodo ostale v Križankah in katere se bodo preselile ob Roško cesto.
Država ima v lasti približno 52 odstotkov Križank, preostalih 48 odstotkov je

v

občinski lasti. Na

občini so pred časom opozorili, da šola uporablja tudi nekatere občinske prostore, zdaj pa
poudarili, da za njihovo uporabo pričakujejo najemnino. »SŠOF prostorov še ni izpraznil in jih še
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naprej uporablja za izvajanje srednješolskega izobraževanja. V zvezi z navedeno uporabo je
fazi sklepanja najemna pogodba,
oddelku za ravnanje

z

ki

v

jo mora podpisati še SŠOF,« so pojasnili na občinskem

nepremičninami.

Z ministrstva so ob tem sporočili, da sta se solastnika Križank odločila, »da bosta razdelila
skupno lastnino na posamezne dele in

si

jih razdelila v skladu s solastniškimi deli, vpisanimi

v

zemljiško knjigo«. Dodali so, da so na geodetsko upravo vložili elaborat za vpis posameznih
prostorov

v

Križankah, med MIZŠ in občino pa že potekajo tudi pogovori o uporabi oziroma

razdelitvi teh prostorov.

Novi center znanosti leta 2023
Projekt gradnje novega centra znanosti

v

Trnovem je trenutno

pripravo investicijske in projektne dokumentacije,

ki

v

drugi fazi priprave. Ta vključuje

že potekata, prav tako že poteka izdelava

dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), so sporočili z
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Obetajo

si,

da bo predvidoma do konca leta

sprejet OPPN, do takrat pričakujejo, da bi lahko pridobili tudi gradbeno dovoljenje in zaključili
pripravo projektne dokumentacije. Za uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike
mora biti namreč center znanosti zgrajen do konca leta 2023.
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Znova so na voljo mikroposojila za območja
visoko brezposelnostjo
Čas branja:

3

z

min

Več

0

Shrani

iz

teme

.

04.01.2021 14:49

MSP lahko prejme do 25 tisoč evrov mikroposojila pod ugodnimi
pogoji

Obveščaj me o novih člankih
posojila

-

pravne...

:

dodaj

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

Teja Grapulin
subvencije

dodaj

subvencije za MSP

dodaj

Slovenski...

dodaj

Grad

dodaj

Foto: Shutterstock

Več

iz

teme

posojila

-

:

pravne osebe >

Slovenski podjetniški... >

subvencije >
Grad >

subvencije za MSP >
Rogaška Slatina >

Agencija Republike... >

Geodetska uprava... >

Slovenski podjetniški sklad je objavil svež razpis za mikroposojila za
problemska območja in obmejna problemska območja (oznaka P7R 2020).
Mikroposojila podjetniškega sklada so podjetjem dobro poznana, po njih je tudi
precej povpraševanja. Za tokratni razpis je skupno na voljo 4,88 milijona evrov.

Katera so problemska območja
Razpis je namenjen izključno podjetjem in podjetnikom, ki imajo sedež podjetja
ali obrat na enem izmed problemskih območij oziroma obmejnih problemskih
območij.
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Kot problemska območja , kjer je brezposelnost višja od državnega
povprečja, se štejejo:
območja občin Pokolpja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj,
Semič in Metlika),
območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.
Obmejna problemska območja pa so: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli,
Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na
Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava,
Dravograd, Gorje, Gornji Grad , Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina,
Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen,
Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava,
Loška Dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole,
Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož,
Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna,
Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina , Rogašovci, Rogatec, Ruše,
Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi,
Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin,
Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

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

Obmejna območja se zaradi različnih razlogov soočajo z razvojnim zaostankom
na mnogih področjih. Med poglavitnimi vzroki so slabša prometna dostopnost,
razpršena poselitev, težave pri vzdrževanju in razvijanju infrastrukture ter
strožje zahteve pri varstvu okolja.

Katera podjetja se lahko prijavijo
Razpis je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, prijavijo se lahko tudi
samostojni podjetniki. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega in manj kot
250 zaposlenih, letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov, in/ali letno
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov. Prijavitelj mora imeti, kot
rečeno, vsaj enega zaposlenega, in sicer na zadnji dan preteklega meseca glede
na mesec oddaje vloge na sklad. Kot zaposlena oseba se šteje tudi nosilec
dejavnosti pri espeju, če je to njegova edina podlaga za zavarovanje.

Nekaj pogojev, ki jih je treba izpolnjevati
Glede na namen razpisa je ključno, da ima prijavitelj na dan oddaje vloge sedež
podjetja ali obrat na problemskem območju vsaj zadnjih šest mesecev. Pogoj je
med drugim tudi, da prijavitelj ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko
najmanj pol leta.
Podjetje, ki kandidira za mikroposojilo, mora imeti zagotovljen trg, ki je
razviden iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na
AJPES , in/ali s predložitvijo veljavnih pogodb s kupci ali razkritjem trga v
vlogi. Zagotoviti je treba zavarovanje posojila v razmerju 1 : 1 (razmerje med
višino posojila in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja),
imeti v obdobju od leta 2022 do 2024 predvideno poslovanje z dobičkom ter
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realno načrtovan pozitivni denarni tok.

Kakšno posojilo lahko prejmete in pod kakšnimi pogoji
V okviru razpisa lahko podjetje zaprosi za posojilo od pet do 25 tisoč evrov,
posojilo pa lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov
projekta, a največ 25 tisoč evrov. Pogodbena fiksna obrestna mera 1,1 odstotka
je enaka efektivni obrestni meri. Najkrajša ročnost posojila je 12 mesecev,
najdaljša pa 60 mesecev. Odobrijo vam lahko največ šestmesečni moratorij za
odplačilo glavnice, odlog se šteje v odplačilno dobo posojila. Predvideno je
minimalno zavarovanje posojila pet menic podjetja in pet menic osebnega
poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje
posojila v razmerju 1 : 1.

Kaj so upravičeni stroški
Med upravičene bodo šteli stroški, ki so nastali največ štiri mesece pred oddajo
vloge in največ osem mesecev po odobritvi posojila. Mikroposojilo ni
namenjeno poplačilu že obstoječih posojil ali lizinških pogodb vlagatelja.
Posojilo se lahko porabi za materialne, nematerialne investicije in obratna
sredstva, pri čemer se za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s
pripadajočim DDV). Višina upravičenih stroškov projekta vlagatelja ni omejena,
omejen je maksimalni znesek posojila, na 25 tisoč evrov.

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

Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup opreme, gradnja, obnova
ali nakup poslovnih prostorov; za nakup nepremičnin se za primerjavo
tržne vrednosti upošteva ocenjena tržna vrednost po oceni Gursa ali
cenitvi pooblaščenega cenilca vsaj iz leta 2018),
naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic,
licenc),
strošek materiala in trgovskega blaga,
strošek storitev,
stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz plače in na plačo, povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) – največ
do 50 odstotkov posojila.
Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj
opravlja na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo/obmejnih
problemskih območjih.

Kako se odda vloga
Vlagatelj vlogo s prilogami odda v elektronski obliki prek portala
podjetniškega sklada . Predvidenih je več rokov za oddajo vloge, prvi je 1.
februar 2021, zadnji pa 1. oktober letos. Če bo denar pošel pred tem, bodo razpis
zaprli prej.
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Merilo za pravočasno oddano vlogo je sistemski datum, zabeležen ob
elektronski oddaji vloge. Za pravočasno oddane vloge štejejo tiste, ki bodo na eportal sklada oddane najpozneje do 14. ure na posamezen prijavni rok. Vloge
bodo odpirali v roku treh delovnih dni od posameznega prijavnega roka, potem
pa bo sklad najpozneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlagateljem
posredoval sklep o odobritvi ali neodobritvi mikroposojila.
.

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

Več informacij: subvencije.finance.si/r/2232250
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Mestni proračun: Skoraj 21 milijonov za
stanovanjski sklad
naslednjih treh letih naj bi Mestna občina Ljubljana svoj stanovanjski sklad dokapitalizirala
skoraj 21 milijoni evrov, kažeta osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. Ta sredstva bo sklad
porabil za financiranje gradnje stanovanjskih sosesk.
V

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

Gradnja soseske Rakova jelša

II

naj

bi

bila končana

v

s

letu 2022. (Foto: Matjaž Rušt)

Mestna občina Ljubljana namerava v prihodnjih letih občutno povečati kapitalske transferje v javni
stanovanjski sklad. Kot kažeta osnutka proračunov za leti 2022 in 2023, bo občina sklad letos
dokapitalizirala z nekaj manj kot 7,1 milijona evri, prihodnje leto s še sedmimi milijoni in leta 2023 z
nekaj več kot 6,8 milijona evri. Skupaj bo torej v sklad vložila predvidoma 20,9 milijona evrov.
Načrtovane dokapitalizacije predstavljajo občutno višje zneske, kot jih je občina v sklad vlagala v
preteklih letih. Z rebalansom lanskega proračuna je občina skladu recimo namenila 2,4 milijona
evrov, leto prej pa nekaj manj kot 1,7 milijona evrov. Kako visok je načrtovan triletni znesek, pove
podatek, da je občina sklad med letoma 2008 in 2018 dokapitalizirala z več kot 17 milijoni evri, pri
čemer je 13 milijonov evrov predstavljalo vrednost stavbnih zemljišč, ki jih je občina prenesla v last
sklada, finančni vložek v tem obdobju pa je bil torej le nekaj milijonov.
Ne gre spregledati, da so pripravljalci občinskega proračuna zneske za stanovanjski sklad nekoliko
znižali glede na načrte iz konec leta 2019 sprejetega proračuna za 2021. V njem je občina v
prihodnjih treh letih sprva v sklad nameravala vložiti 21,2 milijona evrov.

Stanovanja na Novem Brdu bodo končana najprej
Ljubljanski stanovanjski sklad je v preteklosti pridobil kredit Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije za financiranje gradnje soseske Novo Brdo, kjer bodo Ljubljančani dobili 174 novih
neprofitnih stanovanj. Ta naj bi bila končana letos spomladi. S posojilom pri republiškem skladu je
ljubljanski sklad nameraval financirati tudi gradnjo soseske Rakova jelša II s 156 stanovanji, vendar
je bila večina sredstev za posojilo že porabljena. Zato bo ljubljanski sklad v prihodnjih letih
načrtovane vložke svoje ustanoviteljice med drugim porabil za zapiranje finančne konstrukcije
projekta Rakova jelša II, ki naj bi bila dokončan avgusta 2022.
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Naslednji stanovanjski projekt Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana bo soseska
Jesihov štradon s 44 stanovanji, saj je avgusta lani sklad že zaprosil za izdajo gradbenega
dovoljenja. V pripravi ima tudi projektno dokumentacijo za sosesko s 95 stanovanji ob Pesarski
ulici. Posebnost te soseske bosta stanovanjski enoti, ki bosta namenjeni sobivanju starejših
občanov. To pomeni, da si bodo po štirje starejši stanovalci delili kuhinjo z jedilnico, dnevni prostor
in pralnico, vsak pa bo imel lastno sobo s kopalnico. Sodeč po osnutku občinskega proračun za leto
2022 bo sklad tega leta tudi začel gradnjo v Pesarski.
Javni stanovanjski sklad bo nabor neprofitnih najemnih stanovanj okrepil tudi z nakupom 80
stanovanj v Zeleni jami od družbe Koss. Od te bo pridobil še dodatnih osem stanovanj v zameno za
zemljišče, ki ga družba potrebuje za zaokrožitev parcele za gradnjo omenjene soseske, a je v lasti
stanovanjskega sklada. V Zeleni jami pa bo tudi na svojem zemljišču sklad do predvidoma leta
2024 zgradil 87 stanovanj. Ljubljanski mestni svetniki so nedavno potrdili osnutek prostorskega
načrta za to območje. Ko bodo zeleno luč dali še končnemu predlogu, bodo izpolnjeni pogoji, da
sklad začne pridobivati gradbeno dovoljenje za to sosesko.

Največji projekt

v

pripravi

je

komunalna cona Povšetova

Eden večjih stanovanjskih projektov v načrtih ljubljanskega sklada je gradnja soseske s kar 360
stanovanji na območju komunalne cone v Povšetovi ulici. S tem projektom sklad ne bo zgolj pridobil
novih stanovanj in revitaliziral doslej degradiranega območja, temveč si Ljubljančani tam lahko
obetajo tudi prostor za četrtno skupnost, v pritličnem delu soseske vzdolž Povšetove ulice pa bodo
poslovni prostori za trgovino ali storitvene dejavnosti.
osnutka proračuna za leto 2022 je razvidno, da sklad v letu 2021 pričakuje začetek priprave
podrobnega prostorskega načrta za to nekdaj komunalno območje, »ki bo podlaga za izdelavo
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2022«.

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

Litostroju

bi

1/2

več prostora namenili športu

Del industrijskih hal ob Magistrovi ulici bi lastnika zemljišč rada prenovila tako, da bi bili prostori
primernejši za športno dejavnost, ponudbo pa bi dopolnila z gostinsko ponudbo in trgovinami. Na
občino sta zato naslovila pobudo za lokacijsko preveritev območja.

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

V prestolnici je že nekaj plezalnih centrov, novi pa utegne nastati v industrijski hali v Šiški. (Foto: Bojan Velikonja)

Nekatere nekdanje industrijske stavbe v križišču Magistrove in Verovškove ulice, nedaleč od
Športnega parka Šiška, bi lastnika zemljišč v prihodnje rada prenovila tako, da bi bile primernejše
za športno dejavnost. »Cilj rekonstrukcije in spremembe namembnosti objektov je vzpostavitev
ustreznih pogojev za izvajanje športnoplezalnega centra,« piše v elaboratu lokacijske preveritve, ki
so ga pripravili na Ljubljanskem urbanističnem zavodu.
S spremembo namembnosti bi prostor na območju industrijske cone lahko dobil tudi spremljajočo
gostinsko in trgovsko dejavnost. »S tem se bo območje programsko obogatilo, izvedla se bo
prenova obstoječih dotrajanih industrijskih objektov,« še piše v priloženi dokumentaciji. Lastnika
zemljišč – podjetji AG-MA gradbeništvo in CLAPA gradbeno podjetje – sta na ljubljansko mestno
občino zato že naslovila pobudo za lokacijsko preveritev območja.

V

Litostroju plezajo od leta 2019

Industrijske hale so del gospodarske cone Litostroj v Šiški. V preteklosti je Litostroj predstavljal
enega od večjih in sodobnejših industrijskih objektov, danes pa je območje gospodarske cone že
precej preoblikovano, številni skladiščno-poslovni objekti se prenavljajo. »Nameravana
rekonstrukcija in sprememba namembnosti ne bosta spremenili načrtovanega videza območja,
bivalne in delovne razmere ter stanje okolja pa se bodo s prenovo izboljšali,« zagotavljajo avtorji
elaborata. Ob tem poudarjajo, da občina na območju gospodarskih con že omogoča dopolnitev
osnovnih dejavnosti s spremljajočim programom, kot so šport, trgovska in gostinska ponudba.
Prepričani so, da bi s prenovo nekdanjih industrijskih hal še okrepili športno ponudbo Šiške, ki je
med gosteje poseljenimi območji v mestu in zato takšno ponudbo potrebuje.
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Na območju gospodarske cone imajo poleg nekdanjih industrijskih obratov Litostroja zdaj sedež
predvsem nekatera večja in manjša podjetja, v Litostroju pa je svoj prostor našlo tudi plezanje.
Marca 2019 je v nekdanji proizvodni hali grelnikov Gorenje Tiki v Magistrovi ulici vrata odprli plezalni
center Bolder Scena. Plezalcem je tam na voljo okoli tisoč kvadratnih metrov plezalnih površin, ki so
primerne tako za otroke in rekreativce kot tudi za tekmovalce na najvišji ravni. O morebitni širitvi
plezalnega centra ekipa Bolder Scene trenutno ne razmišlja. Vrata centra so zaradi epidemije
novega koronavirusa in vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb namreč zaprta že od
jeseni, zato se zdaj, kot pravijo, predvsem borijo za preživetje.

Plezajo tudi za Bežigradom

in v

Štepanjskem naselju

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

Plezalni center Bolder Scena v Magistrovi ulici sicer ni edini v mestu. V Športnoplezalnem klubu
Andreja Kokalja denimo plezajo že od leta 1993, vadbe pa izvajajo na stenah v Osnovni šoli
Valentina Vodnika, Gimnaziji Šiška in na Škofijski klasični gimnaziji. Konec leta 2013 je vrata odprl
Plezalni center Ljubljana v Štepanjskem naselju, dve leti pozneje je za Bežigradom zaživel
balvanski plezalni center Balvanija. Njihova plezalna stena ob Vojkovi cesti ponuja 350 kvadratnih
metrov površine in je razdeljena na dva tematska dela. Plezalna stena je na voljo tudi obiskovalcem
centra urbanih športov in kulture Urban Roof, ki je po selitvi z začasne lokacije ob Celovški cesti v
Šiški leta 2019 svoje mesto našel v Mostah.
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Župan velenjske občine
TV SLOVENIJA 1, 04.01.2020, DNEVNIK, 19:35
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Zdaj pa v Velenje. Občino je konec oktobra, po smrti hudo bolnega dolgoletnega župana Bojana Kontiča, prevzel Peter
Dermol, ki je Kontiča že leto in pol nadomeščal. Na nadomestnih volitvah je zmagal z veliko večino, napovedal pa je trd
boj za vsako delovno mesto, v tem središču Šaleške regije. Z njim se pogovarjala, Vesna Deržek Sovinek.
VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka)
Nekdanji podžupan Peter Dermol, je v pozni jeseni sedel na županski stol.
PETER DERMOL (župan Mestne občine Velenje)
Prav je odgovornost toliko večja, kajti stopil sem v te velike čevlje.
VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka)
Prehod iz visoko energetske družbe, kar Velenje s Termoelektrarno in bližnjim Premogovnikom vsekakor je, mora biti
pravičen poudarja. Premogovnik Velenje ob ugašanju in nepredvidljivi Gorenje Hisense, zaposlujeta skupaj polovico
aktivnega prebivalstva, v velenjski mestni občini.
PETER DERMOL (župan Mestne občine Velenje)
Mi moramo nekaj 1000 delovnih mest na novo odpreti. Predvsem je pa ključno tudi to, da so to delovna mesta z višjo
dodano vrednostjo.

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

VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka)
Na evropski razpis sklada, za pravičen prehod visoko energetskih regij v brezogljične, bodo prijavili projekte Industrijski
inkubator, oživitev stare elektrarne, pa gradnjo soseske za mlade družine in alternativni vir proizvodnje toplotne energije
za ogrevanje, ko TEŠ enkrat ne bo več deloval. Že zdaj bi se moral del denarja, ki gre podnebni sklad, prav iz Šaleške
doline, vrniti v lokalno skupnost, meni župan.
PETER DERMOL (župan Mestne občine Velenje)
Gospodinjstva in pa podjetja plačujejo, preko toplotne energije v ta podnebni sklad. In do tega trenutka pravzaprav,
nismo dobili nobenih finančnih sredstev iz tega sklada.
VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka)
Ali je sosežig, ki mu zlasti nasprotuje Velenjska skupnost mladih, res prava izbira?
PETER DERMOL (župan Mestne občine Velenje)
V kolikor pa ta projekt negativno vpliva na naše okolje in zdravje ljudi, pa pravzaprav nima naše podpore.
VESNA DERŽEK SOVINEK (novinarka)
V mestu, ki je zraslo ob udarniških akcijah, kjer so letos za pomoč socialno ogroženim namenili 60.000 evrov, se sicer
krepijo prizadevanja za privatizacijo fizioterapije in medicine dela, v zdravstvenem domu.

23

04.01.2021

Primorske.si

Ponedeljek, 06:06

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.primorske.si/primorska/istra/izbrali-n...

Izbrali novo staro direktorico Nino
Golob
Mirjana Cerin

Istra

04. 01. 2021, 06.01

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

Čeprav je hotel Delfin tako kot druge turistične namestitve zaradi
koronavirusa zaprt že od konca oktobra, je nadzorni svet v tem obdobju
vseeno izbral novega direktorja. To funkcijo bo še naprej opravljala zdajšnja
direktorica Nina Golob.

Nina Golob ob nastopu prvega mandata leta 2013 Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Nina Golob bo novo funkcijo nastopila 1. februarja, takrat ji bo namreč
potekel že drugi štiriletni mandat. Javni razpis za izbor novega direktorja so
objavili v prvi polovici oktobra, prijavilo se je pet kandidatov, med njimi je bil po
naših informacijah Rajko Rešek ki je bil že predsednik oziroma član uprave
Hotelov Bernardin ter vodja resorta Adria Ankaran in San Simon.
,

Informacijo, da so izbrali Nino Golob, potrjuje predsednik nadzornega sveta
podjetja Delfin hotel, Andrej Gerenčer iz pomurske Pokrajinske zveze društev
upokojencev. “Izvolili smo jo soglasno. Prepričala nas je s svojim programom,
predstavitvijo in dosedanjim delom.”
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Nina Golob,
direktorica hotela Delfin
“Vsi projekti, ki smo jih že začeli, se bodo zaradi korona krize zagotovo
zamaknili za vsaj dve leti.”

Sama pravi, da se veseli novega obdobja, “v katerem bo prvi cilj okrevanje po
korona krizi, nadaljevali pa bomo z vsem dobrim in vnesli še nekaj svežine”. Ali
ima v mislih gradnjo novega manjšega butičnega hotela, za katerega so v
začetku leta kupili bližnje zemljišče pod nekdanjo stavbo Veslaškega kluba
Izola ter zemljišči Hangar bara in teniških igrišč?
O novogradnji, ki naj bi po ocenah poznavalcev stala 10 do 15 milijonov, zdaj ne
razmišlja. “Vsi projekti, ki smo jih že začeli, se bodo zaradi korona krize
zagotovo zamaknili za vsaj dve leti. Še vedno ne vemo niti, kdaj se bomo lahko
vrnili v naš običajni vsakdanjik,” odgovarja.

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

Nestrpno čakajo na pomlad, ko naj bi se končalo korona obdobje, in upajo, da
jim hotela ne bo več treba zapreti. Vseh 75 zaposlenih je zdaj na čakanju.
Prizadevala si bo, da bodo ohranili vsa delovna mesta.
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Corwin projektira stolpnico s 30 tisoč
kvadratnih metrov poslovnih površin
Čas branja: 5 min
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Zraven Železniške postaje v Ljubljani bodo po načrtih graditi
začeli prihodnje leto, gradnjo naj bi končali v letu 2024

Obveščaj me o novih člankih

:

nepremičnine

dodaj

Ljubljana

dodaj

najemnine

dodaj

Geodetska uprava...

dodaj

Colliers

dodaj

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

Vasilij Krivec

Corwin smo prosili za računalniško sliko nove poslovne stavbe, ki jo bodo zgradili zraven
ljubljanske železniške postaje ob Masaryikovi cesti vendar pravijo, da je projektiranje
objekta še v začetni fazi, zato nam okvirne podobe nove stavbe za objavo ne morejo
posredovati.
Foto: Shutterstock
,

Več

iz

teme

:

nepremičnine >
Colliers >

Ljubljana >
Boris Tuma >

najemnine >
RE/MAX >

Geodetska uprava... >
Class >

Corwin >

Evropska unija >

Decembra lani je v javnost prišla novica, da bo slovaški razvijalec
nepremičninskih projektov v neposredni bližini ljubljanske železniške postaje
na Masarykovi cesti zgradil veliko poslovno stavbo, v kateri bo približno 30 tisoč
kvadratnih metrov poslovnih površin.
To je po eno strani precej pogumen projekt, na drugi strani pa povsem
razumljiv. V negotovih razmerah, ne vemo kako bo družbeno in poslovno
življenje teklo med zdravstveno krizo, še manj je jasno kakšen bo razplet in
kakšne posledice po čutilo gospodarstvo. Gospodarske družbe pa so glavni
generator povpraševanja po modernih poslovnih prostorih kakršne načrtuje ta
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slovaška kroporacija. Vendar ne smemo mimo dejstva, da veliko podjetij išče
moderne poslovne prostore in da Ljubljani že leta niso zgradili nobene večje
poslovne stavbe, ki bi bila namenjena oddaji.

Gurs predlani zaznal padec novih najemnih pogodb

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

Poglejmo najprej nekaj dejstev. V Gursovem Poročilu o slovenskem
nepremičninskem trgu za prvo polletje 2020 je poslovnim nepremičninam
namenjen le odstavek, ki med drugim izpostavlja, da so cene pisarniških
prostorov stagnirale, zato smo pogledali kaj je Gurs pri poslovnih
nepremičninah izračunal v letu 2019. Povprečna cena kvadratnega metra
pisarniških prostorov je predlani v Ljubljani dosegla 1540 evrov, kar je za deset
evrov več kot leta 2018, pri čemer je bila povprečna starost pisarniških
prostorov 40 let, povprečna površina pa le 130 kvadratnih metrov, kar pomeni,
da je šlo za izjemno majhne transakcije. Vendar bo stavba, ki jo slovaški
razvijalec nepremičninskih projektov šele projektira, namenjena izključno
oddaji poslovnih prostorov.
Najemnin za leto 2020 Gurs še ni objavil, jih je pa, in sicer v Poročilu za
najemnem trgu poslovnih nepremičnin za leto 2019. V tem letu je povprečni
mesečni najem kvadratnega metra pisarniških prostorov znašal 10,5 evra.
Zaznali so 535 najemnih transakcij, povprečna površina iz teh najemnih poslov
je bila 102 kvadratna metra. Povprečna najemnine pisarniških prostorov so leta
2017 dosegle 10,1 (852 transakcij), predlani pa 10,6 (739 transakcij) evra za
kvadratni meter. Iz teh števil lahko vidimo, da se je število najemnih poslov
precej znižalo, povprečne najemnine pa so dokaj stabilne. »Ljubljana, kot
najbolj razvit in dejaven najemni trg pisarn v državi, je edina občina, kjer je
mesečna najemnina pisarn v zadnjih treh letih v povprečju presegala 10 evrov
na kvadratni meter,« so zapisali v tem poročilu, v katerem so objavili najemnine
poslovnih prostorov.

Colliers

:

najviše najemnine v Ljubljani med 14 in 17 evri

Najemnine poslovnih prostorov pa je za prvo polovico leta 2020 naredila
hrvaška izpostava mednarodne nepremičninske družbe Colliers. Najvišje
mesečne najemnine poslovnih prostorov najemnine v Ljubljani dosegajo med 14
in 17 evri na kvadratni meter. Gre za moderne stavbe, ki stojijo na sprejemljivih
lokacijah. Drugo in tretjerazredne poslovne stavbe lahko dosežejo med šestimi
in 12 evri za kvadratni mesec na leto. V prid Corwinovi odločitvi za razvoj tega
projekta je tudi Colliersova ugotovitev, da je kar 91 odstotkov vseh poslovnih
površin v Ljubljani starejših od desetih let, le odstotek površin so zgradili pred
manj kot petimi leti.

Veliko vprašanj, malo odgovorov
Nepremičninski strokovnjaki, ki smo jih vprašali za mnenje o no novem
nepremičninskem projektu v Ljubljani so glede omenjene stavbe precej negotovi
in se ne želijo izpostaviti. Tako nam je eden izmed virov potrdil, da je bila
povprečna cena kvadratnega metra poslovnih stavb iz zadnjih večjih
nepremičninskih transakcij okoli 1500 evrov. Pri takšni nakupni ceni je
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najemnina od 13 do 15 evrov za kvadratni meter vzdržna in lastniku lahko
prinese želen donos. Vendar je pri gradnji novih stavb zelo težko predvideti ceno
kvadratnega metra. Če bo ta okoli dva tisoč evrov za kvadratni meter, potem je
veliko vprašanje ali bo lahko lastnik to stavbo oddal za najemnino, višjo od 17
evrov na kvadratni meter in kaj takšna najemnina lastniku prinese v 15 letih. »V
prvih petih do sedmih letih lastnik nima nobenih stroškov z vzdrževanjem in
lahko s takšno najemnino dosega precej spodoben donos. Po petih do sedmih
letih pa je treba zaradi obratovanja stavbe ka stroškom prišteti vzdrževanje
stavbe, kar znižuje donos,« nam je povedal omenjeni anonimni vir, ki je še
dodal, da Ljubljana ni poslovno središče in da je zaradi njene majhnosti
povpraševanje po poslovnih prostorih precej nižje, kot je denimo na Dunaju,
kjer tako domača podjetja kot tuje korporacije stalno iščejo primerne poslovne
prostore.
Nekoliko bolj sproščen je bil le Boris Tuma , direktor nepremičninske družbe
RE/MAX Commercial. Povedal nam je, da se na leto, podatkov za 2020 še
nima, v Ljubljani odda od 65 do 90 tisoč kvadratnih metrov poslovnih
prostorov, večina najemnikov pa išče novejše pisarne z nizkimi obratovalnimi
stroški, s parkirnimi mesti in dobro prometno povezavo. »Teh prostorov je v
Ljubljani zelo malo, letno povpraševanje po najemu prvovrstnih ( class A)
pisarniških prostorov pa naj bi bilo po njegovih ocenah za deset do 15 tisoč
kvadratnih metrov, ki se oddajajo od 13 do 17 evrov na mesec. Vprašali smo še
nekaj nepremičninskih akterjev, vendar nam na naša vprašanja niso odgovorili.
Tudi zato zelo težko zaključimo kakšne poslovni potencial ima omenjen projekt.

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

Corwin stavi na veliko povpraševanje po poslovnih prostorih
Da so se odločili za razvoj takšnega podjetja v Ljubljani, v Corwinu navajajo več
razlogov: »Ljubljana je ena najbolj trajnostno naravnanih prestolnic v Evropski uniji,
kar je povsem v skladu z našo filozofijo, ima tudi hitro rastoče gospodarstvo in
visoko izobraženo delovno silo. Najpomembnejše pa je, da povpraševanje po
visokokakovostnih nepremičninah daleč presega ponudbo, V Ljubljani se v zadnjih
letih skoraj ni gradilo novih poslovnih prostorov, z nekaj izjemami, ko so podjetja
gradila poslovne stavbe predvsem za svoje potrebe. Vemo, da predvsem
primanjkuje prvovrstnih pisarniških površin, ki jih želimo z novim projektom,
skladnim z našo trajnostno naravnano filozofijo, ponuditi trgu. Kljub negotovim
časom, ko številna podjetja ugašajo oziroma krčijo svoje poslovne prostore smo
prepričani, da bo povpraševanje po pisarnah najvišje kakovosti v prestolnici ene od
držav Evropske unije, vedno ostalo močno in da se lastniki uspešnih podjetjih
čedalje bolj zavedajo pomembnosti zdravega in človeku prijaznega delovnega
okolja. Zlasti velike multinacionalke tak pristop razumejo in aktivno iščejo
visokokakovostne poslovne prostore. Nenazadnje to potrjujejo tudi naše izkušnje iz
Bratislave, kjer se naš projekt Einpark Offices, (certificiran z LEED Platinum, kar ga
uvršča med odstotek najbolj zelenih stavb na svetu) uspešno polni, med najemniki
so številni globalni velikani, denimo Mercedes – Benz, ERNI, Beiersdorf, McDonald's
in drugi. Verjamemo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami Ljubljani lahko
ponudili vrhunski projekt.«

Corwin ne razkriva cene gradnje, niti najemnin
Tudi v Corwinu, ta nepremičninska družba v Šiški gradi tudi stanovanjsko
rezidenco Kvartet, v kateri bo okoli 220 stanovanj, cene razvoja in gradnje
poslovne stavbe na Masarykovi ne razkriva, saj je to v nasprotju z njihovo
poslovno politiko. Prav tako ne razkrivajo kakšne najemnine bodo postavili.
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Najemnino bodo uskladili s tržnimi razmerami, ki bodo veljale, ko se bodo
gradbena dela končevala, najemnina bo odvisna tudi od kakovosti notranjih
prostorov. Povedali so le, da gre za dolgoročno naložbo in da poslovne stavbe,
ko bo končana in oddana ne nameravajo prodati institucionalnemu vlagatelju,
ampak boso stavbo obdržali v lastnem portfelju.
Trenutno je ta razvoj te poslovne stavbe v začetni fazi projektiranja. Izvedli so
razpis za izdelavo idejnega načrta in izbrali rešitev enega od vodilnih svetovnih
arhitekturnih studiev Schmidt Hammer Lassen. »Zgraditi želimo poslovno v
skladu s tarnostnimi načeli, ki bo zaposlenim zagotovila notranje udobje in
prijazno okolje,« so nam odgovorili iz Corwina.

Stavbo bi lahko zgradili do leta 2024

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

Stavbo bodo po predvidevanjih začeli graditi šele leta 2022, takoj, ko bodo
pridobili gradbeno dovoljenje, z gradnjo naj bi končali do leta 2024. Projekt
bodo financirali kot financirajo druge njihove projekte, in sicer z mednarodnimi
bankami in institucijami.
Kot rečeno, bo v poslovni stavbi na Masarykovi okoli 30 tisoč neto pisarniških
površin, namenjenih oddajanju. Prostori bodo zračni, svetli in ozelenjeni. S tem
bomo dosegli veliko bolj prijetno in sproščujoče okolje, v nasprotju s
tradicionalnimi načini (pre)goste in utesnjene pozidave. V Vsakem nadstropju
bo okoli šest tisoč kvadratnih metrov pisarniških prostorov. Ciljajo na širok
spekter najemnikov pri čemer bodo manjša podjetja lahko najela mogoče najeti
od nekaj sto kvadratnimi metri, najmanjše možne površine, ki jo bo možno
najeti, še niso določili. Velike korporacije bodo lahko najele več tisoč kvadratnih
metrov. Tlorise nadstropij bodo zasnovali tako, da bodo najemniki lahko
prostore uredili v skladu s svojimi potrebami.
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Jože Anderlič po nove milijone na sivi trg

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

Znani slovenski nepremičninar Jože Anderlič, ki v središču Ljubljane načrtuje gradnjo novega Kolizeja,
še naprej zbira denar za financiranje svojih projektov. Tik pred koncem minulega leta si je na sivem
trgu od več podjetij izposodil dva milijona evrov. Večino je dobil od nekdanjega prvega moža Lesnine
Bojana Papiča in nekdanjega lastnika propadle Poteze Branka Drobnaka. Denar mora vrniti do konca
letošnjega leta, ob tem pa še 13 odstotkov oziroma 260.000 evrov obresti. Anderlič si je lani poleti že
izposodil 18,5 milijona evrov od luksemburškega podjetja Madison Debt Holdings, ki sodi pod okrilje v
Sloveniji dobro znanega ameriškega finančnega sklada York.
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