Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 1. 2021
Število objav: 8
Internet: 7
Televizija: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Inženirski dan: 0
potres: 6
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 0
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 0
... Slovenije: 1
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0
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Naslov

Unicef nadaljuje zbiranje pomoči za Hrvaško

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 5. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Unicef Slovenija teden dni po rušilnem potresu, ki je prizadel Hrvaško, nadaljuje zbiranje finančne pomoči za otroke
in družine na prizadetih območjih. Obenem sporoča, da je tja že prispelo 13,5 tone...

Naslov

Potres na Hrvaškem razkril domnevne nepravilnosti pri povojni obnovi hiš

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...povojni državni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je prejšnji torek prizadel rušilni potres.
Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi pravili. V potresu so bile poškodovane številne hiše, ki
jih je država po vojni obnovila v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja....
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Potres na Hrvaškem razkril domnevne nepravilnosti pri povojni obnovi hiš

Medij

Sta.si, Slovenija
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...povojni državni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je prejšnji torek zatresel rušilni potres.
Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi pravili. V potresu so bile po poročanju hrvaških
medijev poškodovane številne stanovanjske hiše, ki jih je država po vojni obnovila...
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Pregled - svet, 5. 1. (torek)
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...nepravilnosti pri povojni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je prejšnji torek prizadel rušilni
potres. Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi pravili. V potresu so bile poškodovane številne
hiše, ki jih je država po vojni obnovila v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja....

Naslov

Šibek potresni sunek v bližini Kranja

Medij
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Kronika; 5. 1. 2021
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...Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 20.48 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8.
Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 28 kilometrov severozahodno od Ljubljane, v bližini Kranja. Intenziteta potresa
v širšem nadžariščnem...
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Delo o praznih obljubah hrvaških politikov (6. 1.)
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...ne morejo živeti ne prebivalci Zagreba, ki še vedno čakajo na obnovo zgradb, ki jih je uničil potres, od katerega je
minilo že skoraj 300 dni, ne prebivalci Petrinje in Gline, ki jih je najbolj prizadel nedaven potres. Na dogajanje pa vpliva
tudi zgodovina. "Petrinja še ni bila v celoti obnovljena po krvavi vojni...

Naslov

Kulture v Istri bo več

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 1. 2021

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek

...podrobnega prostorskega načrta za to območje. Vzporedno s pripravo prostorskega načrta nameravajo letos izpeljati
arhitekturni natečaj v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Prek njega bodo izbrali najustreznejše
arhitekturne rešitve bodoče stavbe kulture. V letu 2022 naj bi sledila priprava projektne in investicijske...

Televizija

Naslov

Velik del Slovenije na potresnem območju

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

Preverjeno; 5. 1. 2021

Avtor

Irena Pan

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Zaporedna št.
8

Povzetek

21:50

Trajanje: 11 min

... IRENA PAN (novinarka) Ena takšnih stolpnic, ki zelo močnega potresa zagotovo ne bi prenesla, je tudi tale. DEJAN
PREBIL (Inženirska zbornica Slovenije) V bistvu v takem načinu gradnje ne smemo graditi nizkih objektov. To je bila
zidana gradnja, zidana gradnja brez vezi potresnih, armirobetonskih. GOSPOD 10 Poleg teh 15 stolpnic obstaja še...
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Unicef nadaljuje zbiranje pomoči za Hrvaško
Unicef Slovenija teden dni po rušilnem potresu, ki je prizadel Hrvaško, nadaljuje zbiranje finančne pomoči za otroke in
družine na prizadetih območjih. Obenem sporoča, da je tja že prispelo 13,5 tone zaščitnih ponjav iz Unicefovega
humanitarnega skladišča v Koebenhavnu.
Skupno 2300 ponjav v velikosti štiri krat pet metrov in 100 ponjav v velikosti štiri krat 50 metrov je bilo dostavljenih v
logistični center na Jastrebarskem, razdeljevanje na terenu pa koordinira uprava za civilno zaščito, so danes sporočili iz
Unicefa Slovenija.
Ponjave so namenjene družinskim hišam, pa tudi javnim zavodom, ki so bili poškodovani v potresu, kot zaščita pred
nadaljnjim uničenjem zaradi neugodnih vremenskih razmer.
Da bi na terenu zagotovili stvari, ki jih v kriznih razmerah otroci najbolj potrebujejo, se obenem nadaljuje Unicefova akcija
zbiranja finančnih sredstev za pomoč otrokom in družinam.
Gre predvsem za zagotavljanje higienskih potrebščin, zaščitne opreme, psihosocialne pomoči otrokom in staršem, v
nadaljevanju pa tudi podpore vrtcem in šolam, zdravstvenim ustanovam in socialnim službam.
Prispevati je mogoče s poslanim SMS sporočilom UNICEF5 na 1919 in tako darovati pet evrov. Prispevate lahko tudi
preko spletne strani https://starsiotroksveta.si/potres/ in z nakazilom na transakcijski račun Slovenske fundacije za
Unicef, Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, številka SI56 0201 3025 9875 526, namen Potres Hrvaška, sklic SI00 41111.

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.
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Potres na Hrvaškem razkril domnevne
nepravilnosti pri povojni obnovi hiš
Zagreb/Sisak, 5. januarja - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Uskok je napovedal
kriminalistično preiskavo zaradi suma nepravilnosti pri povojni državni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške
županije, ki jo je prejšnji torek prizadel rušilni potres. Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi
pravili.
V potresu so bile poškodovane številne hiše, ki jih je država po vojni obnovila v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja.
Potres je pokazal, da so bili temelji nekaterih od teh hiš slabi, da ni bilo ustreznih povezav iz armiranega betona, je danes
poročal Jutarnji list. Mnogi lastniki niso dobili niti uporabnih dovoljenj.

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

V sisaško-moslavški županiji so med letoma 1995 in 2000 obnovili okoli 25.000 hiš, ki so bile porušene med vojno.
Država je za obnovo angažirala približno 150 gradbenih podjetij.
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Potres na Hrvaškem razkril domnevne
nepravilnosti pri povojni obnovi hiš
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je napovedal kriminalistično preiskavo zaradi
suma nepravilnosti pri povojni državni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je prejšnji torek
zatresel rušilni potres. Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi pravili.
V potresu so bile po poročanju hrvaških medijev poškodovane številne stanovanjske hiše, ki jih je država po vojni
obnovila v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja, ko so bila jasno zastavljena gradbena pravila o protipotresni
konstrukciji objektov. Nekateri lastniki hiš, ki jih je po vojni obnovila država in so bile v potresu močno poškodovane, so
izjavili, da so že pred leti opozarjali na pomanjkljivosti na svojih hišah.
Potres je pokazal, da so bili temelji nekaterih od teh hiš slabi, da ni bilo ustreznih povezav iz armiranega betona, celo
med opekami na zidovih ni bilo kakovostne vezave, je danes poročal Jutarnji list. Kot dodaja, mnogi lastniki niso dobili niti
uporabnih dovoljenj.
V sisaško-moslavški županiji so med letoma 1995 in 2000 obnovili okoli 25.000 hiš, ki so bile porušene med vojno v prvi
polovici 90. let. Država je za obnovo angažirala približno 150 gradbenih podjetij. Hrvaški mediji so tudi poročali, da večina
od teh podjetij ne obstaja več ali pa so se zamenjali lastniki.

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

Povojno obnovo je koordiniral sedanji predsednik sisaško-moslavške županije in inženir arhitekture Ivo Žinić, ki je bil
takrat zaposlen v ministrstvu za razvoj in obnovo. Žinić je tudi danes pred novinarji zavrnil vse navedbe, da bi bil
odgovoren za morebitne nepravilnosti pri povojni obnovi. Zatrdil je, da nobena od hiš, ki so jih obnovili po vojni, ni bila
zrušena med potresom, temveč da so nekatere poškodovane. Trdi, da so med obnovo spoštovali vse takratne gradbene
standarde.
Strokovnjaki ocenjujejo, da hiše ne bi bile tako poškodovane, če bi jih gradili v skladu s protipotresnimi predpisi, ki so
usklajeni s hrvaškimi seizmološkimi zemljevidi, danes poroča tednik Nacional na svoji spletni strani. Kot navaja, je na hiši,
veliki 100 kvadratnih metrov, mogoče "privarčevati" tudi več kot 13.000 evrov, če bi vgradili za tretjino manj železne
konstrukcije, kot je predpisano.
Preiskavo o tem, zakaj so nekatere hiše po vojni nekakovostno obnovili, je v ponedeljek omenil tudi hrvaški premier
Andrej Plenković. "Menim, da je treba preiskati, kako se je to zgodilo in zakaj, kdo je gradil, kdo je gradnjo nadziral in kdo
je izdajal uporabna dovoljenja", je povedal Plenković novinarjem.
Hrvaški minister za gradbeništvo, prostorsko ureditev in državno premoženje Darko Horvat je v ponedeljek povedal, da
imajo v vladnem uradu za obnovo vse ustrezne podatke ter da bodo preverili navedbe o domnevnih malverzacijah pri
povojni obnovi hiš.
Lastniki po vojni obnovljenih in v potresu močno poškodovanih hiš še menijo, da je šlo za amatersko in stihijsko obnovo
brez ustreznega nadzora, kar naj bi omogočalo tudi različne malverzacije z gradbenim materialom in denarjem za
obnovo.
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Pregled - svet, 5. 1. (torek)
Pregled dogodkov v svetu v torek, 5. januarja.
WASHINGTON - Svetovna banka je znižala napoved letošnjega okrevanja svetovnega gospodarstva. V lanskem letu naj
bi se obseg BDP skrčil za 4,3 odstotka, letos pa naj bi gospodarska rast dosegla štiri odstotke, kar je 0,2 odstotni točki
manj od prvotnih napovedi. Na to vpliva porast okužb z novim koronavirusom in negotovost glede zadostnega cepljenja
ljudi.
LIZBONA - Voditelji članic EU se bodo ta mesec zbrali na virtualnem zasedanju, da nadaljujejo usklajevanje ukrepanja
proti covidu-19, je napovedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel po srečanju s portugalskim premierjem
Antoniem Costo. Zatrdil je, da se z vsemi močmi trudijo zagotoviti cepiva, kar pa je izjemen izziv.
BERLIN - Nemčija bo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa podaljšala do 31. januarja, do takrat bodo ostali
zaprti tudi šole in vrtci, so se dogovorili nemška kanclerka Angela Merkel in predsedniki vlad vseh 16 zveznih dežel.
Določene ukrepe, vključno s pravili glede stikov, so še bolj zaostrili. Po novem bo dovoljeno druženje samo z eno osebo,
ki ni iz istega gospodinjstva.

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

RIM - Italijanska vlada je v ponedeljek sprejela odlok, ki od srede do 15. januarja uvaja prehodno obdobje protikoronskih
ukrepov. V tem času bodo dežele v skladu s sistemom označevanja glede na tveganje za okužbo na delovne dni
obarvane rumeno, za konec tedna pa oranžno. V Italijo je sicer v torek prispelo dodatnih 470.000 odmerkov cepiva
podjetij Pfizer in Biontech. Gre za drugo pošiljko odmerkov tega cepiva, ki jih bodo dostavili neposredno na 294 točk za
cepljenje po vsej državi. Ob tem je italijanska vlada napovedala, da bo prek javnega podjetja vstopila v lastništvo
rimskega farmacevtskega podjetja ReiThera, ki preizkuša svoje cepivo proti covidu-19. Vlada želi s tem zagotoviti
stabilno dobavo cepiva.
ZAGREB - Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob opravljenih 6602 testih potrdili 1071 okužb z novim koronavirusom.
Umrlo je 53 bolnikov s covidom-19. Doslej so cepili nekaj manj kot 14.000 ljudi. Po cepljenju je umrla 82-letnica, vendar
hrvaški zdravniki smrti ne povezujejo s cepljenjem. Hrvaški znanstveniki so sicer med analizo vzorcev novega
koronavirusa iz drugega vala okužb v Zagrebu ter na severozahodu države niso potrdili okužbe z angleškim sevom, ki se
širi veliko hitreje kot običajni sev. So pa potrdili škotski sev novega koronavirusa, ki se prav tako hitro širi.
SARAJEVO - Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu
Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja dokumentov pri nakupu medicinskih
ventilatorjev iz Kitajske. Med obtoženimi je tudi suspendirani direktor federalne uprave civilne zaščite Fahrudin Solak.
Afera z ventilatorji je izbruhnila spomladi lani, ko so izvedenci v BiH ugotovili, da ventilatorji iz Kitajske ne izpolnjujejo
pogojev za uporabo v bolnišnicah.
BERLIN/MOSKVA - Nemška kanclerka Angela Merkel in ruski predsednik Vladimir Putin sta v telefonskem pogovoru
razpravljala o tesnejšem sodelovanju v pandemiji covida-19 ter o možnosti skupne proizvodnje cepiv proti covidu-19.
Dosegla sta tudi dogovor o nadaljevanju stikov med ministrstvoma za zdravje obeh držav in drugih pristojnih služb glede
tega vprašanja. V Rusiji so doslej z ruskim cepivom proti covidu-19 Sputnik V cepili več kot milijon ljudi. V zadnjih dneh je
sicer v Rusiji število novih primerov okužbe z novim koronavirusom upadlo.
BRUSELJ - V Belgiji so začeli kampanjo množičnega cepljenja proti covidu-19. Potem ko so pretekli teden v testni fazi
cepili 700 ljudi, jih nameravajo zdaj po 87.000 na teden. Cilj je, da letos cepijo najmanj 70 odstotkov od 11,5 milijona
prebivalcev. Kampanjo začenjajo s cepljenjem zaposlenih in stanovalcev domov za ostarele. Tako bi lahko do konca
januarja oziroma začetka februarja cepili med 150.000 in 200.000 ljudi.
BERN - Švicarske oblasti so posvarile, da bi lahko nov sev novega koronavirusa povzročil pandemijo znotraj pandemije.
V Švici so sicer doslej potrdili 28 primerov okužbe s sevom koronavirusa, ki se širi hitreje od drugih doslej znanih. Švica,
ki ima 8,6 milijona prebivalcev, je bila sicer med prvimi evropskimi državami, kjer so začeli cepiti proti covidu-19. Doslej
so prejeli 233.000 odmerkov cepiva, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech, do konca februarja pa naj bi jih imeli več kot 1,5
milijona.
KOEBENHAVN - Na Danskem so odločili, da bodo drugi odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 zamaknili do šest
tednov po prvem, da bi na ta način cepivo v najkrajšem času prejelo čim več ljudi. Evropska agencija za zdravila je v
ponedeljek sporočila, da je za dosego polne zaščite treba spoštovati največ 42 dni med prvim in drugim odmerkom
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cepiva. Nova priporočila veljajo tako za cepivo Pfizer/Biontech, s katerim v EU že poteka cepljenje, kot tudi za cepivo
Moderne. Danska vlada je hkrati zaostrila protikoronske ukrepe, ki bodo začeli veljati v sredo.
RIGA - V Latviji je sredi pandemije covida-19 odstopila ministrica za zdravje Ilze Vinkele, potem ko ji je premier Krišjanis
Karinš izrekel nezaupnico. Za to se je odločil, ker ministrica po njegovem ni poskrbela za jasen in razumljiv načrt
cepljenja proti covidu-19, nekaj napak pa je naredila že pred tem. Ministrica pa je premierju očitala, da želi nanjo preložiti
odgovornost za neustrezno ravnanje vlade v času krize.
TEL AVIV/CIUDAD DE MEXICO - Izrael je v ponedeljek odobril cepivo proti covidu-19, ki ga je razvila ameriška
farmacevtska družba Moderna. Za ZDA in Kanado je Izrael tretja država, ki je odobrila uporabo tega cepiva. Evropska
agencija za zdravila naj bi odločitev o odobritvi cepiva sprejela v sredo. Mehika pa je v ponedeljek za nujno uporabo
odobrila cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila švedsko-britansko farmacevtsko podjetje AstraZeneca in britanska
univerza Oxford. Cepivo, ki so ga pred tem že odobrili v Veliki Britaniji, Indiji in Argentini, bo v državi predvidoma na voljo
marca.
LONDON - V Angliji in na Škotskem zaradi hitrega širjenja okužb z novim sevom novega koronavirusa za več tednov
popolnoma ustavljajo javno življenje. Ustavitev javnega življenja bo v Angliji veljala vsaj šest tednov. Britanska vlada je
sicer v luči teh ukrepov potrdila pomoč podjetjem, prizadetim v pandemiji covida-19, v višini 4,6 milijarde funtov (5,1
milijarde evrov).
NEW YORK - Za covidom-19 je decembra umrlo 78.000 Američanov, kar je največ v enem mesecu doslej od začetka
pandemije koronavirusa v marcu. Do ponedeljka se je po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom v ZDA
skupno okužilo več kot 20,8 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 353.000.

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

TOKIO - Na Japonskem so poročali o rekordnih 4916 novih okužbah z novim koronavirusom. Ob hitrem širjenju okužb, ki
so drugič v šestih dneh presegle mejo 4000 novih primerov, vlada razmišlja o razglasitvi izrednih razmer v prestolnici
Tokio in sosednjih prefekturah. Odločitev o tem naj bi premier Yoshihide Suga sporočil v četrtek.
ATLANTA - V ameriški zvezni državi Georgia je bil drugi krog senatnih volitev. Volitve odločajo, kdo bo prihodnji dve leti
imel večino v senatu. Republikanci za ohranitev večine v ameriškem senatu potrebujejo en sedež, demokrati pa za
prevzem večine oba. Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden in odhajajoči Donald Trump sta dan pred drugim krogom
senatnih volitev obiskala zvezno državo Georgio. Biden se je zahvalil volivcem za zaupanje in pozval k veliki udeležbi.
Trump je ponavljal obtožbe o volilnih prevarah.
ZAGREB/SISAK - Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu Uskok je napovedal kriminalistično
preiskavo zaradi suma nepravilnosti pri povojni obnovi objektov na območju sisaško-moslavške županije, ki jo je prejšnji
torek prizadel rušilni potres. Ta naj bi razkril, da objektov niso obnovili v skladu z gradbenimi pravili. V potresu so bile
poškodovane številne hiše, ki jih je država po vojni obnovila v drugi polovici 90. let prejšnjega stoletja.
RIJAD - Voditelji zalivskih držav so na vrhu v Savdski Arabiji podpisali sporazum o regionalni solidarnosti in stabilnosti. S
t.i. dogovorom iz Al Ule se je končal triletni diplomatski spor s Katarjem. V skladu z dogovorom bodo države GCC znova
odprle meje s Katarjem in zračni prostor za katarska letala.
ŽENEVA - Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je opozorila, da v Bosni in Hercegovini v zelo slabih razmerah
živi do 2500 migrantov, zapleteni politični in birokratski procesi pa preprečujejo, da bi se njihov položaj izboljšal.
TEHERAN - Iranske oblasti so v povezavi z likvidacijo visokega iranskega generala v Iraku pred letom dni izdale naloga
za aretacijo skupno 48 ljudi, med njimi predsednika ZDA Donalda Trumpa. Interpol so zaprosile, naj zanje izda t. i. rdeče
obvestilo, najvišjo stopnjo mednarodne tiralice.
SEUL - Potem ko je iranska revolucionarna garda v Hormuški ožini v ponedeljek zasegla tanker, ki pluje pod
južnokorejsko zastavo, je Južna Koreja dan kasneje na pogovore poklicala iranskega veleposlanika. Južnokorejsko
zunanje ministrstvo je tudi sporočilo, da bo v Iran odpotovala vladna delegacija na pogajanja o izpustitvi plovila in
posadke.
ISTANBUL - Na študentskih protestih v Istanbulu v ponedeljek zvečer so aretirali najmanj 17 ljudi. Študentje so se uprli
odločitvi predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da na čelo Univerze Bogazici, ene najpomembnejših v Turčiji, imenuje
Meliha Buluja, ki je tesno povezan z Erdoganovo Stranko za pravičnost in razvoj.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

OSLO - Norveška je lani postala prva država na svetu z več kot 50-odstotnim deležem električnih avtomobilov med
vsemi prvič registriranimi. Lani je bilo med novimi avtomobili, ki so jih kupili Norvežani, 54,3 odstotka električnih, kar je
11,9 odstotne točke več kot predlani.
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Šibek potresni sunek v bližini Kranja
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v torek ob 20.48 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Po
prvih podatkih je bilo žarišče potresa 28 kilometrov severozahodno od Ljubljane, v bližini Kranja.

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

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so
čutili posamezni prebivalci Kranja in Škofje loke, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za
okolje.
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Delo o praznih obljubah hrvaških politikov (6. 1.)
Dejan Vodovnik v komentarju Dvonadstropna hišica iz kart piše o tem, da od obljub ne morejo živeti ne prebivalci
Zagreba, ki še vedno čakajo na obnovo zgradb, ki jih je uničil potres, od katerega je minilo že skoraj 300 dni, ne
prebivalci Petrinje in Gline, ki jih je najbolj prizadel nedaven potres. Na dogajanje pa vpliva tudi zgodovina.

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

"Petrinja še ni bila v celoti obnovljena po krvavi vojni na Hrvaškem, ki se je končala leta 1995. Zato tudi ni presenetljivo,
da tamkajšnji prebivalci ves čas očitajo oblasti, da so 'žrtve slabe obnove', da so 'premnogokrat neuspešno opozarjali na
nekakovostno obnovo v domovinski vojni podrtih hiš'. (...) Po drugi strani pa je očitkov in dokazov, da so nekatere podrte
stavbe v Petrinji zgrajene povsem v nasprotju z že dolgo veljavnimi standardi gradnje, vsaj toliko kot (samo)hvale vodilne
politične elite, če ne že veliko več. Napovedi, da bodo te sume preiskali, je kar nekaj, tudi urad za boj proti korupciji in
organiziranemu kriminalu je vehementno napovedal izredno preiskavo povojne obnove. Vendar marsikdo temu ne
verjame, saj se zgolj od napovedi in obljub pač ne da živeti."
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Kulture
Istra

v

Istri bo več

05. 01. 2021, 06.00

Alenka Penjak

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

Čeprav Piran s sosednjimi istrskimi občinami ni uspel s kandidaturo za Evropsko prestolnico
kulture v letu 2025, energija, ki jo je ekipa vložila v pripravo projektov, povezanih s kulturo,
ne bo šla v nič. V občinskih proračunih za letošnje leto so nekateri projekti že jasno začrtani,
med njimi preurejanje nekdanjega skladišča soli Libertas v Kopru ter priprave na gradnjo
novega medgeneracijskega kulturnega centra v Izoli.

Nekdanje skladišče soli Libertas bo, kot zaenkrat kaže, prvo zaživelo novo življenje - seveda

s

kulturo. Foto: Nataša Hlaj

ISTRA > V pripravo kandidaturne knjige, ki je trajala dve leti in v katero so zajeti novi kulturni
projekti, ki bi celotni regiji dali nov kulturni in ekonomski zagon, so štiri istrske občine vnesle
kar nekaj konkretnih načrtov.

Libertas kot center kreativnih industrij
Med njimi je nekdanje skladišče soli Libertas ob koprski severni obvoznici, kjer Mestna občina
Koper namerava že letos izpeljati projekt, ki je že bil umeščen v kandidaturno knjigo Val
sprememb. V objektu Libertas bodo obnovili in vzpostavili kulturno stičišče. Poimenovali naj
bi ga Center kreativnih industrij.
2

milijona evrov naj

bi

stala prenova nekdanjega skladišča soli Libertas

v

Kopru.

Projektna dokumentacija je že v pripravi, pravijo v kabinetu župana Aleša Bržana Letos želijo
pridobiti vsa potrebna dovoljenja, vključno z gradbenim. Obnova naj bi bila sklenjena v letu
2023, prenova nekdanjega skladišča pa naj bi stala dva milijona evrov.
.
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V pripravo kandidature je bil seveda vključen tudi Ankaran, občinsko vodstvo z županom
Gregorjem Strmčnikom pa je v sklopu EPK načrtovalo eno samo naložbo, ki jo nameravajo
tudi izpeljati, vendar ne v letošnjem letu. Plavajoči oder bo nastal v letu 2024, projekt pa je
vreden približno 550.000 evrov.
770.000 evrov
Portorožu.

bi

piranska občina namenila prenovi strehe skladišča Grando

v

Izolski kulturni center gre naprej
Med bolj ambicioznimi kulturnimi načrti je zagotovo nov medgeneracijski kulturni center v
Izoli, ki je tudi najvišje ovrednotena EPK naložba, saj naj bi stal okoli sedem milijonov evrov.
V kabinetu župana Danila Markočiča pojasnjujejo, da so tik pred zaključkom urbanistične
delavnice, ki zajema območje novega kulturnega centra in bo podlaga za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta za to območje.
Vzporedno s pripravo prostorskega načrta nameravajo letos izpeljati arhitekturni natečaj v
sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Prek njega bodo izbrali
najustreznejše arhitekturne rešitve bodoče stavbe kulture. V letu 2022 naj bi sledila priprava
projektne in investicijske dokumentacije ter pridobivanje dovoljenja za gradnjo.
letošnjega proračuna bodo za stroške projekta namenili 150.000 evrov, izpeljava načrtov
letu 2021 pa naj bi izolsko občino stala 438.126 evrov.
Iz

v

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

Nova streha za skladišče Grando
kaj bo s projekti, ki so sedaj na papirju, storila občina Piran, nosilka kandidature za Evropsko
prestolnico kulture? Občinske svetnike bo župan Đenio Zadković znova skušal prepričati, naj
podprejo popravilo strehe na skladišču Grando v Portorožu (temu so svetniki nasprotovali že
lani) ter za približno 350.000 evrov kupijo palačo Apollonio v Piranu.
In
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O obnovi dotrajane azbestne strehe skladišča Grando so
letos. (foto: Helena Race)

v

piranski občini razmišljali že leta 2013

in

morda se uresniči

V sklopu kandidature za EPK so namreč načrtovali vzpostavitev kreativnega centra v
skladišču Monfort. Temu se bodo odpovedali, želijo pa popraviti streho na skladišču Grando,
kar naj bi občino stalo 770.000 evrov.
“Streha na skladišču Grando je trenutno v preveč slabem stanju, da bi omogočala urejanje
notranjih prostorov, zato želimo vzpostaviti osnovo za nadaljnje urejanje Granda in
vzpostavitev določenih kulturnih vsebin, ki smo jih načrtovali v okviru EPK,” pravi župan
Zadković.

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

Občina se je odpovedala tudi nakupu palače Trevisini, načrtuje pa odkup palače Apollonio, kjer
bi lahko umestili izvedbo določenih EPK vsebin. Kaj bodo odločili občinski svetniki, naj bi bilo
znano konec prihodnjega tedna, ko je na vrsti sprejemanje občinskega proračuna za letošnje
leto.
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Velik del Slovenije na potresnem območju
POP TV, 05.01.2021, PREVERJENO, 21:50
ALENKA ARKO (voditeljica)
Tla na Hrvaškem in tudi občasno v Sloveniji se še kar tresejo, tudi nove žrtve so, umrl je mlad prostovoljec. Kakšne so
razmere v Petrinji in okolici? Zdaj med drugim že prihaja na dan, da je potres zahteval žrtve in povzročil takšno škodo,
ker naj bi bile hiše obnovljene po vojni na Hrvaškem zgrajene zelo slabo. In kako je v Sloveniji, kje bo potres prizadel
najhuje in kako so pri nas zgrajene stavbe, katere so na seznamih nevarnih?
GOSPA 1
Spet potres, ogromen, močen. Katastrofa.
GOSPOD 1
Hišo bomo morali porušiti. Polna je blata. Vse je popokalo. Tam se ne da več živeti. Oče in jaz spiva v garaži.
GOSPA 2
Vse je uničeno.
GOSPOD 2
Vse, kar sta ustvarila v življenju, oče in jaz, vsega je konec.
GOSPOD 3
V vojni smo ostali brez vsega, sedaj pa še enkrat.

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

IRENA PAN (novinarka)
Življenje v Petrinjah in njegovi okolici ne bo nikoli več, kot je bilo. Tole so posnetki iz zraka, ki kažejo, kako je potres uničil
mestece, ne samo stavbe, tudi njihovo cerkev, kjer se je zvonik dobesedno pogreznil vanjo. Samo tukaj je umrlo 7 ljudi,
žrtve so tudi drugod.
GOSPOD 4
Tukaj je umrl 22-letni fant. Pod seboj ga je pokopala hiša, njegov brat se je izvlekel, njemu ni uspelo, ostal je v kuhinji.
IRENA PAN (novinarka)
Nekaj tistih ki so pod seboj pokopale ruševine in je vseeno uspelo rešiti.
GOSPOD 5
Daj, daj otroka. daj odnesi ga nekam.
IRENA PAN (novinarka)
Nekateri so se uspeli skoraj čudežno rešiti sami, čeprav jim je hišo, v kateri so bili, podrlo dobesedno do tal.
GOSPOD 6
Podboj naju je rešil. Dvignila sva roke, se objela in čakala, da skupaj umreva. Ampak Bog tega ni dopustil.
NOVINAR
Kako pa sedaj naprej?
GOSPOD 7
Glavno, da sva živa, kaj bo, bova pa videla.
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IRENA PAN (novinarka)
Vendar je pomoč iz vse okolice začela prihajati še isti dan.
GOSPOD 8
S štirimi avtomobili smo prišli iz Zagreba, prišli smo pomagat. Že drugič gremo s parkirišča,nosimo stvari, vodo, toaletni
papir, zobne ščetke, vse, kar bo ljudem v tem trenutku prišlo prav.
IRENA PAN (novinarka)
Na pomoč pa so priskočili tudi številni Slovenci. V Rogaški so se domačini povezali kar preko Facebooka in takole zbirali
vse, kar bi lahko na območju žarišča potresa prišlo prav. Takole pa se je na primer iz kampa Polider v hrvaški Istri
odpravila kolona prikolic, da bi omogočili prebivalcem, ki so izgubili skoraj vse, začasen dom, vendar kljub vsej pomoči, ki
prihaja tudi iz drugih koncev sveta, prebivalci še niso iz hudega, tla se namreč še vedno močno tresejo.
NOVINAR
V tem trenutku se še trese. Ok, ok, vse jev redu. Ostanite na zvezi.
GOSPOD 9
Nekajkrat je stresel potres. V hišo vstopamo le redko, da vidimo, ali je kaj padlo in če so nastale nove poškodbe. V
glavnem, noč je bila besna. V celi noči sem spal mogoče pol ure.
GOSPA 2
Bojimo se, ker so potresi močni. Tvegano je iti v hišo. Hiša sploh ni pomembna.
IRENA PAN (novinarka)
Seizmologi napovedujejo, da naj bi potresni sunki trajali vsaj še 2 leti, pa tudi, da pred njimi ne bomo varni niti Slovenci,
kar je bilo jasno že takrat, ko je najhuje streslo območje Petrinje, saj smo val čutili po vsej Sloveniji. Kar nekaj stavb pa je
bilo poškodovanih tudi pri nas. Česa takega še nisem doživel, je takrat povedal tudi lokalni poveljnik civilne zaščite.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ROBERT ZAGORC (poveljnik CZ Kostanjevica na Krki)
Sem imel občutek, kot da sem za enega pol metra dol, potem se je pa vodoravno vse streslo, ne.
IRENA PAN (novinarka)
V Sloveniji smo sicer že imeli tako hude potrese. Velik del Slovenije namreč leži na potresnem območju, kjer lahko pride
tudi do potresov do 9. stopnje po evropski lestvici.
ANDREJ GOSAR (dežurni seizmolog, ARSO)
V Sloveniji so to predvsem tri območja, zgornje Posočje, osrednjeslovensko območje in pa območje Brežic. Na območju
Ljubljane lahko pričakujemo potres take magnitude.
IRENA PAN (novinarka)
Do sedaj najhujši z epicentrom v Sloveniji je bil pred 125 leti v Ljubljani z magnitudo 6,1, ki je hudo poškodoval mesto,
umrlo je 20 ljudi.
DR. PETER FAJFAR (profesor potresnega inženirstva)
Takrat so bile v Ljubljani kar hude posledice. Danes bi bile še precej večje, ker Ljubljana je seveda bistveno narasla,
veliko stavb bi bilo porušenih, dosti žrtev bi bilo.
IRENA PAN (novinarka)
Kot je za oddajo Inšpektor razkrila kolegica Brigita Potočnik, bi bila ob močnem potresu najhuje prizadeta prav Ljubljana.
V Sloveniji imamo namreč med 20 do 56 tisoč potresno povsem neprimernih zgradb in največ jih je prav tukaj.
STANISLAV LOTRIČ (Uprava za zaščito in reševanje)
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To pomeni za Ljubljano, če uporabimo to orodje, ki smo ga razvili z oceno posledic potresa, nekje okrog 30.000 ljudi. ki bi
neposredno prizadeti v tem potresu. Precejšnje število bom rekel delno uporabnih stavb, nekaj pa tudi neuporabnih
oziroma pravzaprav porušenih stavb.
IRENA PAN (novinarka)
Ne samo stare stavbe, sporne so tudi stanovanjske zgradbe, ki so jih tu gradili v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, šole,
pa tudi stopnice. V Ljubljani je na primer problematičnih kar 15 takrat zgrajenih stopnic, v katerih živi približno 1400 ljudi.
In da potresno niso varne, so odkrili že pred desetletji.
MARJANA LUTMAN (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
Nobena od njih ne dosega niti 10% tiste vrednosti, ki bi jo po današnjih predpisih morale. To je res zelo visoko ranljive
stavbe.
IRENA PAN (novinarka)
Ena takšnih stolpnic, ki zelo močnega potresa zagotovo ne bi prenesla, je tudi tale.
DEJAN PREBIL (Inženirska zbornica Slovenije)
V bistvu v takem načinu gradnje ne smemo graditi nizkih objektov. To je bila zidana gradnja, zidana gradnja brez vezi
potresnih, armirobetonskih.
GOSPOD 10
Poleg teh 15 stolpnic obstaja še kar nekaj 2000, 2500 objektov prav tako potresno neustreznih z vidika statike, vendar za
razliko od teh seveda niso tako visoke, niti nima toliko število prebivalcev oziroma stanovanj.
IRENA PAN (novinarka)
Na rdečem seznamu pa so se znašle tudi tri osnovne šole, Jožeta Moškriča, Vodmat in Trnovo. Prvi dve so obnovili pred
kratkim.

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

MARIJA FABČIČ (Mestna občina Ljubljana)
Z nekaterimi ukrepi, kot so betonske stene, kot so dodatne ojačitve, jeklene in tako naprej, je bilo treba doseči te
standarde, ki sedaj veljajo za novogradnje, tako da lahko rečemo, da so to popolnoma nove šole in da popolnoma
zadoščajo vsem standardom in da so potresno povsem varne.
IRENA PAN (novinarka)
Osnovno šolo Trnovo pa naj bi začeli obnavljati letos. Kaj se zgodi, če hiše niso dobro zgrajene in potresno odporne, smo
lahko videli v Posočju, še enem od potresno bolj nevarnih področij pri nas, kjer sta ste v šestih letih zgodila 2 potresa,
prvi na velikonočno nedeljo 1998, njegova magnituda je bila 5,6, poškodovanih pa je bilo več kot 4000 objektov. Smrtnih
žrtev na srečo ni bilo.
GOSPOD 11
Na začetku je bi samo tak močan ruk, mi smo bili glih pri kosilu, je izgledalo, kot da zmanjka svet.
GOSPOD 12
Strah je naknadno prišel potem.
IRENA PAN (novinarka)
Julija 2004 je bil še eden, sicer manj močan potres, ki pa je terjal eno smrtno žrtev, poškodovanih pa je bilo 2000
objektov. Družina Wojčicki je bila ena tistih, ki je doživela oba.
PETRA WOJČICKI
Grozen občutek, ja, s tem, da 6 let pred tem je bil pa še eden. Je bil pa prvi, ne, tako da ni glih prijetno v toliko kratkem
času taka dva potresa doživet.
IRENA PAN (novinarka)

17

POP TV, Preverjeno - 21:50
Država: Slovenija

05.01.2021
Torek

Kazalo
Trajanje: 11:00

4/4
Po 16 letih od prvega potresa se prava sanacija pri njih končuje šele letos. Po prvi obnovi in novem potresu se je namreč
izkazalo, da jo bo potrebno vseeno zrušiti in zgraditi na novo.
PETRA WOJČICKI
V 1998 je dobila rumeno piko, kar je pomenilo, da jo je treba popravit, z 2004 je seveda to prišlo v rdečo piko, kar pomeni
pa rušitev oziroma da ni več primerna za bivanje, da bi še en ruker pomenil ne dobre stvari, no
MARJANA LUTMAN (Zavod za gradbeništvo Slovenije)
In ta korak mislim, da bo potrebno tudi še marsikje drugje storiti, da se, da edina rešitev za potresno ranljive stavbe ni
utrjevanje za vsako ceno, ampak tudi nadomestna gradnja.
IRENA PAN (novinarka)
Vendar bi bilo to bolj modro narediti pred, kot pa po morebitnem potresu.
DR. PETER FAJFAR (profesor potresnega inženirstva)
Vsake toliko časa se kakšna šola malo ojači, tudi kakšni privatni objekti se ojačujejo, samo sistemskega pristopa pa na
žalost ni, nobenega pravega smisla nima lepiti stiropor fasade, po drugi strani je pa konstrukcija gnila.
IRENA PAN (novinarka)
Po analizi Zavoda za gradbeništvo bi bila rušitev in nadomestna gradnja nujna tudi za 5 od 15 spornih stolpnic v Ljubljani.
GOSPOD 10
Nekateri lastniki vidijo smisel v tem, nekateri, da tega sploh ne vidijo, ker tam tudi ne živijo ali pa sojih pred korono
oddajali. Ljudje nimajo toliko finančnih sredstev da bi bili zmožni od 4 milijone 400 do 8 milijonov 800, kolikor seveda
znaša približno obnova na posamezno stopnico, le to sami financirat.
IRENA PAN (novinarka)

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

Da bo slej ko prej prišlo do hujšega potresa tudi pri nas, se strinjajo vsi,zato je dobro, da ste vsaj malo pripravljeni.
STANISLAV LOTRIČ (Uprava za zaščito in reševanje)
Vemo, da imamo ljudje na stenah slike, vemo, da imamo različna svetila, vemo, da imamo mogoče različno samostoječe
predmete, to vse stvari, ki lahko se premaknejo padejo in te poškodujejo.
IRENA PAN (novinarka)
Predvsem pa, da v primeru potresa ne bežite iz stanovanj, po stopnicah in zagotovo ne z dvigalom.
STANISLAV LOTRIČ (Uprava za zaščito in reševanje)
Moraš najti ali neki podboj vrat ali miza je ena primerna taka stvar, ker ko pride do porušitve, ta miza lahko zadrži določen
material, soustvari prostor, v katerem preživiš.
IRENA PAN (novinarka)
Upajmo pa, da bomo pred več potresom, ki ga napovedujejo že leta vseeno dobili tudi kakšno bolj konkretno vladno
strategijo, ki bi vnaprej preprečila, da ne bi prišlo do hude škode vsaj tam, kjer vemo, da zagotovo bo.
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