Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 8. 1. 2021
Število objav: 15
Internet: 14
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Inženirski dan: 0
potres: 11
Svetovni dan inženirjev: 0
Zakon o ... prostora: 0
Zakon ... dejavnosti: 0
Projektiranje: 4
... Slovenije: 0
GZS-ZGIGM: 0
GZS-ZSIN: 0

Slovenija:
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Naslov

Spomladi stanovanja za mlade in neprofitna na Brdu

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 1. 2021

Avtor

Manja Pušnik

Teme

Projektiranje

...Republiški sklad je že konec lanskega leta pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo 44 stanovanj na Dolgem mostu
(ki sicer še ni pravnomočno), gradnja in projektiranje se bosta začela še letos, stanovanja pa bodo zgrajena prihodnje
leto....

Naslov

Na območju Siska in Petrinje tudi danes več potresov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Hrvaški seizmografi so danes nekaj pred 18.30 zabeležili precej močan potres z magnitudo 3,9, ki je imel žarišče
devet kilometrov jugovzhodno od Siska. To je bil najmočnejši sunek, ki ga je bilo čutiti danes. Po 12. uri je bil sunek...

Naslov

Finančne posledice naravnih nesreč lani večje

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...gozdni požari povzročili za skupno 95 milijard dolarjev škode. V Evropi je bila škoda precej manjša, pri čemer v
izračune še niso vključili nedavnega potresa na Hrvaškem. Ta zaradi razmeroma redke poselitve območja v bližini
epicentra po predvidevanjih Munich Re sicer ne bo povzročil posebej velike finančne...

Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...4200 na 2100. Hina je povzela podatke agencij za okolje, da so Slovenci lani čutili 161 potresov, ki so imeli epicenter
v Sloveniji, in nekaj več kot dvajset potresov, ki so imeli žarišča zunaj Slovenije. Lani je bil najmočnejši potres z
nadžariščem v Sloveniji 17. julija pri Čezsoči, ko je bila magnituda potresa 3,9, intenziteta...

Naslov

Sredin potres na Hrvaškem z dodatno škodo na že poškodovanih objektih (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Nov močan potresni sunek, ki je območje sisaško-moslavške županije stresel v sredo zvečer, je prestrašil prebivalce
na območju, na katerem se tla tresejo že deset dni. Nekateri...
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Naslov

Sredin potres na Hrvaškem z dodatno škodo na že poškodovanih objektih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Nov močan potresni sunek, ki je območje sisaško-moslavške županije stresel v sredo zvečer, je prestrašil prebivalce
na območju, na katerem se tla tresejo že deset dni. Nekateri...

Naslov

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v potresu doslej prispeval 143.500 evrov
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000
evrov na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je
Rdeči križ...

Naslov

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v potresu doslej prispeval 143.500 evrov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000
evrov na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je
Rdeči križ...

Naslov

V Posavju še zbirajo podatke o škodi ob potresnih sunkih na Hrvaškem, sredin sunek brez
posledic

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Posavske občine bodo do konca tedna zbrale in Upravi RS za zaščito in reševanje oddale podatke o škodi, ki so jo
povzročili močan potres na sosednjem Hrvaškem in popotresni sunki, je vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik
povedala za STA. Največ škode naj bi nastalo v Občini Brežice, in...

Naslov

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v potresu doslej prispeval 143.500 evrov
(dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000
evrov na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je
Rdeči križ...
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Naslov

Tudi Zveza hrvaških društev v Sloveniji pomaga prizadetim v potresu na Hrvaškem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Takoj po uničujočem potresu na Hrvaškem so tudi posamezna društva Zveze hrvaških društev v Sloveniji začela
zbirati humanitarno pomoč za rojake. Pod imenom Potres Hrvaška so organizirali akcije v Piranu, Ljubljani, Velenju,
Škofji Loki, Mariboru, Novem...

Naslov

Potres na Hrvaškem odprl vprašanje lokacije odlagališča jedrskih odpadkov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 7. 1. 2021

Avtor

STA

Teme

potres

...Uničujoči potres, ki je prejšnji teden stresel območje jugovzhodno od Zagreba, je odprl tudi vprašanje varnosti
načrtovanega odlagališča jedrskih odpadkov v nekdanji vojašnici...

Naslov

(POLEMIKA) Problemi mariborskega prometa (5)

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 7. 1. 2021

Avtor

Boris Stergar

Teme

Projektiranje

...zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste, do leta 2010 potekale aktivnosti
med MOM in Direkcijo RS za ceste v zvezi s projektiranjem tega odseka. Še bolj nerazumljiv je odziv gospoda izr. prof.
Uroša Lobnika, objavljen v Večeru dne 5. novembra 2020. Sam je v uvodu navedel, da je bil...

Naslov

Letos bodo urejali poslovne cone, kolesarske steze, ulice in protipoplavne ukrepe

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 1. 2021

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Projektiranje

...krožišče pri Hoferju se zdaj obeta še krožišče proti Lesnini, ki odpira možnost za kolesarsko povezavo pod hitro
cesto. “Pogodba za projektiranje krožišča pri Lesnini je podpisana, vključuje tudi projektiranje kolesarske povezave
med krožiščema. Predvideno bo do poletja končano skupaj z recenzijo. Upamo, da bomo to krožišče v najkrajšem...

Naslov

Ker ni potresov, ljudje radi pozabljajo

Medij

Vestnik Murska Sobota, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 7. 1. 2021

Avtor

Andrej Bedek

Teme

Gradbeni zakon , Projektiranje

Stran: 11

Površina: 1.002 cm
2

...težav s spoštovanjem ukrepov potresno varne gradnje je bilo pri raznih rekonstrukcijah, kjer se je bilo možno tudi
izogniti aktualni zakonodaji. Izraz rekonstrukcija v gradbeni zakonodaji pomeni poseganje v bistvene lastnosti objekta
in bi bilo za to treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za objekt, ki ni potresno varen in bi ga bilo treba...
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https://www.delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/s...

Spomladi stanovanja za mlade in neprofitna
na Brdu
Na Gerbičevi zaključujejo pilotni projekt republiškega sklada,
na Brdu pa 672 javnih najemnih stanovanj.

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

Odpri galerijo
Gradnja 174 neprofitnih stanovanj na Novem Brdu
stanovanj pa jeseni. Foto: Voranc Vogel

2

bo končana spomladi, 498 javnih najemnih

07.01.2021 ob 07:00

Že spomladi se bodo v sosesko na Novem Brdu 2 vselili tisti, ki so uspeli na
razpisu mestnega sklada, razpis za 498 stanovanj republiškega sklada pa bodo
objavili po končani gradnji, torej jeseni. Kako velike so potrebe po javnih
najemnih stanovanjih v glavnem mestu, bo pokazal prav ta razpis.

Manja Pušnik

V zadnjih treh letih je Ljubljana eno samo veliko gradbišče, pa ne le zaradi
obnove številnih cest. Poleg zasebnih investitorjev, ki v skoraj vseh predelih
mesta hitijo z gradnjo tržnih stanovanj, sta se namreč gradnje lotila tudi občinski
in republiški stanovanjski sklad. Trenutno največja soseska, ki je ni ustavila niti
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epidemija, je na Novem Brdu 2, kjer bo še letos na voljo 672 javnih najemnih
stanovanj, od tega 174 neprofitnih.
607
javnih najemnih stanovanj bo letos zagotovil republiški sklad

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

Medtem ko na stanovanjskem skladu MOL pravijo, da bodo občinska stanovanja
v tej soseski zgradili že spomladi, pa gradnja 498 stanovanj v lasti republiškega
sklada poteka počasneje. Zaradi zapletov z izvajalci so namreč z gradnjo začeli
leto dni kasneje. »Naša stanovanja bodo zgrajena jeseni in takoj po zaključku
gradnje bomo objavili tudi razpis za oddajo teh stanovanj,« pravi Črtomir Remec
direktor republiškega stanovanjskega sklada.

,

Javna Najemna Stanovanja MOL Foto Gm Igd
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Realna bo ocena republiškega sklada

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

In, kot dodaja, bo prav ta, jesenski razpis dal realno oceno o tem, koliko javnih
najemnih stanovanj potrebuje glavno mesto. Na vprašanje, kateri upravičenci se
bodo letos torej lahko vselili v neprofitna stanovanja, pa so na mestnem skladu
odgovorili: » Letos bomo zaključili z reševanjem upravičencev po 17. javnem
razpisu (seznam je bil objavljen avgusta leta 2017, op. a.) in po prvem javnem
razpisu za najemna stanovanja za mlade (zaključen januarja 2018, op. a). Poleg
tega bomo stanovanja dodeljevali upravičencem po 18. javnem razpisu (zaključil
se je maja lani, op. a) in po drugem javnem razpisu za mlade (iz lanskega oktobra,
op.a). Poleg novih najemnih stanovanj bomo oddajali tudi izpraznjena in
prenovljena stanovanja iz stanovanjskega fonda.«

Občinski stanovanjski sklad bo letos zgradil 470 neprofitnih stanovanj, v prihodnjih dveh letih pa še okoli 680
stanovanj. Foto Voranc Vogel

Po naših izračunih bo tako še letos zgrajenih ali pa se bo začelo graditi 470
občinskih stanovanj. Poleg 174 neprofitnih stanovanj na Novem Brdu 2
(vrednost investicije znaša 17,9 milijona evrov) bodo prenovili tudi osem
stanovanj na Kunaverjevi in Celovški ter nadaljevali z lani avgusta začeto gradnjo
soseske Rakova jelša 2. V drugi polovici prihodnjega leta bodo tam zgradili še 156
neprofitnih stanovanj. Predvidoma sredi tega leta bodo na mestnem skladu
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začeli graditi 44 neprofitnih stanovanj v soseski Jesihov štradon, v začetku leta
pa se bo začela gradnja soseske Zelena jama ob Šmartinski cesti.
Občinski stanovanjski sklad bo namreč na podlagi pogodb, sklenjenih z družbo
KOSS, kot investitorjem projekta, pridobil 88 stanovanj. Spomnimo, da je župan
Zoran Janković v nedavnem intervjuju za Sobotno prilogo povedal, da se med
drugim pripravljata tudi projekta za okoli 400 stanovanj na Povšetovi in za okoli
90 stanovanj na Litijsko-Pesarski.
Na Gerbičevi prednost mladi brez družin, iskalci zaposlitev, prekarci.
Del soseske Novo Brdo 2 končan spomladi, del jeseni.
Realno oceno o potrebah po javnih najemnih stanovanjih bo dal jesenski
razpis.

470
neprofitnih stanovanj bo letos zgradil mestni stanovanjski sklad

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

Na Gerbičevi za mlade do 29. leta
Po besedah Črtomirja Remca, prvega moža državnega stanovanjskega sklada, je
gradnja 109 stanovanj za mlade na Gerbičevi v zaključni fazi in se bo
predvidoma končala aprila. »Prednost bodo imeli mladi od 18. do 29. leta
starosti, ki še nimajo družin, iskalci zaposlitev in prekarci. Želimo si, da, razen
izjem, stanovanj ne bi oddajali študentom, saj bi to potem postal študentski
dom,« dodaja. Gre za pilotni projekt republiškega sklada z medgeneracijskim
središčem, kjer bodo poskušali vzpostaviti sodelovanje med mladimi in
starejšimi.
»Zato bomo iskali tudi ponudnike nekaterih storitev, ki bodo starejšim omogočili
učenje tujih jezikov ali računalništva, hkrati pa bi starejši poskrbeli za pomoč
mladim. Gre torej za druženje in sobivanje med različnimi generacijami,«
pojasnjuje Remec. Republiški sklad je že konec lanskega leta pridobil gradbeno
dovoljenje za gradnjo 44 stanovanj na Dolgem mostu (ki sicer še ni
pravnomočno), gradnja in projektiranje se bosta začela še letos, stanovanja pa
bodo zgrajena prihodnje leto.
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Na območju Siska in Petrinje tudi danes več
potresov
Hrvaški seizmografi so danes nekaj pred 18.30 zabeležili precej močan potres z magnitudo 3,9, ki je imel žarišče devet
kilometrov jugovzhodno od Siska. To je bil najmočnejši sunek, ki ga je bilo čutiti danes. Po 12. uri je bil sunek z
magnitudo 3,8 in epicentrom šest kilometrov od Petrinje. Sledil je še sunek z magnitudo 3,3.
Večerni potres, ki je trajal nekaj sekund, so čutili tudi prebivalci Zagreba. Evro-sredozemski potresni center (EMSC) je
objavil, da je to bil 57. potres, ki so ga na Hrvaškem čutili v zadnjih 73 urah.
Območje sisaško-moslavške županije je izpostavljeno vrsti potresov po 28. decembru, ko so se tla na tem območju prvič
močneje stresla. Najmočnejši potres je sledil dan po tem in območje Petrinje stresel z magnitudo 6,2. V tem potresu je
umrlo sedem ljudi, prijavljena je škoda na več kot 22.000 objektov.

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

Hrvaški seizmologi so večkrat opozorili, da je v naslednjih mesecih pričakovati vrsto potresov na območju sisaškomoslavške županije. Pričakujejo, da bodo nekateri tudi z magnitudo 4 in 5, kot je bilo v sredo zvečer, ko je območje
Petrinje stresel potres z magnitudo 5 in povzročil dodatno gmotno škodo na že poškodovanih objektih.
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Finančne posledice naravnih nesreč lani večje
Skupna višina škode zaradi naravnih nesreč je lani dosegla 210 milijard dolarjev (170 milijard evrov), kar je 44 milijard
dolarjev več kot predlani, so izračunali v nemški pozavarovalniški skupini Munich Re. Na Evropo odpade 12 milijard
dolarjev, povzema nemška tiskovna agencija dpa.
Najslabše so jo z vidika škode zaradi naravnih nesreč lani odnesli v ZDA, kjer so orkani, neurja in gozdni požari povzročili
za skupno 95 milijard dolarjev škode.
V Evropi je bila škoda precej manjša, pri čemer v izračune še niso vključili nedavnega potresa na Hrvaškem. Ta zaradi
razmeroma redke poselitve območja v bližini epicentra po predvidevanjih Munich Re sicer ne bo povzročil posebej velike
finančne škode.
"Leto 2020 je bilo neugodno tako v primerjavi s predhodnim letom kot dolgoletnim povprečjem," je dejal predstavnik
skupine Ernst Rauch. Gre za potrditev dolgoročnega trenda večjih izdatkov zaradi naravnih katastrof, ki ga opažajo že
nekaj časa, je dodal.
Ni pa bilo lansko leto rekordno, saj so bili v letih 2005, 2011 in 2017 zavarovalniški stroški še precej višji.
Število umrlih zaradi naravnih nesreč se je medtem lani zmanjšalo; v primerjavi z letom 2019 je upadlo za približno 800
na 8200. "Tudi ta upad je del dolgoletnega trenda," je pojasnil Rauch.
Med posameznimi naravnimi katastrofami so pri Munich Re izpostavili spomladanske poplave na Kitajskem, ki so
povzročile za 17 milijard dolarjev škode, orkan Laura v Severni Ameriki (13 milijard) in poletne požare na zahodu ZDA
(16 milijard).

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

Kot so še ocenili, je bilo zavarovane le za približno tretjino škode. Na tem področju prednjači Severna Amerika, kar v
Munich Re pripisujejo posebej veliki izpostavljenosti naravnim nesrečam. "Posledično so pravne in fizične osebe
navajene zavarovati čim več premoženja," je še dodal Rauch.
Munich Re je decembra za celotno lansko leto napovedal za vsaj polovico manjši dobiček kot leto prej. Skupina načrtuje,
da se bo letos dobiček vrnil na predkrizno raven pri 2,8 milijarde evrov, torej na raven, sprva načrtovano za leto 2020.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 1.)
Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da sta predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša
obsodila nasilje v Washingtonu. Pisale so tudi, da je slovenska vlada zaradi poslabšanja epidemioloških razmer
podaljšala večino omejevalnih ukrepov proti širjenju koronavirusa.
Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala, da sta predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša obsodila
nasilje v Washingtonu. "Obsojam napad na simbol ameriške demokracije. Obsojam vsakršno nasilje," je zapisal Pahor in
pozval k spodbujanju strpnosti. Janša pa je tvitnil, da bi morali biti vsi zelo zaskrbljeni zaradi nasilja v Washingtonu.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je izpostavila, da je bil Janša eden redkih politikov, ki je javno podprl ponovno izvolitev
Donalda Trumpa. Tudi francoska tiskovna agencija AFP je poročala o Janševem tvitu in poudarila, da Janša
novoizvoljenemu predsedniku Joeju Bidnu ni čestital. O odzivu Janše in Pahorja je poročala tudi italijanska tiskovna
agencija Ansa.
Hina je poročala, da je bilo v Sloveniji v sredo potrjenih 2663 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 23 covidnih
bolnikov. Izvedenih je bilo 18.280 hitrih in PCR testov. V bolnišnicah so v sredo zdravili 1169 covidnih bolnikov, kar je
osem manj kot v torek, sedem več pa jih je potrebovalo intenzivno nego, in sicer 189. O tem je pisal tudi Tanjug.
Hina je pisala, da je slovenska vlada zaradi poslabšanja epidemioloških razmer podaljšala večino omejevalnih ukrepov
proti širjenju koronavirusa. Večinoma so ukrepe podaljšali za sedem dni, šole pa bodo ostale zaprte vsaj do 18. januarja.
Izjema so le šole otroke s posebnimi potrebami, ki so s poukom začele ta teden. Še vedno pa ostajajo v veljavi ukrepi, ki
omejujejo gibanje. O tem je pisal tudi Tanjug.

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

Hina je poročala, da je več slovenskih zdravstvenih domov začasno ustavilo množično testiranja na novi koronavirus.
Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke je ugotovila, da so paličice za odvzem brisa, ki jih uporabljajo,
neznanega proizvajalca in brez predpisanih oznak. Hina je zapisala, da so nekateri mediji odgovornost pripisali vladi.
Tanjug je povzel poročanje STA, da je posebna komisija glede smrti osebe, ki je umrla po cepljenju proti covidu-19,
podala mnenje, da povezava med smrtjo in cepljenjem ni verjetna, je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za
covid-19 Jelko Kacin. Kot je pojasnil, smrt tako ni nastopila zaradi cepljenja, ampak zaradi zdravstvenih težav, ki jih je
oseba imela že pred tem. O tem je poročala tudi Ansa.
Tanjug je pisal, da želi NLB postati vodilna v Srbiji je po prevzemu Komercialne banke povedal prvi mož NLB Blaž
Brodnjak. Med drugim je v intervjuju za Telgraf Biznis napovedal zmanjševanje števila zaposlenih v bankah, uvedli bodo
več digitalnih rešitev. V Sloveniji bo NLB prepolovila število zaposlenih, z nekdanjih 4200 na 2100.
Hina je povzela podatke agencij za okolje, da so Slovenci lani čutili 161 potresov, ki so imeli epicenter v Sloveniji, in nekaj
več kot dvajset potresov, ki so imeli žarišča zunaj Slovenije. Lani je bil najmočnejši potres z nadžariščem v Sloveniji 17.
julija pri Čezsoči, ko je bila magnituda potresa 3,9, intenziteta pa IV. stopnje po evropski potresni lestvici. Najmočneje pa
so prebivalci Slovenije čutili potres, ki se je 29. decembra lani zgodil v bližini Siska na Hrvaškem.
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1/1

Sredin potres na Hrvaškem z dodatno škodo na
že poškodovanih objektih (dopolnjeno)
Nov močan potresni sunek, ki je območje sisaško-moslavške županije stresel v sredo zvečer, je prestrašil prebivalce na
območju, na katerem se tla tresejo že deset dni. Nekateri so zato spali v šotorih namesto v svojih stanovanjih. Potres je
povzročil dodatno škodo na objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji teden.
Žarišče sredinega potresa je bilo pri Petrinji, približno 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. V potresu ni bi poškodovan
nihče, a so mnogi v strahu znova zbežali na prosto. Sunek je povzročil dodatno škodo na številnih objektih, ki jih bodo
morali strokovnjaki znova pregledati in oceniti dodatno škodo.
Med drugim so manjšo gmotno škodo zabeležili na poslopju policijske postaje v Petrinji, kot tudi na objektu na vhodu v
petrinjsko vojašnico. V vojašnici so namestili več sto prebivalcev, ki so ostali brez strehe nad glavo v potresu z magnitudo
6,2, ki je prizadel območje 29. decembra.
V Petrinji izpostavljajo srečno okoliščino, da je sredin potres stresel območje v večernih urah, ko so bila ustavljena dela
pri pregledu in sanaciji že prej poškodovanih objektov. Prebivalci vasi ob žarišču potresa so noč preživeli v šotorih, ker so
se bali spati v svojih hišah.
Nedaleč Gline so morali ustaviti promet, ker se je ena stanovanjska hiša nagnila in je grozilo, da se bo zrušila na cesto. Iz
štaba civilne zaščite so sporočili, da bodo hišo čim prej porušili, da bi zagotovili varnost prometa. Med drugim so zaprli
promet tudi v središču Petrinje, da bi zavarovali voznike in mimoidoče pred morebitnim rušenjem že prej v potresu močno
poškodovanih objektov.

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

Sredin potres z magnitudo 5 je bil eden močnejših, ki je stresel območje sisaško-moslavške županije po 28. decembru,
ko so se tla prvič močneje stresla na tem območju. Začutili so ga tudi prebivalci v drugih delih Hrvaške, pa tudi v Sloveniji
in Bosni in Hercegovini.
Pri Petrinji so se tla stresla tudi danes nekaj po 12. uri. Hrvaška seizmološka služba je sporočila, da je šlo za sunek z
magnitudo 3,8, epicenter pa je bil 6 kilometrov od Petrinje. Hrvaški seizmologi so večkrat opozorili, da je v naslednjih
mesecih možno pričakovati vrsto potresov na območju sisaško-moslavške županije. Pričakujejo, da bodo nekateri tudi z
magnitudo 4 in 5.
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https://www.sta.si/2852341/sredin-potres-na-hrvask...

1/1

Sredin potres na Hrvaškem z dodatno škodo na
že poškodovanih objektih
Nov močan potresni sunek, ki je območje sisaško-moslavške županije stresel v sredo zvečer, je prestrašil prebivalce na
območju, na katerem se tla tresejo že deset dni. Nekateri so zato spali v šotorih namesto v svojih stanovanjih. Potres je
povzročil dodatno škodo na objektih, ki so bili poškodovani v potresu prejšnji teden.
Žarišče sredinega potresa je bilo pri Petrinji, približno 48 kilometrov jugovzhodno od Zagreba. V potresu ni bi poškodovan
nihče, a so mnogi v strahu znova zbežali na prosto. Sunek je povzročil dodatno škodo na številnih objektih, ki jih bodo
morali strokovnjaki znova pregledati in oceniti dodatno škodo.
Med drugim so manjšo gmotno škodo zabeležili na poslopju policijske postaje v Petrinji, kot tudi na objektu na vhodu v
petrinjsko vojašnico. V vojašnici so namestili več sto prebivalcev, ki so ostali brez strehe nad glavo v potresu z magnitudo
6,2, ki je prizadel območje 29. decembra.
V Petrinji izpostavljajo srečno okoliščino, da je sredin potres stresel območje v večernih urah, ko so bila ustavljena dela
pri pregledu in sanaciji že prej poškodovanih objektov. Prebivalci vasi ob žarišču potresa so noč preživeli v šotorih, ker so
se bali spati v svojih hišah.
Nedaleč Gline so morali ustaviti promet, ker se je ena stanovanjska hiša nagnila in je grozilo, da se bo zrušila na cesto. Iz
štaba civilne zaščite so sporočili, da bodo hišo čim prej porušili, da bi zagotovili varnost prometa. Med drugim so zaprli
promet tudi v središču Petrinje, da bi zavarovali voznike in mimoidoče pred morebitnim rušenjem že prej v potresu močno
poškodovanih objektov.

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

Sredin potres z magnitudo 5 je bil eden močnejših, ki je stresel območje sisaško-moslavške županije po 28. decembru,
ko so se tla prvič močneje stresla na tem območju. Začutili so ga tudi prebivalci v drugih delih Hrvaške, pa tudi v Sloveniji
in Bosni in Hercegovini.
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https://www.sta.si/2852395/rdeci-kriz-slovenije-za...

1/1

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v
potresu doslej prispeval 143.500 evrov
(dopolnjeno)
Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000 evrov
na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je Rdeči križ
Slovenije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem prispeval 143.500 evrov, zbiranje sredstev pa nadaljuje.
S kolegi iz hrvaškega Rdečega križa, ki na terenu pomagajo prizadetim, si dnevno izmenjujejo informacije o potrebni
pomoči. V trenutnih okoliščinah pa so za ukrepanje na terenu in tudi za kasnejše odpravljanje posledic potresa najbolj
potrebna denarna sredstva, ki jih namenjajo za izvajanje humanitarne pomoči, so sporočili.
Ob tem so v hrvaškem Rdečem križu pozvali k sledenju preverjenim novicam v uradnih medijih in ne nasedanju lažnim
novicam, ki so se širile prek družbenih omrežij in s širjenjem razdora v družbi povzročile veliko škodo prizadetim v
potresu, ki nujno potrebujejo pomoč.
Pri tem Rdeči križ Slovenije poudarja, da je na zelo velikem potresnem območju več kot 305 odročnih in težko dosegljivih
zaselkov in vasi, do mnogih ne vodijo ceste in poti, številne pa so uničene in težko prevozne, zato so nekateri čakali na
pomoč dlje.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa
SI00-96885.

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

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov).
Pomoč v višini 10.000 evrov sta danes nakazala tudi Rotary Slovenija in Severna Makedonija. Skupaj so člani kluba
prispevali 20.000 evrov. S podporo popotresnih inženirjev iz vrst slovenskih članov tudi pomagajo pri zastavljanju
koncepta popotresne obnove, so sporočili iz Rotary Slovenija.
Hrvaško je po rušilnem potresu, ki je prejšnji teden prizadel območje Petrinje, v sredo zvečer stresel nov močnejši potres
z magnitudo 5 . Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji.
V rušilnem potresu z magnitudo 6,2 prejšnji teden je umrlo sedem ljudi. Do danes so zaradi potresa prijavili škodo na več
kot 22.000 objektih.
Tla v sisaško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo
na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3.
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1/1

Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v
potresu doslej prispeval 143.500 evrov
Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000 evrov
na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je Rdeči križ
Slovenije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem prispeval 143.500 evrov, zbiranje sredstev pa nadaljuje.
S kolegi iz hrvaškega Rdečega križa, ki na terenu pomagajo prizadetim, si dnevno izmenjujejo informacije o potrebni
pomoči. V trenutnih okoliščinah pa so za ukrepanje na terenu in tudi za kasnejše odpravljanje posledic potresa najbolj
potrebna denarna sredstva, ki jih namenjajo za izvajanje humanitarne pomoči, so sporočili.
Ob tem so v hrvaškem Rdečem križu pozvali k sledenju preverjenim novicam v uradnih medijih in ne nasedanju lažnim
novicam, ki so se širile prek družbenih omrežij in s širjenjem razdora v družbi povzročile veliko škodo prizadetim v
potresu, ki nujno potrebujejo pomoč.
Pri tem Rdeči križ Slovenije poudarja, da je na zelo velikem potresnem območju več kot 305 odročnih in težko dosegljivih
zaselkov in vasi, do mnogih ne vodijo ceste in poti, številne pa so uničene in težko prevozne, zato so nekateri čakali na
pomoč dlje.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa
SI00-96885.
Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov).

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

Hrvaško je po rušilnem potresu, ki je prejšnji teden prizadel območje Petrinje, v sredo zvečer stresel nov močnejši potres
z magnitudo 5 . Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji.
V rušilnem potresu z magnitudo 6,2 prejšnji teden je umrlo sedem ljudi. Do danes so zaradi potresa prijavili škodo na več
kot 22.000 objektih.
Tla v sisaško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo
na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3.
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https://www.sta.si/2852460/v-posavju-se-zbirajo-po...

1/1

V Posavju še zbirajo podatke o škodi ob
potresnih sunkih na Hrvaškem, sredin sunek
brez posledic
Posavske občine bodo do konca tedna zbrale in Upravi RS za zaščito in reševanje oddale podatke o škodi, ki so jo
povzročili močan potres na sosednjem Hrvaškem in popotresni sunki, je vodja brežiške izpostave Zdenka Močnik
povedala za STA. Največ škode naj bi nastalo v Občini Brežice, in sicer predvsem na sakralnih stavbah.
Brežiški župan Ivan Molan je za STA navedel, da imajo do zdaj prijavljeno škodo na 36 poškodovanih objektih. Med temi
gre za deset cerkva, poškodovana sta dva gradova in lovski dom, pri preostalih poškodbah pa gre za gospodarska in
druga poslopja.
Sredin vnovični močnejši popotresni sunek naj ne bi povzročil dodatne škode na Brežiškem, je pristavil.
Po županovih besedah je pri dveh cerkvah in njunih zvonikih na Globokem in Bizeljskem vprašljivo, ali ju bodo sploh
lahko sanirali. Precej poškodovana je tudi cerkev v Kapelah, za katero sicer menijo, da bo popravilo možno.
Poškodovana sta gradova Bizeljsko in Brežice, največ škode pa so zabeležili ob Sotli. V samih Brežicah je bilo
poškodovane nekaj strešne kritine in dimnikov, je še navedel Molan.
O škodi na strehah so sicer poročali tudi iz Kostanjevice na Krki, decembrski potres na Hrvaškem z magnitudo 6,2 pa
razen omenjenih v širšem Posavju naj ne bi povzročil hujših poškodb.

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

Po dozdajšnjih podatkih so v farni cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem nastale številne razpoke, v njeni notranjosti je
odpadlo nekaj ometa. Razpoke so vidne tudi na cerkvi sv. Magdalene v Orešju, najbolj pa je poškodovana cerkev sv.
Duha v Vitni vasi.
Precej poškodovano je župnišče na Bizeljskem. V župniji Kapele je močno poškodovana župnijska cerkev Marije
vnebovzete v Kapelah.
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https://www.sta.si/2852580/rdeci-kriz-slovenije-za...
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Rdeči križ Slovenije za pomoč Hrvaški v
potresu doslej prispeval 143.500 evrov
(dopolnjeno)
Rdeči križ Slovenije je danes sporočil, da je v sredo za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem nakazal 70.000 evrov
na račun hrvaškega Rdečega križa. Sredstva so prispevali posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Skupaj je Rdeči križ
Slovenije za pomoč prizadetim v potresih na Hrvaškem prispeval 143.500 evrov, zbiranje sredstev pa nadaljuje.
S kolegi iz hrvaškega Rdečega križa, ki na terenu pomagajo prizadetim, si dnevno izmenjujejo informacije o potrebni
pomoči. V trenutnih okoliščinah pa so za ukrepanje na terenu in tudi za kasnejše odpravljanje posledic potresa najbolj
potrebna denarna sredstva, ki jih namenjajo za izvajanje humanitarne pomoči, so sporočili.
Ob tem so v hrvaškem Rdečem križu pozvali k sledenju preverjenim novicam v uradnih medijih in ne nasedanju lažnim
novicam, ki so se širile prek družbenih omrežij in s širjenjem razdora v družbi povzročile veliko škodo prizadetim v
potresu, ki nujno potrebujejo pomoč.
Pri tem Rdeči križ Slovenije poudarja, da je na zelo velikem potresnem območju več kot 305 odročnih in težko dosegljivih
zaselkov in vasi, do mnogih ne vodijo ceste in poti, številne pa so uničene in težko prevozne, zato so nekateri čakali na
pomoč dlje.
Vsi, ki želijo pomagati, lahko svoj prispevek nakažejo na transakcijski račun Rdečega križa Slovenije, Mirje 19, 1000
Ljubljana, številka SI56 0310-0111-1122-296, odprt pri banki SKB. Kot namen naj navedejo Potres Hrvaška, za sklic pa
SI00-96885.

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

Uporabniki mobilnih storitev A1, Telekom, Telemah in T-2 lahko prispevajo tudi s poslanim SMS sporočilom na 1919 z
Besedo SKUPAJ (1 evro) ali SKUPAJ5 (5 evrov).
Dobrodelno akcijo zbiranja sredstev je zagnala tudi RTV Slovenija skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).
Skupaj s hrvaško zvezo društev Naša Djeca bodo sredstva namenjena nakupu določene opreme za šole, za druge
potrebe otrok in mladostnikov na prizadetih območjih ter za bivalne enote za družine z otroki in mladostniki, ki trenutno
spijo v avtomobilih, so sporočili iz RTV Slovenija.
Sredstva zbirajo preko telefonske številke 090 93 30 93 (se daruje 1,25 evra) ter sporočil SMS na številko 1919, z besedo
DARILO se prispeva en evro, z besedo DARILO5 pa pet evrov. Pomoč se lahko nakaže tudi na transakcijski račun
Zveze prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, Ljubljana, številka SI56 6100 0000 3512 232, odprt pri Delavski
hranilnici. Namen nakazila je ZA PETRINJO, sklic pa 00 07-245101.
Pomoč prizadetim mestom je medtem namenila tudi Mestna občina Ljubljana. Mestu Petrinja so namenili 20.000 evrov,
Glini pa 10.000 evrov iz sklada proračunske rezerve MOL. "S tem izkazujemo solidarnost in podporo prebivalcem
območja, ki ga je prizadel potres, z željo, da bi tako lažje odpravili posledice te naravne katastrofe," so sporočili iz MOL.
Pomoč v višini 10.000 evrov sta danes nakazala tudi že Rotary Slovenija in Severna Makedonija. Skupaj so člani kluba
prispevali 20.000 evrov. S podporo popotresnih inženirjev iz vrst slovenskih članov tudi pomagajo pri zastavljanju
koncepta popotresne obnove, so sporočili iz Rotary Slovenija.
Hrvaško je po rušilnem potresu, ki je prejšnji teden prizadel območje Petrinje, v sredo zvečer stresel nov močnejši potres
z magnitudo 5 . Čutiti ga je bilo tudi v številnih drugih krajih na Hrvaškem in v Sloveniji.
V rušilnem potresu z magnitudo 6,2 prejšnji teden je umrlo sedem ljudi. Do danes so zaradi potresa prijavili škodo na več
kot 22.000 objektih.
Tla v sisaško-moslavški županiji se tresejo vse od 28. decembra, ko so zabeležili potres z magnitudo 5. Od takrat je bilo
na tem območju več sto potresnih sunkov, večinoma z magnitudo med 2 in 3.
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Tudi Zveza hrvaških društev v Sloveniji pomaga
prizadetim v potresu na Hrvaškem
Takoj po uničujočem potresu na Hrvaškem so tudi posamezna društva Zveze hrvaških društev v Sloveniji začela zbirati
humanitarno pomoč za rojake. Pod imenom Potres Hrvaška so organizirali akcije v Piranu, Ljubljani, Velenju, Škofji Loki,
Mariboru, Novem mestu in Lendavi.
Kot je za STA povedal predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji in predsednik Hrvaškega kulturnega društva(HKD)
Pomurje s sedežem v Lendavi Đanino Kutnjak, je bil odziv izjemen, saj so na pomoč priskočili državljani Slovenije z vseh
koncev.
Tako so že zadnji dan leta oziroma dva dneva po potresu prvo pomoč v skupnem slovenskem konvoju vozil za potrebe
bolnišnice v Sisku in Petrinji odpeljali z desetimi kombiji, na novo leto pa so v Petrinjo odpeljali štirje kombiji humanitarne
pomoči.
Ta ponedeljek so z več vozili v osrednje zbirališče pomoči iz tujine v zbirni center na zagrebškem velesejmu odpeljali
okoli šest ton različnih izdelkov, v sredo pa v drugem slovenskem konvoju 10 ton hrane v občini Lekenik in Sunja.
Za pomoč sta se predstavnikom zveze zahvalila tudi podpredsednik hrvaške vlade Tomo Medved in župan občine Sunja
Grga Dragičević.
Posebno dober odziv pa je bil v Pomurju, kjer so pod okriljem HKD Pomurje zbirali pomoč v lendavskem Hrvaškem
domu. Po besedah Kutnjaka si je njihov poziv na pomoč na Facebooku v dveh dneh ogledalo in ga delilo 35.000 ljudi.

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

V dveh dneh so z odejami, spalnimi vrečami, oblačili, nepokvarljivo hrano in higienskimi pripomočki povsem zapolnili
Hrvaški dom v Lendavi. Akciji so se pridružila vsa prostovoljna gasilska društva lendavske gasilske zveze, številni gasilci
iz drugih pomurskih krajev, različna društva, organizacije, navijaške skupine, trgovine, prevozniki, mnogi prostovoljci.
Tako so zbrali okoli 14 ton humanitarne pomoči in tudi preko 2500 evrov ter odprli račun za nakazila prizadetim. S tem
denarjem bodo kupili gradbeni material, pohištvo in druge nujne potrebščine.
Po besedah predsednika HKD Pomurje, ki ne vključuje le v Pomurju živečih Hrvatov, ampak tudi druge domačine, so
prebivalci s prizadetih območij za pomoč izjemno hvaležni.
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Potres na Hrvaškem odprl vprašanje lokacije
odlagališča jedrskih odpadkov
Uničujoči potres, ki je prejšnji teden stresel območje jugovzhodno od Zagreba, je odprl tudi vprašanje varnosti
načrtovanega odlagališča jedrskih odpadkov v nekdanji vojašnici Čerkezovac na Trgovski gori ob meji z BiH, poročajo
hrvaški mediji. Dodajajo, da je potres ovrgel trditve hrvaških oblasti, da je Čerkezovac na potresno varnem območju.
Žarišče nedavnega potresa, ki je z magnitudo 6,2 stresel sisaško-moslavško županijo 29. decembra lani, je bilo 40
kilometrov od Čerkezovca, je poročal zagrebški tednik Novosti na svoji spletni strani. Čerkezovac je del občine Dvor na
Uni, ki je ena najmanj razvitih na Hrvaškem.
Odlagališče je uvrščeno v hrvaške prostorske načrte in strategijo skladiščenja radioaktivnih odpadkov, vključno z nizkoin srednjeradioaktivnimi odpadki iz nuklearne elektrarne Krško (Nek). Hrvaški sklad za financiranje razgradnje Neka je
lani sprožil postopke za začetek izgradnje odlagališča, med drugim tudi izdelavo študije o vplivu na okolje. Odlagališče
nameravajo zgraditi do leta 2024.
Novosti pišejo, da so hrvaške oblasti pri izbiri Čerkezovca kot najustreznejše lokacije za odlagališče jedrskih odpadkov
med drugim izpostavile, da gre za "seizmološko najstabilnejše območje države". Časnik je povzel izjave
okoljevarstvenikov iz Hrvaške in BiH, ki menijo, da je potres razkril veliko slabosti načrtovane lokacije, na katere so
različni strokovnjaki opozarjali že pred leti. Izpostavljali so ravno nestabilno geografsko zgradbo območja, veliko vodnih
virov ter bližino ekološko neoporečnega porečja Une.

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

Okoljevarstveniki iz Hrvaške Kostajnice, ki je v bližini Čerkezovca, zahtevajo od hrvaške vlade in parlamenta, naj
nemudoma ustavi vse postopke za izgradnjo odlagališča, še piše tednik. Pridružili so se jim tudi kolegi iz ekološkega
združenja Green Team iz Novega grada v BiH, ki menijo, da bodo po nedavnem potresu nadaljnji pogovori o Čerkezovcu
kot odlagališču norčevanje iz celotne regije.
V Čerkezovcu nameravajo poleg jedrskih odpadkov iz Neka skladiščiti tudi hrvaške jedrske odpadke industrije, medicine,
znanosti, raziskav in podobno. Zmogljivost naj bi bila približno 3000 kubičnih metrov odpadkov. Za lastno odlagališče so
se odločili, ko ni bilo dogovora s Slovenijo v okviru meddržavne komisije za Nek o skupnem skladiščenju nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov v slovenskem odlagališču v Vrbini. Kot so pojasnili, do skupne rešitve obeh držav ni prišlo,
ker je Slovenija zavrnila skladiščenje ostalih hrvaških radioaktivnih odpadkov.
Gradnji odlagališča v Čerkezovcu so pogosto nasprotovali tudi lokalni hrvaški politiki v sisaško-moslavški županiji,
državne oblasti v BiH in prebivalci z obeh strani reke Une. V Sarajevu trdijo, da bi odlagališče lahko ogrozilo življenja
približno 250.000 ljudi.
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(POLEMIKA) Problemi mariborskega prometa (5)

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

Odpri galerijo
Igor Napast

Boris Stergar, univ. dipl. inž. grad.

07.01.2021, 06.00

V zvezi s prispevkom gospoda mag. Gregorja Ficka v Pogledih z dne 20. oktobra 2020 je
bilo že kar nekaj odmevov, vendar v nobenem ni bila usoda zahodne obvoznice
Maribora v celoti pojasnjena, zato se kot vodja projekta odseka zahodne obvoznice od
Lackove do podaljška Kardeljeve ceste, ki je po dolgih letih končno tik pred začetkom
gradnje, čutim pozvanega, da o projektu te ceste nekatere zadeve pojasnim.
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Res je, kar je zapisal mag. Gregor Ficko, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi potrebnimi soglasji
in projekt za izvedbo sta bila dokončana v letu 2010. Vsakemu graditelju je jasno, če ima oba navedena projekta,
denar in zemljišče, lahko prične graditi. In tukaj je prvi kavelj. Investitor, v tem primeru država, je imel projekt in
rezerviran denar za gradnjo, ni pa imel zemljišč. Za njihovo pridobitev je bila zadolžena Mestna občina Maribor
(MOM). Ne vem, ali je morda slučaj, da se je ravno takrat, ko bi MOM morala odkupiti potrebna zemljišča, oglasil
njen mesti arhitekt in nasprotoval tehnični rešitvi ceste v smislu, da je niveleta ceste (višina vozišča nad
obstoječim terenom) previsoka. Zanimivo, da se ni oglasil že mnogo prej, morda takrat, ko je prevzel službo
mestnega arhitekta, saj so od takrat, ko je mestni svet MOM dne 3. julija 2006 sprejel Odlok o lokacijskem načrtu
za odsek zahodne obvoznice med Lackovo cesto in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste, do leta 2010
potekale aktivnosti med MOM in Direkcijo RS za ceste v zvezi s projektiranjem tega odseka.
Še bolj nerazumljiv je odziv gospoda izr. prof. Uroša Lobnika, objavljen v Večeru dne 5. novembra 2020. Sam je v
uvodu navedel, da je bil nosilec osnutka in predloga Urbanistična zasnova mesta Maribor, v nadaljevanju pa
navaja, da je trasa južne obvoznice (uradno se imenuje zahodna) neustrezna. In ravno ta "sporni" odsek zahodne
obvoznice med Lackovo in podaljškom Kardeljeve ceste je projektiran prav po trasi, ki je vrisana v "njegovi"
Urbanistični zasnovi mesta Maribor.

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

V odzivu izr. prof. Uroša Lobnika je še nekaj neresnic, kot denimo ta, da bo južna (zahodna) obvoznica na
povprečno metrskem nasipu brez enega samega podhoda za pešce odrezala mesto od Pohorja. Prvič, pešci
(pohodniki) ne hodijo na Pohorje v strelcih, kot lovci na pogone, in drugič, hodijo po natančno določenih poteh.
Večina jih hodi po poteh na območju vzpenjače (do koder se pripeljejo v glavnem z avtomobilom) in manjšina po
planinski Šumakovi poti, ki se prične v podaljšku Poti na okope.
Na sorazmerno kratkem, 1200 metrov dolgem odseku obvoznice so trije prehodi za pešce. Prvi prehod so že
zgrajeni podhodi pod krožiščem na Lackovi cesti, drugi je v projektu nadvoz z obojestranskimi pločniki v
podaljšku Ulice Pohorskega odreda in s potjo v smeri bivšega strelišča in tretji je nadhod in nadvoz za kolesarje v
podaljšku Kardeljeve ceste s priključitvijo na Pot na okope.
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Igor Napast

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

Kar se tiče metrskega nasipa pa naj si bralci, ki jih to zanima, ogledajo nasip zahodne obvoznice na odseku med
Pekrskim potokom in Lackovo cesto, kjer je nasip ceste visok meter do meter in pol, ali nasip obstoječe Streliške
ceste, ki je podobno visok glede na okoliški teren, in ocenijo, koliko je to moteče. Povedati je treba, da je višina
nasipa zahodne obvoznice pogojena s koto visoke vode Radvanjskega potoka, ki teče vzporedno z obvoznico, in
ta kota je celo nekoliko nad obstoječim terenom, saj je tudi znano, da potok večkrat poplavi. Seveda znamo
gradbeniki projektirati in zgraditi vkopane ceste, tudi v podtalnici, če je treba, in z akvadukti preko njih, toda
vedeti je treba, da se vse javne ceste (privatnih skoraj ni) gradijo z javnim denarjem ali, kot radi rečemo, z
denarjem davkoplačevalcev, zato morajo biti rešitve racionalne.
Kar se tiče arhitekturne delavnice, pa njenih rezultatov ne bom ocenjeval, ker arhitektura ni moje strokovno
področje. Delo arhitektov cenim in spoštujem in se nikoli ne spuščam v strokovno kritiko njihovega dela. Moje
vprašanje na javni predstavitvi rezultatov delavnice v Betnavskem gradu je bilo, zakaj organizatorji oziroma
mentorji k sodelovanju niso povabili tudi študentov drugih strok: gradbenikov, prometnikov, hidrotehnikov,
geotehnikov in še katere od strok, ki sicer sodelujejo pri konkretnem projektu zahodne obvoznice. S tem bi bil
zagotovljen celostni interdisciplinarni pristop, ki ga omenja in pogreša izr. prof. Lobnik. Na to vprašanje nisem
dobil odgovora, verjamem pa, da bi delavnica s takšnim interdisciplinarnim pristopom imela še večjo težo.

Če smo že pri obvoznicah, zakaj jih gradimo, ko pa je v zadnjem času toliko
nasprotnikov in tistih, ki trdijo, da imamo cest tako preveč?
Za projekt zahodne obvoznice
vložil gradbeno dovoljenje, saj
ničemer ne odstopa od trase v
dokumentov, kot sta lokacijski

za odsek od Lackove do podaljška Kardeljeve ceste je investitor verjetno ta čas
so v pridobivanju še zadnja obnovljena soglasja k projektu. Ta odsek tudi v
že omenjeni Urbanistični zasnovi mesta Maribor in ne od sprejetih urbanističnih
načrt in pripadajoči Odlok o lokacijskem načrtu iz leta 2006.

Naslednji odsek od Kardeljeve ceste do novega priključka na avtocesto pri Bohovi pa je v fazi potrjevanja idejne
zasnove, ki bo osnova izdelavi državnega prostorskega načrta in naslednjim fazam projektiranja. V načrtovanje
so vključeni tako urbanisti kot širok krog strokovnjakov različnih strokovnih področij, ki se bo postopoma še
razširil. Edina težava, zaradi katere idejna zasnova še ni potrjena, je zahteva ministrstva za kmetijstvo, da se
zagotovi še 20 hektarjev kmetijskih zemljišč kot nadomestek tistim, ki jih bo zasedla zahodna obvoznica. Toda
verjamem, če se bo našlo 400 hektarjev zemljišč za logistični center ob mariborskem letališču, se bo našlo tudi
teh 20 hektarjev za obvoznico.
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Če smo že pri obvoznicah, zakaj jih gradimo, ko pa je v zadnjem času toliko
nasprotnikov in tistih, ki trdijo, da imamo cest tako preveč? Že ime pove, da
obvoznice nekaj obvozijo, v glavnem so to naselja, mesta ali predeli mest, in
gradimo jih zato, da prevzamejo določen promet. Ne kar nekega prometa od
nekod, ampak tistega, ki določeno naselje obremenjuje s hrupom, izpušnimi
plini in vsemi problemi, ki prebivalcem zmanjšujejo kakovost življenja. Torej,
promet je že tam in ne moremo ga kar prepovedati, lahko ga zmanjšamo z
ustreznim javnim prevozom, v glavnem pa ga preusmerimo, za kar pa
obstoječe ceste večinoma niso najbolj primerne, zato načrtujemo obvoznice.
Sem zagovornik predvidene zapore najožjega centra Maribora za promet, in to
celotnega območja znotraj srednjeveškega obzidja mesta, toda ne na račun
dodatnega obremenjevanja vseh ulic severno od tega. Zato tudi podpiram idejo
o mestnem predoru, a prometna študija naj pokaže, kolikšna naj bi bila
njegova dolžina ter kje bi se začel in kje končal.

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

Boris Stergar
Igor Napast
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Letos bodo urejali poslovne cone, kolesarske

steze, ulice
Mitja Marussig

in

protipoplavne ukrepe

Goriška

07. 01. 2021, 06.00

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

Letos bo občina Šempeter-Vrtojba precej vložila v kolesarske steze in infrastrukturo v
poslovnih conah. Uredila bo še Opekarniško in zadnji del Vrtojbenske ulice, nadaljuje s
protipoplavnimi ukrepi na Čukljah. Obeta se krožišče pri Lesnini in posledično možnost
kolesarske povezave pod hitro cesto.

Občina bo uredila kolesarsko povezavo ob
Caharija

hitri

cesti, ker se obeta krožišče

pri

Lesnini, pa tudi pod njo. Foto: Leo

ŠEMPETER > V blagajno občine se bo steklo 10,93 milijona evrov, porabila naj bi 11,16
milijona. V zadnjih letih je vlagala v kolesarske steze, letos bo nadaljevala. Za 180.000
evrov bo uredila kolesarsko stezo ob Ulici 9. septembra v Zgornji Vrtojbi, 220.000 evrov
bo šlo kolesarsko pot ob hitri cesti med Vrtojbensko cesto in obvoznico Vrtojba. “V letu
2021 bomo tudi projektirali kolesarsko stezo Na hribu. Sredstva so planirana v višini
25.000 evrov, za 2022 pa je predvideno 200.000 evrov,” je napovedal župan Milan Turk
40.000 evrov so rezervirali za kolesarnico pri pošti.
.
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Precej denarja so rezervirali tudi za urejanje v poslovnih conah Lavžnik, ob hitri cesti
Vrtojbi in Polje. Za gradnjo prometne infrastrukture bo šlo skupno 210.000 evrov (po
70.000 za vsako), za kanalizacijo 300.000 evrov (po 100.000 za vsako) in še skupno
90.000 za vodovode v conah.

2/2

v

Bodo kupili stražnico?
Občina bo prispevala še 130.000 evrov za nakup zemljišč pod centralno čistilno napravo
v Vrtojbi, denar za nakup zemljišč pod CČN naj bi prispevali tudi v Mirnu in Novi Gorici.
Dobrih 300.000 bo stalo še urejanje športnega centra, ki ga je občina za dobrih 1,3
milijona evrov kupila lani, nekaj pa je vanj tudi že vložila, dodaten denar so dodelili tudi
zavodu KŠTM, ki z njim upravlja. Občina že leta in leta namerava kupiti nekdanjo
stražnico, da bi lahko širila pokopališče v Šempetru. Letos je za odkup ali plačilo
odškodnine za nepremičnino rezervirala 75.000 evrov.

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

Projektirali bodo tudi nov kulturni dom
Za prizidek k zdravstvenemu domu Šempeter in zunanjo ureditev bo šlo 200.000,
glavnino bo plačal Zdravstveni dom Nova Gorica. Letos naj bi se premaknil projekt
prenove kinodvorane Šempeter. “Za leto 2021 je načrtovanih 300.000 evrov, za leto 2022
pa 1,45 milijona evrov. Ocenjujemo, da bi v letu 2021 pridobili potrebno projektno
dokumentacijo in gradbeno dovoljenje,” napoveduje župan Turk. Gradili pa bi prihodnje
leto.
Lani so se lotili prve faze protipoplavnih ukrepov na območju Čukelj in Zapučk, kjer je
sistem odvodnje neustrezen. Dela so stala 256.000 evrov. Letos so v okviru druge faze
protipoplavnih ukrepov za gradnjo meteorne in fekalne kanalizacije Čuklje rezervirali
400.000 evrov, prihodnje leto pa še 150.000 evrov.

Obeta se še krožišče proti Lesnini
Potem ko so zgradili krožišče pri Hoferju se zdaj obeta še krožišče proti Lesnini, ki odpira
možnost za kolesarsko povezavo pod hitro cesto. “Pogodba za projektiranje krožišča pri
Lesnini je podpisana, vključuje tudi projektiranje kolesarske povezave med krožiščema.
Predvideno bo do poletja končano skupaj z recenzijo. Upamo, da bomo to krožišče v
najkrajšem začeli graditi, to je v domeni države, kolesarske in peš povezave pa bo morala
plačati občina. Zemljišča smo skoraj odkupili oziroma smo v končnih pogovorih,” je
napovedal župan. Na občini si želijo, da bi krožišče naredili tudi na vrtojbenski obvoznici,
s katerim bi omogočili varen prehod za motorna vozila, pešce in kolesarje proti temu delu
Vrtojbe.
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Protipotresna gradnja

Ker ni potresov, ljudje radi pozabljajo
Roman

Granfol, gradbeni strokovnjak za sanacije, pravi,

da so se ukrepi upoštevali, kot se je spreminjala zakonodaja
torek hrvaške

območju tedanje Jugoslavije spreje-

enostavno tlorisno

kraje Petrinjo, Glino in Sisek priza-

ti tehnični predpisi, ki so zahtevali

ni

del rušilni potres z magnitudo 6,2

ustrezno potresno odporno projek-

sten

po Richterjevi lestvici, se tla na Hrvaškem še zmeraj tresejo. Eden od

tiranje.

Potem

ko je prejšnji

popotresnih

sunkov je

ljek

jakostno

dosegel

dvanajstletna deklica.

in

dolgotrajna

novi

območja

povezani

opečnimi stropi. Tudi

ljudi, tudi

še dopolnjevali. Pravilnik o mehan-

nice

ski odpornosti in stabilnosti objek-

jektnega pospeška tal 0,1

je

bo

sporoči-

ki sojih pri ob-

prejšnjega

ob

vojni

po

koncu

stoletja očitno hudo za-

nemarili.
O

Zidovi so v nivoju etažnih konstrukcij med sabo običajno

ke gradnje na seizmičnih območjih

la hrvaška vlada, saj bodo pazili na
potresne standarde,

s katerim je

tov,

predpisi

urejajo

Slovenija

sprejela

vilniku

je bilo

rem

so

pra2005.
določeno prehodno

ti še

V

do januarja 2008, v katese uvajale

zahteve pri

nove

predpisa iz leta 1981.

je bila hkra-

dopustna gradnja

podlagi

na

z Romanom Granfolom, pooblašče-

in

rekonstrukcij.

Težave predvsem

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

razpoložlji-

in projektnih pospeškov potresa
je 29. decem-

s takšno jakostjo, kot

bra prizadel Petrinjo in

okolico, v

varno

so

se

gradnjo

rat sprejetimi predpisi

potresno

bilo

že

Pomurje,

če bi

se

projek-

se

in pravilniki.

»Več težav s spoštovanjem ukrepov

da bi takšen potres imel zelo hude
zgodil v Zagrebu ali Ljubljani, ki sta

so

tirale in gradile v skladu z vsakok-

raznih

za

potresno

novogradnjah, ki

pri

Pomurju ne pričakuje, vendar pravi,
posledice

gradnje je bilo

varne

rekonstrukcijah,

možno

zakonodaji.

kjer

pri

se

tudi

izogniti

Izraz

rekonstrukcija

je

aktualni

na potresno bolj občutljivem obmo-

si ljudje predstavljamo

bi bilo za to treba pridobiti gradbe-

čju. »Potres

tal,

tresenje

ki

nastane

zaradi

različnih vplivov in premikov v globini zemlje.

Ta vpliv

nese na zgradbo,

se potem

ki stoji

pre-

na takšnem

območju. Učinek potresa na zgrad-

bo pomeni dodatne sile in obremenitve v njeni horizontalni smeri

-

vezmi

tlorisnih

pravilnih

višini do

v

konkretnem primeru

4,5-odstotno

zastopanostjo površi-

ter

v obeh smereh glede na

ne zidovja

tlorisno površino etaže.«

no dovoljenje. Za objekt,

ki ni

biščih

slišati,

je

prihaja

jektanti, ki

teriale,

in

grad-

na

med pro-

predvidijo dražje

ma-

oziroma

tega ne vgradi. Sod-

in

za področje sanacij

konstrukcij meni,
sno

da

trenj

investitorjem

izvajalcem, ki

ni cenilec

do

da je pri

re-

potre-

varni gradnji poleg kakovosti

materialov

pomembna

izvedba detajlov, kot
opečne zveze

pravilna
pravilne

so

in stikovanja,

ustre-

»Ko kupuješ stanovanje

v

gradbeni zakonodaji pomeni poseganje v bistvene lastnosti objekta in

kot

gradnjo

zasnov po

Pogosto

da

pravi,

minjala zakonodaja, v največji meri
na

ve podatke kart potresne intenzitete

Granfol

stavb upoštevali tako, kot se je spre-

Sogovornik glede

gočajo

izvedba detajlov

pri rekonstrukcijah

ukrepi za

šele leta 2008

pro-

g, v katero spada Pomurje in širše v skladu s

Pomembna pravilna

Roman

Sodoben predpis

danes smer-

področje

štirih etaž po
principu povezanega zidovja z ab

lahko preverimo, ali živimo v potresno varni stavbi, smo se pogovarjali

za področje sanacij

za

stu objavljen konec leta

projektiranju stavb in

nim cenilcem

Evrokod

polmontažnimi

karto projektnega pospeška, omo-

gradnjo, varno pred potresi, in kako

nim gradbenim inženirjem in sod-

za

togimi

s

standard za potresno odporno gradnjo, je bil v uradnem li-

evropski

obdobje

kateri

tem,

smereh.

je bil sprejet leta 1981, kasneje so ga

Obnova

draga,

v dveh med sabo pravokotnih

mativih za graditev objektov viso-

tehničnih nor-

3,5.

ponede-

v

stopnjo

Do zdaj je umrlo sedem

Pravilnik o

zasnovo po višizadostnim številom nosilnih

ter

potre-

in bi ga bilo treba utrditi
kot celoto, pa bi to pomenilo neso-

ali hišo, je vsekakor
relevanten podatek,
ali je objekt potresno

sno varen

razmeren strošek,

ki ga investitor ni

bili recimo

zno

vgrajena

korektno

bil pripravljen plačati.«
Čeprav so

varen ali ne.«

stanovanj-

vztrajnostne sile, ki se želijo upirati

v Ulici Stefana Kovača in
Stari ulici v Murski Soboti zgrajeni

premikanju.«

pred

malta

v

spojnicah,

in pravilno položena

ter

spojena armatura ali dobro zvibri-

in vgrajen beton. »Tu je velik
del odgovornosti predvsem na izvajalcu, ki
zadostno
mora imeti

ski bloki

ran

usposobljen kader, in na odgovor-

jektiranje uporabljata karta projek-

letom 1964, se po sogovornikovih besedah tako pravilno zasnovani »škatlasti« objekti tudi med

nem

nadzorniku, ki mora na tovr-

tnega pospeška tal

stan-

močnejšimi potresi ne poškodujejo

stne

zadeve

dard za potresno odporno gradnjo

preveč, čeprav niso bili projektira-

pravočasno opozoriti.«

Evrokod

ni

Pri

nas se šele od leta 2008 za pro-

8.

1963 in leto

V

in evropski

Sloveniji
kasneje

na

so bili leta

celotnem

izvajalca

po

potrebi

večini

Pooblaščeni gradbeni inženir lah-

gre za zidane objekte s pravilno in

ko poišče odgovor na vprašanje, ali

za

potresno

obtežbo.

»Po
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živimo v potresno varni zgradbi. Na
osnovi

obstoječega

položljive
čajno

stanja

dokumentacije

izdelajo

dodatne

raz-

morali

se

obi-

potresi?

računske

analize in podrobnejši ukrepi morebitnih

nujnih

ojačitev

kritičnih

delov objekta.

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

V

Za

Sloveniji

imamo

potrebe projektiranja

izkaznice

konstrukcij

energetsko varčnih stavbah.

in

o

se uporablja

čan,

imeti tudi
Roman

da bi bilo

za

Granfol je preprito

kor mi je znano,

Bi jih

varnost pred

smiselno. »Koli-

so bile

na pristoj-

nem ministrstvu že dane pobude

v

to

zgodilo pri energetskih izkazni-

cah.

Ko kupuješ stanovanje

je objekt potresno varen

radi pozabijo.«

izroditi

Andrej Bedek

karta

projektnega

pospeška

tal.

vir

se

je

ali ne.

To

pa se pač za zdaj ne gleda, ker že nekaj časa ni bilo potresa in ljudje to

tej smeri. Vendar se zadeva ne sme

in birokratizirati, kot

ali hišo,

je vsekakor relevanten podatek, ali

arso
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Stopnje potresne jakosti

-

magnitude po Richterjevi lestvici
Moč

potresa

Manj kot 3,5

potresa

Večina potresa ne čuti, zaznajo ga instrumenti

3. 5-

9

Rahlo nihanje, ki ga zaznajo le občutljivi ljudje

4. 0-

4

Tresenje, kot ga povzroči tovornjak

4. 5-

9

Tresenje povzroča nihanje visečih predmetov

5. 0-

4

Drevesa šelestijo, zazvonijo cerkveni zvonovi

5. 5-

9

Pokanje sten, odpada omet

6. 0-

4

Promet obstane, podirajo se dimniki

6. 5-

9

Slabo grajene stavbe se podrejo

70-74
’

7. 5-

9

Več kot 8

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

Učinki

Zemlja razpoka, podre se večina stavb, plinovodi,

električni vodi in vodovodi so poškodovani
Obstane le nekaj stavb, požari, poplave, plazovi
Popolno uničenje, tla so vzvalovana in razpokana

v#

,

V Sloveniji

imamo izkaznice o

tudi za varnost pred potresi?

energetsko varčnih
foto

nataSa

5

#

■■

stavbah.

Bi jih

morali imeti

juhnov
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