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Slovenija:

Internet Naslov Zgodovinski arhiv Celje z opisom obče javne bolnice v Brežicah

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Družba; 17. 1. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...bolnišnice Brežice, ki je nastal leta 1922. V dokumentu so opisana prva leta delovanja brežiške bolnišnice, med 
drugim je moč brati tudi o epidemiji in . Gre za kratek oris izpostavljenih dogodkov po posameznih letih od potresu
ustanovitve bolnišnice leta 1874 kot male mestne bolnice, ki je bila nastanjena v hiši... 

Internet Naslov Prihodnji teden v parlamentu: DZ predvidoma o predlogu konstruktivne nezaupnice vladi 
(ozadje)

Zaporedna št.
2

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Državni zbor; 17. 1. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek

...https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=DF9D9288E797D940C12586560050B6BB 16.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in 
prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SAB razpravljali o  ogroženosti stanovanjskih stavb v potresni
primeru močnega  v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?potresa
mandat=VIII&type=dt&uid=7D53E29069C6D88FC125865D002BAAE4... 

Internet Naslov Tedenska napoved - Slovenija od 18. do 24. 1.

Zaporedna št.
3

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Napoved dogodkov; 18. 1. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...tedenska seja vlade. LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo na zahtevo poslanske skupine 
SAB razpravljal o  ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega  v Sloveniji. LJUBLJANA - potresni potresa
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več... 

Internet Naslov Tedenska napoved - Slovenija od 18. do 24. 1.

Zaporedna št.
4

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Napoved dogodkov; 17. 1. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...tedenska seja vlade. LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo na zahtevo poslanske skupine 
SAB razpravljal o  ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega  v Sloveniji. LJUBLJANA - potresni potresa
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več... 

Tisk Naslov Široko uporabna tudi v gradbeništvu

Zaporedna št.
5

Medij Delo - Posel & denar, Slovenija Stran: 8 Površina: 44 cm2

Rubrika, Datum Posel & denar; 18. 1. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...gradbeništvu Umetna inteligenca je prisotna v vseh industrijskih panogah, vse pomembnejša je tudi v gradbeništvu. 
Uporabiti jo je mogoče za različne analize  oziroma izdelavo študij izvedljivosti, načrtovanje, predhodne projektiranja
izračune, spremljanje izvajanja gradnje, sledenje strojem na gradbišču in številne druge... 



3

Tisk Naslov Pozor, gradbišče: Javnost izključena!

Zaporedna št.
6

Medij Večer, Slovenija Stran: 7 Površina: 190 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 18. 1. 2021

Avtor STA , A. N. K.

Teme Zakon o urejanju prostora

Povzetek
...izključevanje javnosti iz ključnih okoljskih postopkov in odpravljanje še zadnjih ključnih okoljevarstvenih varovalk iz 
slovenske zakonodaje. Iz predloga novega  je namreč izginil člen, ki omogoča sodno zakona o urejanju prostora
varstvo in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek... 

Tisk Naslov Tudi po vaseh je ceneje graditi kanalizacijo

Zaporedna št.
7

Medij Primorske novice, Slovenija Stran: 8 Površina: 555 cm2

Rubrika, Datum Primorska; 18. 1. 2021

Avtor Zupan Marica Uršič

Teme Projektiranje

Povzetek
...bilo smiselno obenem z gradnjo kanalizacije zamenjati tudi te cevi. To bo naložbe še podražilo in bi bila zato morda 
gradnja MČN cenejša." Če se v fazi  izkaže, da kanalizacija presega trikratnik, je takrat še možnost, da gre projektiranja
občina v MČN,” je povedal Marko Preložnik iz podjetja Vodar. Je pa ob tem opozoril,... 

Tisk Naslov Janševi ministri v akciji

Zaporedna št.
8

Medij Reporter, Slovenija Stran: 18
Površina: 2.636 cm
2

Rubrika, Datum Zgodba tedna; 18. 1. 2021

Avtor Ivan Puc

Teme Zakon o urejanju prostora

Povzetek

...sledi celovita prenova stanovanjskega zakona. Potem ko so bili lani spomladi pri  po Vizjakovi gradbeni zakonodaji
volji zaostreni pogoji za sodelovanje naravovarstvenih organizacij v postopkih, se podobno znižujejo okoljski standardi 
tudi z novim . Kot pravi Uroš Macerl (Eko krog): če bi pred leti veljala tako skrajno zakonom o urejanju prostora
omejena... 
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Zgodovinski arhiv Celje z opisom obče javne 
bolnice v Brežicah
Zgodovinski arhiv Celje je v hiši pisanih spominov na svoji spletni strani predstavil dokument Zgodovinski popis obče 
javne bolnišnice Brežice, ki je nastal leta 1922. V dokumentu so opisana prva leta delovanja brežiške bolnišnice, med 
drugim je moč brati tudi o epidemiji in potresu.

Gre za kratek oris izpostavljenih dogodkov po posameznih letih od ustanovitve bolnišnice leta 1874 kot male mestne 
bolnice, ki je bila nastanjena v hiši meščana Del Cotta, do konca leta 1922. Mestna bolnica je postala kmalu premajhna, 
zato je Štajerski deželni zbor odobril gradnjo nove stavbe, ki je svojemu namenu bila predana 1. januarja 1889.

Za lokacijo bolnice so izbrali ravninski predel, oddaljen en kilometer od mestnega jedra ob cesti za Bizeljsko in ob 
neposredni bližini hrastovega gozda. Ob glavnem poslopju so na dvoriščni strani zgradili tudi izolirnico za kužne bolezni z 
osmimi posteljami. Za preskrbo z vodo so imeli na dvorišču lasten vodnjak. Bolnišnica je imela svoj hlev za prašiče, 
zelenjavni vrt in sadovnjak.

Dokument navaja, da je bilo leta 1908 na moškem oddelku za kirurgijo veliko število poškodovancev. Vzrok za to je bila 
zelo dobra vinska letina v brežiškem okraju. Dobro vino je "ljudstvo zapeljalo k neizmernemu pijančevanju, v katerem so 
se vršili pretepi in poboji".

Ob začetku prve svetovne vojne leta 1914 bolnišnica ni čutila vojnih razmer, od leta 1915 pa je tudi v Brežicah delovala 
rezervna vojaška bolnica. Leta 1916 so vojaki obolevali za tetanusom. Večina obolelih vojakov je umrla, ker so bili takoj 
izolirani, pa se bolezen ni razširila med civilne bolnike.

27. januarja leta 1917 je bil v brežiškem okraju močan potres, veliko škodo je utrpela tudi stavba brežiške bolnice. 
"Hodnik v prvem nadstropju se je popolnoma odmaknil od zida in povesil", je zapisano v dokumentu. Prvo nadstropje je 
bilo zelo poškodovano in neprimerno za bivanje, zato so morali 30 bolnikov odpustiti.

Epidemija španske gripe, ki je 1918 zajela celo Evropo, se je razširila tudi v brežiškem okraju. Prvi bolniki z gripo so v 
bolnišnico prišli avgusta leta 1918, gripa je trajala do konca januarja 1919. V bolnici se je zaradi gripe zdravilo v tem 
obdobju 99 bolnikov, umrlo jih je 18. Istočasno se je razširila tudi griža, zaradi katere je v bolnici umrlo 17 bolnikov.

Leta 1919 je bil za ravnatelja brežiške bolnišnice imenovan primarij Josip Cholewa, po rodu Poljak, ki je uspešno odpravil 
gmotne težave bolnišnice, v katerih se je znašla po epidemijah in potresu. Istega leta pa so nadaljevali s sanacijo v 
potresu poškodovanih bolnišničnih stavb.
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Prihodnji teden v parlamentu: DZ predvidoma o 
predlogu konstruktivne nezaupnice vladi 
(ozadje)
Državni zbor bo predvidoma prihodnji teden na izredni seji odločal o predlogu konstruktivne nezaupnice vladi, ki so jo v 

 vložili poslanci   Levice in  ter trije poslanci  razen če seje ne bodo preprečile okužbe. Sestali se DZ LMŠ, SD, SAB DeSUS,
bosta dve preiskovalni komisiji, na nujnih sejah pa tudi odbora za zdravstvo in za notranje zadeve.

 o predlogu konstruktivne nezaupnice vladiDZ

Državni zbor bo predvidoma prihodnji teden na izredni seji odločal o predlogu konstruktivne nezaupnice vladi, ki so jo v 
 vložili poslanci   Levice in  ter trije poslanci  Izpeljava seje je sicer vprašljiva, saj je bilo devet DZ LMŠ, SD, SAB DeSUS.

poslancev na seji komisije  za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri je bil tudi s koronavirusom okuženi DZ
direktor Sove Janez Stušek. Zato so morali na testiranje. O tem, ali bo seja v sredo izpeljana, bo v torek odločil kolegij 
predsednika DZ.

Pod predlog konstruktivne nezaupnice se je podpisalo 42 poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem  ki (LMŠ),
za novega predsednika vlade predlaga Karla Erjavca. Kot je po vložitvi predloga v  v petek poudaril Erjavec, DZ
konstruktivno nezaupnico vlagajo, ker je treba preprečiti kršenje temeljnih pravnih načel, kot so vpletanje v pravosodje, 
preprečevanje svobode medijev, posege v policijo in državno tožilstvo. Ocenil je tudi, da je bila vlada neuspešna v boju z 
epidemijo covida-19.

Prav tako je po njegovih besedah mednarodni položaj Slovenije povsem drugačen kot v preteklih 30 letih.

Erjavec je sicer sprva napovedal vložitev predlog konstruktivne nezaupnice s 43 podpisi, a svojega podpisa pod predlog 
ni prispeval poslanec  Branko Simonovič. Ta je povedal, da predloga ne more podpreti, ker bi to pomenilo DeSUS
nezaupnico  ki je bila vse do nedavnega še del vlade.DeSUS,

Glasovanje o predlogu konstruktivne nezaupnici v  je tajno, da bi uspela, pa mora zanjo glasovati najmanj 46 DZ
poslancev.

Preiskovalni komisiji o nabavah v zdravstvu in ukrepih ob epidemiji

V prihajajočem tednu se bosta v  sestali dve preiskovalni komisiji. Komisija, ki ugotavlja morebitno politično DZ
odgovornost pri programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim 
materialom, se bo sestala v ponedeljek in četrtek, preiskovalna komisija, ki ugotavlja morebitno politično odgovornost pri 
sprejemanju domnevno neustreznih ukrepov pri spopadu z epidemijo, pa v torek.

Komisija, ki preiskuje nabave medicinske opreme in jo vodi Karmen Furman  se je nazadnje sestala konec (SDS),
novembra lani, ko je nadaljevala s preiskavo dobav medicinske opreme in materialov v Splošni bolnišnici Nova Gorica. 
Med drugim so zaslišali direktorico podjetja GoPharm Tadejo Štefančič in tamkajšnjega zdravnika Konrada Kuštrina, pri 
čemer jih je zanimalo predvsem, kako so na izbiro ponudnikov na javnih naročilih vplivale nekatere sorodstvene 
povezave.

Komisija je sicer lani izdala vmesno poročilo, ki med drugim bremeni nekdanjo ministrico za zdravje Milojko Kolar Celarc, 
a  njenih ugotovitev ni sprejel. Je pa kljub temu sklenil, na vmesno poročilo pošlje Nacionalnemu preiskovalnemu uradi DZ
in Specializiranemu državnemu tožilstvu in se tako naznani sume storitve kaznivih dejanj.

Preiskovalna komisija, ki ugotavlja morebitno politično odgovornost za domnevno neustrezne ukrepe, se bo sestala 
drugič in se dogovorila o načinu dela. Komisija je bila sicer ustanovljena na zahtevo opozicijskih  Levica,  in LMŠ, SD SAB,
vodi pa jo poslanec  Robert Pavšič. Poleg njega je v njej še osem članov, pri čemer so se sodelovanju v komisiji LMŠ
odpovedali poslanski skupini  in narodnih skupnosti.DeSUS

Odbora za zdravstvo in za notranje zadeve o hitrih testih, objavi plač policistov in Tomažu Veselu
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Na nujnih sejah se bosta prihodnji teden sestala odbor  za zdravstvo ter odbor za notranje zadeve, javno upravo in DZ
lokalno samoupravo.

Odbor  za zdravstvo bo v ponedeljek na zahtevo poslancev  obravnaval vprašanje zakonitosti pri javnem naročilu DZ SD
za dobavo hitrih antigenskih testov za novi koronavirus ter ustreznosti dobavljenih testov. V javnosti se namreč v zvezi s 
tem po navedbah  pojavljajo nekateri dvomi, predvsem v smislu, ali je šlo pri izbiri dobaviteljev za vnaprej dogovorjeno SD
dejanje.

V  zato predlagajo, naj odbor  računsko sodišče pozove k prednostnem revidiranju javnega naročila, pristojne SD DZ
organe pa, naj preiščejo sume storitve kaznivih dejanj v povezavi z njim.

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo pa se bo na nujni seji prvič sestal v sredo, ko bo na 
zahtevo nekaterih poslancev koalicije razpravljal o zakonitosti delovanja Računskega sodišča  z vidika integritete in RS
avtonomije njegovih članov. Gre za javno izpostavljene očitke predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu, da je 
njegova funkcija predsednika komisije za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) nezdružljiva s 
funkcijo predsednika računskega sodišča ter da zanjo ni dobil ustreznega soglasja Komisije za preprečevanje korupcije. 
Odbor naj bi razpravljal tudi o odvzemu pooblastil namestniku računskega sodišča Jorgu  Petroviču pri obravnavi K.
osnutka revizijskega poročila o nakupih zaščitne opreme.

Odbor se bo na nujni seji sestal tudi v petek, ko bo na zahtevo  obravnaval objavo plač javnih uslužbencev na LMŠ
ministrstvu za notranje zadeve, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve.

Ministrstvo za notranje zadeve je namreč ob ponedeljkovem začetku stavke Policijskega sindikata Slovenije objavilo 
poimenski seznam javnih uslužbencev ministrstva, policije in inšpektorat z navedbo podatkov o bruto plačah. 
Informacijski pooblaščenec je sicer sporočil, da iz objave ni razvidnih kršitev varstva osebnih podatkov, kljub temu pa v 

 zahtevajo obravnavo na odboru. Menijo, da je objava nevarna z varnostnega vidika, hkrati pa da je tudi v nasprotju LMŠ
z zakonodajo.

Časovnica dogajanja v parlamentu

 18. 1.PONEDELJEK,

9.00 seja preiskovalne komisije  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali DZ
predstavnika Fidesa v šempetrski bolnišnici Silvana Saksido, nekdanjo direktorico novogoriške bolnišnice Natašo Fikfak 
in kirurga Darka Žiberno https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=30024801759007C5C125860800410794

14.00 seja odbora  za zdravstvo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine  obravnavali predlog priporočil vladi DZ SD
v zvezi z nakupom in uporabo hitrih antigenskih testov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=F42542E7D6BE2BB0C125865A00350198

 19. 1.TOREK,

8.30 delno zaprta seja preiskovalne komisije  o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih DZ
funkcij za zajezitev širjenja bolezni covid-19 od 1. 2. 2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, na kateri se 
bodo med drugim dogovorili o delu

9.30 kolegij predsednika  se bo dogovoril o sklicu izredne seje  na kateri bodo obravnavali predlog konstruktivne DZ DZ,
nezaupnice https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=BA3557710BA1E21CC125865E004B4C60

13.00 delno zaprta seja preiskovalne komisije  o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij DZ
za finančno neustrezne ukrepe in sum neupravičenega omejevanja pravic pri izvajanju ukrepov, povezanih z epidemijo, 
na kateri se bodo med drugim dogovorili o delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=1AEF20237AA0709CC125865D003DC29B

14.00 seja komisije  za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o DS
ratifikaciji Konvencije o delu na domu ter sklep o razglasitvi Hezbolaha kot teroristične organizacije http://www.ds-rs.si/?
q=dogodki/55-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve

14.00 seja odbora  za finance, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba DZ D.S.
 na podlagi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju na U.,
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dan 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020 in 30. 9. 2020 https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje
/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=721F85E4C8F474C3C1258653002AF41D

 20. 1.SREDA,

9.00 seja odbora  za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali sklep o razglasitvi Hezbolaha kot DZ
teroristične organizacije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=8419C49B8CE96BBDC125865500391182

10.00 predvidoma izredna seja  na kateri bodo obravnavali predlog konstruktivne nezaupniceDZ,

13.00 seja  na kateri bodo med drugim predstavili prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  v času od DS, EU
1. 1. do 30. 6. 2021 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/36-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja odbora  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo razpravljali o zakonitosti DZ
delovanja računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home
/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=9E91D5DCF590CCA4C125865C004BC79F

 21. 1.ČETRTEK,

9.00 seja preiskovalne komisije  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije, na kateri bodo zaslišali DZ
farmacevtki Marjetko Štefančič in Jano Štefančič ter Stojana Lozarja; v nadaljevanju se bodo za zaprtimi vrati dogovorili o 
delu https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=63 018. Redna&start=2021-01-
21&mandat=VIII

9.00 delno zaprta seja mandatno-volilne komisije  na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za izvolitev DZ,
kandidatke Maje Brkan za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu https://www.dz-rs.si/wps/portal
/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=DF9D9288E797D940C12586560050B6BB

16.00 seja odbora  za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine  razpravljali o DZ SAB
potresni ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega potresa v Sloveniji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home
/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=7D53E29069C6D88FC125865D002BAAE4

 22. 1.PETEK,

9.00 zaprta seja komisije  za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali revizijsko poročilo o izvajanju DZ
nadzorstvene funkcije Banke Slovenije https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=6C25D08DB72CCE44C1258653002242D6

9.00 delno zaprta skupna seja odbora  za zadeve  in odbora  za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim DZ EU DZ
predstavili prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  v času od 1. 1. do 30. 6. 2021, sodelovali bosta tudi EU
odpravnica poslov veleposlaništva Portugalske Luisa Pais Lowe in v.d. vodje Predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji Nataša Goršek Mencin https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?
mandat=VIII&type=dt&uid=F6C6A9DC70770C1FC125865E003C9342

14.00 seja odbora  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo na zahtevo poslanske DZ
skupine  obravnavali objavo poimenskega seznama plač policistov LMŠ https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ
/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=679155BA9F051D42C125865C004DD797
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Tedenska napoved - Slovenija od 18. do 24. 1.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 18. do 24. januarja.

 18. januarjaPONEDELJEK,

 - Virtualno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim razpravljali o globalni BRUSELJ
strategiji cepljenja proti covidu-19, o inavguraciji Joeja Bidna in političnih razmerah v  ter o socialni in zaposlovalni ZDA
krizi v času pandemije. (do 21.)

 - Virtualno zasedanje evroskupine, na katerem bodo med drugim razpravljali o krepitvi gospodarskih BRUSELJ
neravnotežij zaradi covida, o načrtih za okrevanje in odpornost ter o monetarnih in finančnih odnosih  in  Udeležil EU ZDA.
se ga bo finančni minister Andrej Šircelj.

 - Neformalna videokonferenca ministrov za evropske zadeve, ki se je bo udeležil državni sekretar na  BRUSELJ MZZ
Gašper Dovžan, na kateri bodo med drugim predstavili prioritete portugalskega predsedstva in priprave na virtualno 
zasedanje Evropskega sveta o koordinaciji v času pandemije.

 - Videokonferenca o prihodnosti vode, ki jo organizirata  in Generalni direktorat Evropske komisije za BRUSELJ MZZ
mednarodno sodelovanje in razvoj, sodeloval bo tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

 - Virtualno srečanje predsednika  Igorja Zorčiča s predsednikom skupščine Črne gore Aleksom LJUBLJANA DZ
Bečićem.

 - Preiskovalna komisija  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več LJUBLJANA DZ
zaslišanj.

 - Novinarska konferenca ministra za obrambo Mateja Tonina o zaposlovanju v Slovenski vojski ter LJUBLJANA
usposabljanju.

 - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo obiskal Dom upokojencev IDRIJA
Podbrdo in Dom upokojencev Idrija.

 - Spletna novinarska konferenca Slovenske turistične organizacije o prepoznavnosti Slovenije kot LJUBLJANA
destinacije za aktivna doživetja.

 - Seja mestnega sveta  med drugim bodo obravnavali predlog odloka o rebalansu občinskega LJUBLJANA MOL,
proračuna za letos ter osnutek odloka za leto 2022.

 - Razglasitev najboljših po izboru Gault&Millau Slovenija za leto 2021.LJUBLJANA

 - Začetek tedna pisanja z roko v organizaciji Društva Radi pišemo z roko, ki je namenjen osveščanju o LJUBLJANA
pomenu pisanja z roko

 19. januarjaTOREK,

 - Kolegij predsednika  se bo dogovoril o sklicu izredne seje  na kateri bodo obravnavali predlog LJUBLJANA DZ DZ,
konstruktivne nezaupnice.

 - Virtualno zasedanje finančnih ministrov  z udeležbo finančnega ministra Andreja Širclja, na katerem bodo BRUSELJ EU
med drugim obravnavali sveženj za okrevanje in akcijski načrt glede slabih posojil.

 - Virtualno srečanje ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec z evropsko komisarko za BRUSELJ
inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariyo Gabrielovo. Osrednja tema pogovorov bodo priprave 
Slovenije na predsedovanje Svetu EU.

 - Odbor  za finance bo med drugim obravnaval poročilo o izvajanju nalog družbe  na podlagi LJUBLJANA DZ D.S.U.
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD.

 - Obe preiskovalni komisij  glede zagotavljanja zaščitne opreme se bosta na ločenih sejah za delno LJUBLJANA DZ
zaprtimi vrati med drugim dogovorili o delu.
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 - Virtualna novinarska konferenca  in Spirita o priložnostih slovenskega nastopa na svetovni razstavi LJUBLJANA MGRT
Expu v Dubaju.

 - Virtualna novinarska konferenca Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Mercatorja o živilih izboljšane LJUBLJANA
hranilne sestave na prodajnih policah.

 - Digitalni dogodek Slovensko-nemške gospodarske zbornice o družbeni odgovornosti med pandemijo in LJUBLJANA
podelitev nagrade nemškega gospodarstva.

 - Spletna novinarska konferenca predstavništva avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria LJUBLJANA
Ljubljana o investicijski in gospodarski klimi v Sloveniji.

 20. januarjaSREDA,

 - Seja vlade o epidemioloških razmerah in morebitnih spremembah ukrepov.LJUBLJANA

 - Delovno srečanje predstavnikov Hrvaške, Italije in Slovenije glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne RIM
gospodarske cone v Jadranu.

 - Odbor  za zunanjo politiko bo med drugim obravnaval sklep o razglasitvi Hezbolaha kot teroristične LJUBLJANA DZ
organizacije.

 - Odbor  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo razpravljal o zakonitosti delovanja LJUBLJANA DZ
računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov.

 - Seja  na kateri bodo med drugim predstavili prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  LJUBLJANA DS, EU
v času od 1. 1. do 30. 6. 2021.

 - Seja sveta Zpiza o pobudi sindikalnih predstavnikov glede zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri LJUBLJANA
omilitvi posledic drugega vala epidemije.

 - Virtualni poslovni zajtrk v organizaciji AmCham Slovenija o gospodarskem okrevanju, sodeloval bo tudi LJUBLJANA
gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

 - Virtualni Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, ki ga soorganizira Slovenska LJUBLJANA
filantropija.

 - Statistični urad  bo objavil decembrske podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe.LJUBLJANA RS

 21. januarjaČETRTEK,

 - Virtualno srečanje voditeljev  na katerem bodo razpravljali predvsem o strategiji zagotavljanja in cepljenja BRUSELJ EU,
evropskih državljanov proti covidu-19 ter uvajanju vseh ostalih sredstev za zaustavitev širjenja virusa, udeležil se ga bo 
predsednik vlade Janez Janša.

 - Predvidoma redna tedenska seja vlade.LJUBLJANA

 - Odbor  za infrastrukturo, okolje in prostor bo na zahtevo poslanske skupine  razpravljal o potresni LJUBLJANA DZ SAB
ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega potresa v Sloveniji.

 - Preiskovalna komisija  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več LJUBLJANA DZ
zaslišanj.

 - Mandatno-volilna komisija  bo za delno zaprtimi vrati med drugim obravnavala predlog za izvolitev LJUBLJANA DZ
kandidatke Maje Brkan za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

 - Seja Državne volilne komisije, med drugim bodo obravnavali sklepe o razrešitvah in imenovanjih članov LJUBLJANA
nekaterih volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij.

 - Spletni pogovor v organizaciji  in Pritličja o cepljenju in covidu-19, sodelovala bosta tudi v. d. vodje LJUBLJANA PEK
 Nataša Goršek Mencin in nekdanji evropski komisar Janez Potočnik.PEK

 - Skupščina Telekoma Slovenije, na kateri bodo med drugim odločali o novih nadzornikih.LJUBLJANA

 - Statistični urad  bo objavil izsledke januarske raziskave o mnenju potrošnikov.LJUBLJANA RS
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 - Virtualni dogodek s področja marketinga in sponzorstev v športu v širši regiji - Sporto konferenca. (še 22.)LJUBLJANA

 - V Mestnem muzeju Ljubljana odprtje razstave o pomenu zbirateljstva z naslovom Ko ste v dvomu, pojdite LJUBLJANA
v muzej.

 - Spletna premiera mednarodnega plesnega projekta Tri sestre v režiji in koreografiji Gregorja Luštka.LJUBLJANA

 22. januarjaPETEK,

 - Komisija  za nadzor javnih financ bo za zaprtimi vrati obravnavala revizijsko poročilo o izvajanju LJUBLJANA DZ
nadzorstvene funkcije Banke Slovenije.

 - Odbora  za zadeve  in za zunanjo politiko bosta za delno zaprtimi vrati na skupni seji med drugim LJUBLJANA DZ EU
predstavila prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  v času od 1. 1. do 30. 6. 2021.EU

 - Odbor  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo na zahtevo poslanske skupine LJUBLJANA DZ LMŠ
obravnaval objavo seznama plač policistov.

 - Spletni sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2021 v organizaciji Proeventa. (še 23.)LJUBLJANA

 23. januarjaSOBOTA,

 - Odprtje Zimskega festivala s koncertom tenorista Josepha Calleje, ki ga bo spremljal Orkester Slovenske LJUBLJANA
filharmonije. (do 31.)

 24. januarjaNEDELJA,

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Tedenska napoved - Slovenija od 18. do 24. 1.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 18. do 24. januarja.

 18. januarjaPONEDELJEK,

 - Virtualno plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, na katerem bodo med drugim razpravljali o globalni BRUSELJ
strategiji cepljenja proti covidu-19, o inavguraciji Joeja Bidna in političnih razmerah v  ter o socialni in zaposlovalni ZDA
krizi v času pandemije. (do 21.)

 - Virtualno zasedanje evroskupine, na katerem bodo med drugim razpravljali o krepitvi gospodarskih BRUSELJ
neravnotežij zaradi covida, o načrtih za okrevanje in odpornost ter o monetarnih in finančnih odnosih  in  Udeležil EU ZDA.
se ga bo finančni minister Andrej Šircelj.

 - Neformalna videokonferenca ministrov za evropske zadeve, ki se je bo udeležil državni sekretar na  BRUSELJ MZZ
Gašper Dovžan, na kateri bodo med drugim predstavili prioritete portugalskega predsedstva in priprave na virtualno 
zasedanje Evropskega sveta o koordinaciji v času pandemije.

 - Videokonferenca o prihodnosti vode, ki jo organizirata  in Generalni direktorat Evropske komisije za BRUSELJ MZZ
mednarodno sodelovanje in razvoj, sodeloval bo tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

 - Virtualno srečanje predsednika  Igorja Zorčiča s predsednikom skupščine Črne gore Aleksom LJUBLJANA DZ
Bečićem.

 - Preiskovalna komisija  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več LJUBLJANA DZ
zaslišanj.

 - Novinarska konferenca ministra za obrambo Mateja Tonina o zaposlovanju v Slovenski vojski ter LJUBLJANA
usposabljanju.

 - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo obiskal Dom upokojencev IDRIJA
Podbrdo in Dom upokojencev Idrija.

 - Spletna novinarska konferenca Slovenske turistične organizacije o prepoznavnosti Slovenije kot LJUBLJANA
destinacije za aktivna doživetja.

 - Seja mestnega sveta  med drugim bodo obravnavali predlog odloka o rebalansu občinskega LJUBLJANA MOL,
proračuna za letos ter osnutek odloka za leto 2022.

 - Razglasitev najboljših po izboru Gault&Millau Slovenija za leto 2021.LJUBLJANA

 - Začetek tedna pisanja z roko v organizaciji Društva Radi pišemo z roko, ki je namenjen osveščanju o LJUBLJANA
pomenu pisanja z roko

 19. januarjaTOREK,

 - Kolegij predsednika  se bo dogovoril o sklicu izredne seje  na kateri bodo obravnavali predlog LJUBLJANA DZ DZ,
konstruktivne nezaupnice.

 - Virtualno zasedanje finančnih ministrov  z udeležbo finančnega ministra Andreja Širclja, na katerem bodo BRUSELJ EU
med drugim obravnavali sveženj za okrevanje in akcijski načrt glede slabih posojil.

 - Virtualno srečanje ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec z evropsko komisarko za BRUSELJ
inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Mariyo Gabrielovo. Osrednja tema pogovorov bodo priprave 
Slovenije na predsedovanje Svetu EU.

 - Odbor  za finance bo med drugim obravnaval poročilo o izvajanju nalog družbe  na podlagi LJUBLJANA DZ D.S.U.
zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD.

 - Obe preiskovalni komisij  glede zagotavljanja zaščitne opreme se bosta na ločenih sejah za delno LJUBLJANA DZ
zaprtimi vrati med drugim dogovorili o delu.

Sta.si 17.01.2021 
Nedelja, 12:00Država: Slovenija

https://www.sta.si/2855757/tedenska-napoved-sloven... 1 / 3

Sta.si 17.01.2021 
Nedelja, 12:00Država: Slovenija

Kazalo

https://www.sta.si/2855757/tedenska-napoved-sloven...

11

https://www.sta.si/2855757/tedenska-napoved-slovenija-od-18-do-24-1


O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Sta.si 17.01.2021 
Sunday, 12:00Country: Slovenia

https://www.sta.si/2855757/tedenska-napoved-sloven... 2 / 3

 - Virtualna novinarska konferenca  in Spirita o priložnostih slovenskega nastopa na svetovni razstavi LJUBLJANA MGRT
Expu v Dubaju.

 - Virtualna novinarska konferenca Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in Mercatorja o živilih izboljšane LJUBLJANA
hranilne sestave na prodajnih policah.

 - Digitalni dogodek Slovensko-nemške gospodarske zbornice o družbeni odgovornosti med pandemijo in LJUBLJANA
podelitev nagrade nemškega gospodarstva.

 - Spletna novinarska konferenca predstavništva avstrijskega gospodarstva v Sloveniji Advantage Austria LJUBLJANA
Ljubljana o investicijski in gospodarski klimi v Sloveniji.

 20. januarjaSREDA,

 - Seja vlade o epidemioloških razmerah in morebitnih spremembah ukrepov.LJUBLJANA

 - Delovno srečanje predstavnikov Hrvaške, Italije in Slovenije glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne RIM
gospodarske cone v Jadranu.

 - Odbor  za zunanjo politiko bo med drugim obravnaval sklep o razglasitvi Hezbolaha kot teroristične LJUBLJANA DZ
organizacije.

 - Odbor  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo razpravljal o zakonitosti delovanja LJUBLJANA DZ
računskega sodišča z vidika integritete in avtonomije njegovih članov.

 - Seja  na kateri bodo med drugim predstavili prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  LJUBLJANA DS, EU
v času od 1. 1. do 30. 6. 2021.

 - Seja sveta Zpiza o pobudi sindikalnih predstavnikov glede zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri LJUBLJANA
omilitvi posledic drugega vala epidemije.

 - Virtualni poslovni zajtrk v organizaciji AmCham Slovenija o gospodarskem okrevanju, sodeloval bo tudi LJUBLJANA
gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

 - Virtualni Forum o učenju in izobraževanju za vključujočo večkulturno družbo, ki ga soorganizira Slovenska LJUBLJANA
filantropija.

 - Statistični urad  bo objavil decembrske podatke o izdanih gradbenih dovoljenjih za stavbe.LJUBLJANA RS

 21. januarjaČETRTEK,

 - Virtualno srečanje voditeljev  na katerem bodo razpravljali predvsem o strategiji zagotavljanja in cepljenja BRUSELJ EU,
evropskih državljanov proti covidu-19 ter uvajanju vseh ostalih sredstev za zaustavitev širjenja virusa, udeležil se ga bo 
predsednik vlade Janez Janša.

 - Predvidoma redna tedenska seja vlade.LJUBLJANA

 - Odbor  za infrastrukturo, okolje in prostor bo na zahtevo poslanske skupine  razpravljal o potresni LJUBLJANA DZ SAB
ogroženosti stanovanjskih stavb v primeru močnega potresa v Sloveniji.

 - Preiskovalna komisija  o ugotavljanju odgovornosti na programu otroške kardiologije bo opravila več LJUBLJANA DZ
zaslišanj.

 - Mandatno-volilna komisija  bo za delno zaprtimi vrati med drugim obravnavala predlog za izvolitev LJUBLJANA DZ
kandidatke Maje Brkan za sodnico na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu.

 - Seja Državne volilne komisije, med drugim bodo obravnavali sklepe o razrešitvah in imenovanjih članov LJUBLJANA
nekaterih volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij.

 - Spletni pogovor v organizaciji  in Pritličja o cepljenju in covidu-19, sodelovala bosta tudi v. d. vodje LJUBLJANA PEK
 Nataša Goršek Mencin in nekdanji evropski komisar Janez Potočnik.PEK

 - Skupščina Telekoma Slovenije, na kateri bodo med drugim odločali o novih nadzornikih.LJUBLJANA

 - Statistični urad  bo objavil izsledke januarske raziskave o mnenju potrošnikov.LJUBLJANA RS
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 - Virtualni dogodek s področja marketinga in sponzorstev v športu v širši regiji - Sporto konferenca. (še 22.)LJUBLJANA

 - V Mestnem muzeju Ljubljana odprtje razstave o pomenu zbirateljstva z naslovom Ko ste v dvomu, pojdite LJUBLJANA
v muzej.

 - Spletna premiera mednarodnega plesnega projekta Tri sestre v režiji in koreografiji Gregorja Luštka.LJUBLJANA

 22. januarjaPETEK,

 - Komisija  za nadzor javnih financ bo za zaprtimi vrati obravnavala revizijsko poročilo o izvajanju LJUBLJANA DZ
nadzorstvene funkcije Banke Slovenije.

 - Odbora  za zadeve  in za zunanjo politiko bosta za delno zaprtimi vrati na skupni seji med drugim LJUBLJANA DZ EU
predstavila prednostne naloge predsedovanja Portugalske Svetu  v času od 1. 1. do 30. 6. 2021.EU

 - Odbor  za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo na zahtevo poslanske skupine LJUBLJANA DZ LMŠ
obravnaval objavo seznama plač policistov.

 - Spletni sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2021 v organizaciji Proeventa. (še 23.)LJUBLJANA

 23. januarjaSOBOTA,

 - Odprtje Zimskega festivala s koncertom tenorista Josepha Calleje, ki ga bo spremljal Orkester Slovenske LJUBLJANA
filharmonije. (do 31.)

 24. januarjaNEDELJA,

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Umetna inteligenca

Široko uporabna tudi
v gradbeništvu

Umetna inteligenca je prisotna v
vseh industrijskih panogah, vse
pomembnejša je tudi v gradbe-
ništvu. Uporabiti jo je mogoče

za različne analize projektiranja
oziroma izdelavo študij izvedlji-
vosti, načrtovanje, predhodne
izračune, spremljanje izvajanja
gradnje, sledenje strojem na
gradbišču in številne druge na-
mene, kijih bodo predstavili na

brezplačnem spletnem predava-
nju z naslovom Primeri uporabe

umetne inteligence v gradbe-
ništvu 21. januarja ob 14.30. Nani-
zali bodo veliko vidikov umetne

inteligence, na primer strojni vid,

strojno učenje, prepoznavanje

govora in pisnega jezika, eksper-

tne sisteme, robotiko. Prikazali

bodo tudi številne konkretne
primere iz gradbeništva.
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Pozor, gradbišče:
Javnost izključena!

Nevladne organizacije s področja va-

rovanja okolja in strokovnjaki s tega
področja opozarjajo na izključevanje

javnosti iz ključnih okoljskih po-

stopkov in odpravljanje še zadnjih
ključnih okoljevarstvenih varovalk
iz slovenske zakonodaje.

Iz predloga novega zakona o ure-

janju prostora je namreč izginil člen,

ki omogoča sodno varstvo in je tako
posameznikom, ki so jim bile krate-
ne pravice, kot tudi varuhom okolja

in narave dopuščal začetek uprav-

nega spora zoper prostorske izved-
bene akte. "S takšnimi pravili bodo
v vaši okolici lahko pričeli gradnjo
škodljivih industrijskih objektov ali
predelovalnic odpadkov, vendar se

zoper take odločitve enostavno ne

boste mogli več pritožiti,” opozarja-

jo nevladniki.
Poleg tega spomladi nerazumno

zaostrene pogoje za sodelovanje na-
ravovarstvenih organizacij Vlada
RS s predlogom novega "zakona o
varstvu okolja (ZVO) prenaša tudi
na okoljevarstvene nevladne orga-

nizacije". "V novem predlogu ZVO

pa gre vlada še dlje. Nevladne orga-

nizacije preprosto izloča iz ključ-

nih okoljskih postopkov. Po novem

nevladne organizacije ne bodo več
mogle sodelovati v presojah, ampak

se bodo lahko le pritožile na spre-

jeto odločitev," pišejo združeni ne-
vladniki. "Okolje nima glasu, da bi
se branilo samo, zato je pomembno,
da ga lahko v uradnih postopkih v
našem skupnem interesu zastopa-

mo okoljevarstvene organizacije,

ki nam je država priznala, da delu-
jemo v javnem interesu. K spošto-
vanju tega nas zavezuje leta 1998

sprejeta Aarhuška konvencija, te-

meljni mednarodni dokument, ki
ureja osnovna demokratična načela
in pravice civilne družbe na podro-
čju varstva okolja ter na ta način

predstavlja simbolni instrument
demokracije na področju okolja.
Izgleda, da se trenutna oblast ne

zaveda obveznosti in dolžnosti, ki
smo jih z ratifikacijo te konvenci-
je prevzeli, ali pa ji za to enostavno
ni mar. Iz zakonov so izbrisali po-

membne okoljevarstvene varoval-
ke in Slovenijo tako pahnili v novo
sramoto pred EU."

Na okoljskem ministrstvu pri-
znavajo, da je omenjeni člen po

javni razpravi umaknjen iz dopol-
njenega osnutka zakona, ki je sicer

še v fazi priprave in bo po medresor-
ski obravnavi posredovan na vlado.
(ank, sta)

Javnost ne bo več sodelovala v postopkih, lahko bi se le pritožila.

Foto: Andrej PETELINŠEK
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komen • Operativni program čiščenja komunalne vode za 12 aglomeracij v občini

Tudi po vaseh je ceneje
graditi kanalizacijo

Razen v Spodnji Branici je v vseh dvanajstih

aglomeracijah komenske občine ceneje

graditi javno kanalizacijo kot čiščenje

odpadnih voda urejati z malimi čistilnimi
napravami, je pokazala študija. Vsekakor pa
bo to velik zalogaj, saj bi gradnja vseh
kanalizacij občino stala kar 7,7 milijona

evrov, zato računa na pomoč države in EU.

• Marica Uršič Zupan

Študijo variant je za občino
Komen izdelalo podjetje

Vodar d. o. o. kot podlago za

sprejem Operativnega pro-
grama odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode v

občini, ki ga je komenski

občinski svet potrdil na seji

konec decembra.

Pripravo operativnih pro-

gramov je občinam naložila
uredba o čiščenju odpadne

vode, ki je začela veljati ja-

nuarja lani, pa tudi roke, do

katerih morajo čiščenje od-
padne vode urediti: naselja

od 500 do 2000 enot z iztoki
v občutljivo območje, ka-

mor spada naselje Komen,

do konca letošnjega leta,

aglomeracije (skupine na-

selij) do 500 enot pa do

konca leta 2023. Takih aglo-
meracij je v komenski

občini enajst. Le v nekaj ma-

njših vaseh (Brje pri Komnu,
Ivanji Grad, Tomačevica,

Preserje pri Komnu) občina
ni dolžna zagotoviti

čiščenja odpadne vode,

temveč je to prepuščeno go-
spodinjstvom.

V strnjenih vaseh
je kanalizacija cenejša

Poleg javne kanalizacije je v
aglomeracijah z manj kot

500 prebivalci čiščenje od-
padne vode možno reševati
tudi z gradnjo malih čis-

tilnih naprav (MČN), če
strošek kanalizacije ne pre-
sega trikratnika stroška

MČN. Ker znaša povprečna

cena MČN skupaj z vgra-

dnjo 3800 evrov, je ekonom-
ska meja torej 11.400 evrov,

je ob predstavitvi študije

variant povedala Klara Her-

cog iz podjetja Vodar. “Iz-

kazalo se je, da je zaradi

goste poselitve, značilne za

Kras, ustreznejše opremlja-
nje s kanalom za vse aglo-

meracije, razen za Spodnjo
Branico,” je povedala. Tam

je v aglomeracijo zajetih le

14 hiš v Lisjakih, kjer pa je

zaradi majhnega števila za

občino cenejše sofinancira-

nje MČN (po tisoč evrov na

eno MČN).

Največja aglomeracija,

Komen, je večinoma že pri-
ključena na kanalizacijo.

Brez nje je še 29 hiš, večino-

ma v Divčih, kjer pa je ce-

neje sofinancirati gradnjo
MČN.

Delno je s kanalizacijo že
opremljen tudi Štanjel. Kjer

še ni, je predviden ločen

kanal z ločeno čistilno na-

pravo, ker zmogljivost ob-
stoječe ne bi omogočala pri-
ključitve vseh prebivalcev.
Tudi v Kobdilju je cenejša

gradnja kanalizacije. Prav

tako v Gorjanskem in Tu-

pelčah, čeprav znaša v vsaki
aglomeraciji naložba dober

milijon evrov. Podobno
velja tudi za Škrbino, kjer bi
stala gradnja kanalizacije
dobrih 800.000 evrov, sla-
nih sto tisočakov manj v

Svetem in Gabrovici pri

Komnu, dobrih 600 ti-
sočakov pa v Brestovici in

Hruševici.

Za deset kanalizacij
še 7,7 milijona evrov

Vse gradnje skupaj bi stale
nekaj manj kot 8,6 milijona

evrov. Občina bi morala za-

nje zagotoviti 7,7 milijona

evrov (razliko predstavlja
plačilo priključkov, ki jih

morajo plačati gospodinj-
stva). Nekaj denarja v ta na-

men se v občinskem pro-

računu zbira iz okoljske da-
jatve in iz najemnine za

uporabo javne infrastruk-
ture, vendar je tega le
122.000 evrov na leto. “Kar
pomeni, da bi občina rabila

za to 55 let. Upamo, da bo

tudi vlada videla, da zakon-
sko določenih obveznosti
nikakor ne moremo ures-

ničiti do konca leta 2023 in
da so zato edina rešitev

evropska sredstva,” je po-
vedal komenski župan Erik
Modic, ki se nadeja, da bodo
evropska sredstva v priho-
dnji finančni perspektivi na
voljo tudi za manjša na-

selja.

Male čistilne naprave
so za okolje slabše

Komenski svetniki so opo-

zorili, da imajo v občini še
marsikje stare vodovodne
cevi in bi bilo smiselno obe-

nem z gradnjo kanalizacije

zamenjati tudi te cevi. To bo

naložbe še podražilo in bi

bila zato morda gradnja
MČN cenejša." Če se v fazi
projektiranja izkaže, da ka-

nalizacija presega trikrat-
nik, je takrat še možnost, da

gre občina v MČN,” je po-

vedal Marko Preložnik iz

podjetja Vodar.
Je pa ob tem opozoril, da

je gradnja kanalizacije bo-

ljša tudi z okoljskega vidika,
saj vse MČN niso kakovo-

stne, nad njihovim delova-

njem tudi ni nadzora. Poleg

tega sočasna obnova vodo-
voda in gradnje kanalizacije
stroške zniža, ker je izkop
cenejši. •
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Del Štanjela je že priključen na kanalizacijo in čistilno napravo. Za 93 preostalih hiš je ekonomično zgraditi kanalizacijo in novo čistilno

napravo (sedanja je za vse premajhna), 18 pa sofinancirati male čistilne naprave.

Program opremljanja z javno kanalizacijo

Komen 664 29 29.000

Štanjel 364 182 710.231

Kobdilj 158 93 839.492

Gorjansko 287 128 945.114

Tupelče 246 124 1,279.576

Hruševica 160 64 555.643

Škrbina 150 77 734,399

Sveto
"

146 68 669.858

Spodnja Branica 135 14 14,000

Gabrovica pri Komnu 124 71 657.728

Brestovica pri Komnu 109 65 543.109

Volčji Grad 86 60 612.881
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IVAN PUC
ivan.puc@reporter.si

Pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici smo pregledali delo
ministrov štirinajste slovenska vlade, ki jo je sestavil Janez Janša.
Po imenovanju v državnem zboru so ministri prisegli 13. marca. Za
mnenje smo povprašali še nekdanjega predsednika državnega zbora

Pavla Gantarja in nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla.

DEJSTVA

2
ministra sta se poslovila - minister

za zdravje Tomaž Gantar in ministrica
za kmetijstvo Aleksandra Pivec

53,1
odstotka vprašanih v zadnji

raziskavi Mediane negativno ali
zelo negativno ocenjuje delo vlade

2
interpelaciji sta bili vloženi:

zoper Zdravka Počivalška in
Aleša Hojsa
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Zdravko Počivalšek, minister za
gospodarstvo (SMC)
Njegovo tretje zaporedno vodenje gospo-

darskega resorja najbolj bremeni ena nje-

govih prvih odločitev - ni je naredil brez
strinjanja s predsednikom vlade. Čeprav

mu je sekretar kriznega štaba Andrej

Rupnik, nekdanji direktor Sove, svetoval,
naj nabavo zaščitne medicinske opreme vo-

di uprava za zaščito in reševanje, ker bodo

drugi težje sledili pohitrenemu ritmu dela,
je ta sicer najprej odvrnil, da ni problema,

nato pa je svojemu človeku v kriznem štabu
sporočil, da bo nabave prevzel kar njihov

zavod za blagovne rezerve - s slovenskimi
podjetji kot posredniki. Iz vseh teh poslov
je na koncu spisano obsežno poročilo (še

osnutek) računskega sodišča.

Kot predsednik SMC napoveduje povezo-

vanje v nekak »liberalni center«, čeprav s
stranko vztraja v Janševi vladi, kjer se dru-

gi ne vidijo. Počivalšek je pravilno ugoto-
vil, da skoraj nima več veliko volivcev, ki

bi jih lahko izdal, ko je šel v koalicijo z SDS

Janeza Janše. Dosegel je, da država prevze-

ma Terme Olimia, s čimer se uresničuje to,
zaradi česar se je odločil za politiko: nasta-
ja »Počivalškov« turistični holding.

Minister za obrambo Matej Tonin
(NSI)
Čeprav »Pentagon« ni bil njegova prva izbi-

ra, se je dobro vživel v nabiranje prvih mi-

nistrskih izkušenj. Načelnik generalštaba je

bil njegova izbira. Skozi parlamentarno pro-
ceduro je spravil manjše, a za status vojaka

pomembne spremembe zakona o obrambi

in poskrbel za dvetretjinsko večino. Sledil je

sprejem zakona o vlaganjih v Slovensko voj-

sko v letih 2021 in 2026. Očitno ga ni strah
afer, ki spremljajo orožarske nabave.

Resno jemlje tudi položaj podpredsedni-

ka vlade; ni mu vseeno za usodo vlade, tu

pa tam se javno ponuja za posrednika v ko-

alicijskih sporih. Brez NSI ni vlade, pona-

vlja od volitev dalje. Če pade vlada Janeza
Janše, bi moral biti on premier in ne dva-

kratni minister za obrambo Karl Erjavec.

Zna izustiti kakšno kritično na rovaš pred-

sednika vlade - predvsem njegovega tvita-

nja - a je trden steber koalicije. Na mnenj-

ski levici vidijo v tem podrejanje, ki se ga

je njegova predhodnica Ljudmila Novak že

znebila. To konstruktivnost od njega priča-

kuje večina volilnega telesa NSI.

Minister za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Janez
Cigler Kralj (NSI)
Nekdanji svetovalec poslanske skupine NSI

je bil dolgo v samem vrhu najbolj priljublje-

nih ministrov. Število umrlih zaradi nove-
ga virusa v domovih za starejše (med ne-
kaj manj kot 3000 mrtvimi lani je njihov de-

lež 58-odstoten) mu jemlje nekaj leska. Pred
kratkim je napovedal 21 milijonov evrov za
oskrbo starejših, 2000 mest v domovih,

končno naj bi se premaknilo tudi pri kadro-
vskih normativih zaposlenih v domovih.

Je tudi koordinator protikoronskih zakon-

skih svežnjev; nadvse hvalevredni so, med

njimi pa so tudi t. i. podtaknjenci. Koliko jih

kdo izumi in najde, je bojišče spopada med
pozicijo in opozicijo. Janez Cigler Kralj ni pri-

sluhnil opozorilom fiskalnega sveta, naj v
imenu solidarnosti do mladih ne načenja-

jo dosedanja prizadevanja za podaljševan-

je zaposlenosti starejšega prebivalstva v prid

javnih financ. Utemeljitev, da je delavcem, ki

izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev

(delodajalci pa se jih ogibajo), že zagotovlje-

na socialna varnost in osnova za preživetje,

drugi brezposelni pa so na trgu dela, kaže,

da smo res na pragu socialne krize: nič več

ne gre za razvoj, skrbeti je treba le še za pre-
živetje - v slogu vsi imamo enake želodce.

Minister za zunanje zadeve Anže
Logar (SDS)
Dobre odnose s sosednjimi državami je okre-
pil - tudi s pomočjo predsednika republike.

Resor je z izdelanimi predstavami, kako
zapeljati zunanjo politiko, da predsedova-

nja EU niti ne omenjamo, tokrat želela ime-

ti v svojih rokah vladajoča SDS. V strategi-

ji zunanje politike piše, da so ključen vidik

varnostne politike transatlantski odnosi z
ZDA, naša vloga sredozemske države in do-

bri odnosi s soseščino, a vse to je bilo zane-
marjeno. Izpeljava evroatlantske smeri pa je

bila v ne nepomembnem delu tudi nedosle-
dna, denimo s politično-diplomatskim zdr-

som premierjeve čestitke na tviterju predse-

dniku Trumpu oziroma republikancem za
zmago, ki je ni bilo. Z VVashingtonom smo
- četudi z odhajajočo administracijo - pod-

pisali dolgoročni strateški dialog, ki goto-
vo temelji na gospodarskih naložbah, deni-

mo posodobitve jedrske elektrarne, a nam v

zameno ponuja možnost razvoja sodobne-
ga digitalnega okolja in krepitve naše zuna-
njepolitične pozicije v regiji.

Popolnoma nepotrebno in za državo

prej škodljivo je preveč tesno povezovanje

z Madžarsko in Poljsko, v tem ni videti no-
benih koristi. Nobena druga država EU ni

tako odstopajoča podpornica njunih po-

litik in voditeljev. Niti Poljska in še manj

Madžarska nam, kot pravi Matej Avbelj,

ne moreta in ne smeta biti vzor za »refor-
mo« slovenske države.

Minister za notranje zadeve Aleš
Hojs (SDS)

Je eden najopaznejših in najbolj komuni-

kativnih ministrov; odziva se tudi na vabi-

la velikim (t. i. MSM) televizijam, ne izogi-

ba se soočenjem. Nepozabno je odigral epi-

zodo nepreklicnega odstopa. Razlog obupa

naj bi bilo, tako je zapisal, spoznanje ne-
moči, ker kljub menjavam na vrhu polici-

je in zaradi premalo pristojnosti ni mogel

»depolitizirati policije«. Ni mu, je bil razo-
čaran premier, uspelo preprečiti, da bi »ud-

bovsko-partijske strukture« v NPU izvedle

preiskavo pri ministru za gospodarstvo in

predsedniku SMC Zdravku Počivalšku.
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Predsednik vlade se je nazadnje premi-

slil in ga prosil, naj nepreklicni odstop

prekliče. Moč se je Hojsu hitro povrnila,

celo podeseterila. Uspešno je prestal in-

terpelacijo, marsikaj se je začelo dogaja-

ti ob istih pooblastilih. Na NPU so se vr-
stili odstopi in menjave vršilcev dolžno-
sti. Z usmeritvami je odredil revizijo že za-
ključenih primerov preiskav. Po odstopu

Antona Travnerja in vedejevstvu Andreja

Juriča še vedno išče primernega general-

nega direktorja policije. To naj bi bil zdaj

kar njegov državni sekretar Anton Olaj. Po

principu deli in vladaj je zaradi nevtrali-
zacije policijske stavke v javnem mnenju

objavil plače policistov. Koalicijska po-

godba je bila sicer lapidarna: »Ureditev

razmer v policiji.«

Ministrica za izobraževanje,

znanost in šport Simona Kustec
(SMC)

Spomladi je bilo videti, da ima težke raz-

mere pod nadzorom, a se je z drugim va-

lom epidemije razkrilo, da se kljub teži re-

sorja (še posebej v tem času) ni uveljavila

kot suverena političarka. »Obvladala« ni

niti svoje piarovske službe.

Že skoraj tri mesece so »njene« šole

povsem zaprte, ni utrla vmesnih poti, da
bi bili v njih vsaj nekateri. Ko je po no-

vem letu polna optimizma obelodani-
la načrt njihovega odpiranja, ji je v dveh
dneh verodostojnost vzel predsednik
vlade in zdravstveni minister - morala
se je premisliti. Resnici na ljubo ostaja-

jo zaprte šole dlje od načrtovanega tudi

v drugih državah, najmanj do konca me-

seca tudi v Avstriji. Če se bo vlada obdr-

žala, bo po nekaterih napovedih v družbi

z Vaskom Simonitijem prva na spisku za
interpeliranje.

Minister za kulturo Vaško Simoniti
(SDS)
Njegovo drugo vodenje resorja na Metel-

kovi sproža podobno kontroverzne ideolo-

ške učinke kot Logarjevo v Mladiki. Kot je

pri kulturnikih v navadi z več protesti in

raznimi bolj ali manj uspelimi predstava-

mi. Nujno je bilo opraviti nekaj prevetri-

tve, ob kateri pa jedro kulturniške srenje -

tako je bilo že za časa prvega Demosovega

ministra, pokojnega Andreja Capudra -
ne ostaja hladno. Kar se najbolj odraža pri

kadrovanju na položaje v kulturnih ozi-

roma umetniških ustanovah. Na svoj na-
čin, katerikrat tudi s sumljivimi politično

obarvanimi utemeljitvami, je to počel že

njegov predhodnik Zoran Poznič, pa ga je

ustavil padec vlade.

Spodbudna je njegova napoved dodat-

nega denarja za obnovo kulturne dedišči-
ne. Kdaj bo muzejska stroka dobila prilo-
žnosti vključiti se v proces snovanja mu-

zeja osamosvojitve? Čeprav v koalicijski

pogodbi o medijih ni ne duha ne sluha, je

pripravil spremembe nekaj medijskih za-
konov, ki pa jih je novinarski ceh doma-
la v en glas zavrnil. Ne vemo, morda se

je pri kolegih v stranki zavzel za plačilo

Slovenski tiskovni agenciji. Kakšen for-

mat intelektualca na desnici bi lahko pre-

sekal s podobnimi početji?

DIMITRIJ RUPEL, NEKDANJI ZUNANJI MINISTER, VELEPOSLANIK

Janševa vlada kot Bidnova administracija

Janševa vlada doživlja nekaj podobnega kot
Bidnova administracija v ZDA. Zagovorniki

»pridobitev socializma« [Šarec, Erjavec,

Damijan, KUL) se ves čas po volitvah leta 2018
- podobno kotTrumpovi privrženci leta 2020 -

upirajo priznanju volilne zmage nasprotnikov, v
našem primeru zmage zagovornikov neodvi-
sne slovenske narodne države in liberalnega

gospodarstva. Pri nas je položaj sicer bolj

zapleten zaradi proporcionalnega sistema
volitev. Razpletla sta ga dva dogodka: odstop

Šarca in premik SMC in Desusa. Tidve stranki
sta si v začetku leta 2020 premislili [Desus

sicer začasno) in prekrižali račune bloku t. i.

pridobiteljev.
V takšnih okoliščinah in spričo virusa

covid-19 je delovanje vlade precej težavno,

še posebej zato, ker je prejšnja vlada takoj po

nastopu septembra 2018 neusmiljeno zavaro-

vala pridobitve socializma, nova koalicija pa je
nastopila šele marca 2020. Največ težav je od
prejšnje vlade ostalo na strateških področjih,
kot so zdravstvo, šolstvo, zunanja politika,
obramba ... Koalicija SDS, NSI, SMC in Desus
je bila nemara kdajpakdaj [vendar manj kot

predhodna) razglašena, naloge,

predvsem v zdravstvu pa

so bile izredno zahtevne. V
pomladanskem spopadu z
epidemijo je bila vlada kljub

vsemu vzorno uspešna,

zagotovila pa si je tudi
zadostno evropsko [finančno)

podporo. Jesenski val epide-

mije je žal spremljala in podžigala
napadalna pridobiteljska politika, ki
je obžalovala svoje spomladanske odločitve.
Delo vlade je postalo težje, ker je opozicija tako
rekoč nagovarjala k neposlušnosti in igno-

rantskemu vedenju glede nasvetov in ukrepov
zdravnikov. Rezultati [visoko število bolnikov in

umrlih) so temu primerni.

Najbolj neodločna in neučinkovita je bila
šolska politika. Na področju zunanje politi-

ke so bila kljub nakopičenim diplomatskim
pomanjkljivostim [iz minulega desetletja)
začeta najnujnejša popravila. Razmere zunanji

politiki niso bile naklonjene, ker razen na nivoju

predsednika vlade oziroma Evropskega sveta

neposredni stiki niso bili mogoči; vprašanje je

tudi, koliko bo zalegla investicija v
izboljšanje slovensko-ameriških
odnosov, ki je bila izvedena v

zadnjih izdihljajih republikan-
ske administracije. Svojevr-

sten »prijateljski ogenj" je pri-

zadel področje obrambe. Niti
pri diplomaciji niti pri obrambi

na Slovenskem ni dozorelo
spoznanje, da gre za nujne državne

pritikline in za nacionalni interes.
Po marcu 2020 seje slovenska vlada

obnesla podobno in nič slabše kot vlade najbolj
imenitnih evropskih držav. Podobno kot mnogi

drugi so tudi slovenski državljani utrujeni

od omejitev in prepovedi, ki jih - deloma
po zaslugi opozicije - pripisujejo nekakšni
hudobiji vlade. Toda mnogo večji problem
kot državljanska neposlušnost bo po koncu
epidemije gospodarski položaj. Treba bo

vračati sposojeni denar, ki je seveda omogočal

kolikor toliko urejeno življenje v državi. Osebno
sem najbolj nesrečen, ker moram - namesto

v predavalnici - s študenti komunicirati preko

zooma ali skypa.O
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Minister za razvoj, strateške
projekte in kohezijo Zvone Černač
V tem mandatu je že četrti minister, ki vo-
di vladno službo za razvoj in evropsko ko-

hezijsko politiko: po Marku Bandelliju,

Iztoku Puriču in Angeliki Mlinar. V finanč-
ni perspektivi 2014-2020 je Slovenija načr-
pala le četrtino denarja. Minister ima čas
še do leta 2023. Fiskalni svet je pred dne-

vi pozval nosilce ekonomskih politik tudi

k čim večji učinkovitosti porabe evropskih

sredstev. Ocenil je, da so dejanski prihod-

ki od sredstev EU na eni strani in odhod-

ki za investicije na drugi precej zaostali za
projekcijami v proračunskih dokumentih.

Černačev daleč največji izziv je nacio-

nalni načrt za okrevanje in odpornost, v
katerem so predvidena področja razvoj-

nih prioritet. Članice EU bodo svoje načr-

te za formalno potrditev predale šele po
sprejemu evropske uredbe o vzpostavitvi

mehanizma za okrevanje in odpornost,

predvidoma prihodnji mesec. Za izved-
bo teh naložb bo Slovenija do konca leta

2026 koristila do 5,2 milijarde evrov, od te-
ga do 1,6 milijarde nepovratnega denarja.

Minister za finance Andrej Šircelj
(SDS)

Nekoliko bolj v ozadju je kot njegov pred-

hodnik v prejšnji vladi Andrej Bertoncelj,
ki je prav pred enim letom z odstopom

sprožil še odstop Šarca. V koaliciji ni imel

večjih težav s sprejemom rekordnega pro-
računa - 13,5 milijarde porabe, primanj-

kljaj pa znaša kar 4,2 milijarde. Javne fi-

nance so stabilne, zadolževanje ga preti-

rano ne skrbi, ker da spadamo v prvo po-

lovico najmanj zadolženih držav v EU.

Plače, pokojnine in socialni transferji so

v Sloveniji redno izplačani, nas pomirja.

Kar je Šircelj napovedal še kot kandidat
za ministra, naj bi se zgodilo šele letos, ko

bodo, kdaj, tega ne more napovedati, pre-
dlogi sveta za debirokratizacijo pod vod-
stvom Ivana Simiča dobili obliko zakon-

skih predlogov in ko bo delo do sredine leta
končal še svet za nadgradnjo davčnega sis-

tema. Napovedal je tudi nadaljevanje spre-

membe obremenitve dela »v smeri večje

konkurenčnosti«. Čaka ga naporen dialog s
socialnimi partnerji. Ti so »davčno optimi-

zacijo« Šircljevega predhodnika kar dobro

oklestili. Novih davkov letos ne bo, na to,

kateri se bodo znižali, pa bo treba počakati.

Ministrica za Slovence v zamejstvu
in po svetu Helena Jaklitsch (SDS)
Veljala je za presenečenje, med poznaval-

ci niti ne, saj vedo, da so ji blizu naši roja-

ki, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Menda

je bilo v igri bolj znano žensko ime, pa je

povabilo presenetilo Jaklitschevo, tudi

podpredsednico društva Nova slovenska

zaveza.
Tudi njej gre pripisati nedavno telekon-

ferenčno izvedbo sveta vlade za Slovence
po svetu, ki ga je kot njegov predsednik

vodil premier Janez Janša, udeležili pa

so se ga tudi zunanji minister, minister

za kulturo in ministrica za izobraževa-

nje. Helena Jaklitsch je kljub razmeram,
ki onemogočajo osebne stike, dinamizira-
la delo urada. Nenazadnje so prišli v drža-

vo tudi vsi Slovenci iz Venezuele, ki jih je
spomladi ustavila pandemija. Namerava

spremeniti zakonodajo glede repatriacije.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Jože Podgoršek (Desus)

Na položaju je šele od sredine oktobra,
Aleksandro Pivec je zamenjal kot državni
sekretar; s tem si je, vedo povedati udele-

ženci, nakopal njeno jezo. Kot spreten reto-

rik je zaslišanje pred poslanci prestal brez

glasu proti. Kot član upokojenske stran-
ke naj bi odstopil z ministrom za zdravje
Tomažem Gantarjem, a se ni dal pregnati.

Organi Desusa so sklenili, da stranka odi-

de iz koalicije, ne pa iz vlade, se je spretno
izgovoril. Ker so ga poslanci Desusa vzeli v
bran, se je moral Karl Erjavec potegniti na-
zaj in ne pričakuje več njegovega odhoda
iz vlade. Z ministrom se bo državotvorno
pogovoril o njegovi želji biti državotvoren.

Ministra Podgorška, strokovnjaka za vr-
tnarstvo, ne gre prehitro ocenjevati, spo-
mniti pa velja na eno prvih potez: spod-

budil je zakon, s katerim bo država šo-

lam brezplačno zagotovila več kmetijskih

zemljišč in gozdov. Seveda, Podgoršek je

bil zaposlen v novomeškemu zavodu Grm,
nazadnje kot dekan nove visoke šole za
upravljanje podeželja.

Minister za javno upravo Boštjan
Koritnik (SMC)
Morda je res eden najbolj spregledanih

politikov, kot je menilo nekaj analitikov
portala Domovina. Konec lanskega leta je

pripravil spremembe volilnih okrajev, ki
pa so najbrž premalo ambiciozne in ni-

so skladne z odločbo ustavnega sodišča.
Nasprotoval je akciji, s katero je hotela

vladajoča stranka v zadnjem protikoron-

skem zakonu ukiniti sklad za nevladne
organizacije, ki ga je uzakonila prav SMC.

Ni se mu še bilo treba bosti s sindikati
javnega sektorja, a če bo vlada obstala, se
bo odslej ukvarjal predvsem z njimi, saj je

bilo pred dnevi z najvišjega mesta napo-
vedano, da bodo iz enotnega plačnega sis-

tema izvzeli operativni del policije. In še

koga. Minister je že pripravil izhodišča za
spremembe plačnega sistema v javnem

sektorju, s katerimi bodo seznanili vlado,

nato pa tudi reprezentativne sindikate jav-

nega sektorja. In začela se bodo mukotr-
pna, dolga usklajevanja. Kar je gotovo, je

to, da Koritnik ne bo več spregledan.

Minister za okolje in prostor Andrej
Vizjak (SDS)

Bil je že minister za gospodarstvo in de-

lo, pred tem tudi župan, nazadnje vod-O
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ja službe za investicije in razvoj v skupi-
ni HESS. Velja za preizkušenega operativ-

ca. Pred dnevi se je lotil tudi prenove sta-
novanjske politike. Najprej bi rad poskr-

bel, da bi bilo v naslednjih desetih letih

zgrajenih 10.000 najemnih stanovanj, kar

naj bi omogočili z višjimi najemninami in

obenem višjimi subvencijami za socialno
šibke. V enem letu sledi celovita prenova

stanovanjskega zakona.

Potem ko so bili lani spomladi pri grad-
beni zakonodaji po Vizjakovi volji zao-
streni pogoji za sodelovanje naravovar-

stvenih organizacij v postopkih, se po-

dobno znižujejo okoljski standardi tu-
di z novim zakonom o urejanju prosto-

ra. Kot pravi Uroš Macerl (Eko krog): če
bi pred leti veljala tako skrajno omejena

možnost sodelovanja nevladnih organi-

zacij v postopkih, kot predlaga omenjeni

zakon, potem bi cementarna v Trbovljah

še danes nezakonito sežigala odpadke na
podlagi nezakonito izdanega okoljskega

dovoljenja.

Minister za infrastrukturo Jernej
Vrtovec (NSI)

Tako kot njegova predhodnica in dru-

gi pred njim je veliko na terenu in z var-

nostno čelado na glavi. Ukvarja se tudi s
težavami žičničarjev, ko je bil primoran

spet zapreti smučišča, se je za to opravi-

čil. Pred dnevi je začela veljati njegova

prepoved prehitevanja za tovornjake na
avtocesti Ai. Prvi se je kot redni potnik

peljal po prenovljeni železniški progi

Grosuplje-Kočevje. Nazadnje je z župani

podpisal protokol o gradnji nove cestne

povezave med Gorenjsko in Primorsko.
Tako ni težko razumeti, da je po prilju-
bljenosti drugi politik - takoj za predse-
dnikom države.

Uspelo mu je, da se razpletajo nekateri za-
pleti pri javnih razpisih za infrastrukturne
projekte. A se mu lahko hitro spet kaj zaple-

te. Državna revizijska komisija je pri gradnji

drugega tira železniške proge med Divačo

in Koprom na stranski tir postavila kitajske
družbe, nekateri menijo, da protipravno.

Ministrica za pravosodje Lilijana
Kozlovič (SMC)
Nekdanja generalna sekretarka Cerarjeve

vlade je prevzela resor »pravne države«, za

katerega nemalo zanimanja kaže tudi vla-
dajoča stranka. SDS na delo sodnikov in to-

žilcev gleda znatno bolj kritično, bolj kritič-

no tudi od ocen Evropske komisije, kot se
je pokazalo ob Ukomovi »depeši o krivosod-
ju«. Kozlovičeva se ob tem izogiba neposre-

dnim političnim oziroma koalicijskim spo-

padom in raje ponavlja: »Moramo se pogo-

varjati, le tako lahko razčistimo nenehne
očitke glede pravosodja in pridemo do reši-

tev, kjer so potrebne.«
Sešla se je z notranjim ministrom Hojsom

glede možnostih za izboljšanje operativne-

ga dela med državnim tožilstvom in polici-

jo. Lepo so se menili, a se zapleta pri imeno-

vanju tožilcev, ki imajo podporo državnoto-
žilskega sveta. Ministrstvo za pravosodje je

že večkrat zaman prosilo vlado, naj imenuje

pet državnih tožilcev, drugih pet je pri vladi
»šlo skozi«. ■

PAVEL GANTAR, NEKDANJI PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA

Virus ni nasprotnik

Razmere, v katerih je Janez Janša pred dese-
timi meseci prevzel vlado, mu ne bi mogle biti
bolj pisane na kožo, kot so mu bile in kot so še
danes. Vzdušje negotovosti in strahu, v katerih
je bila, na dan njegovega vstopa v vladno
palačo, razglašena epidemija koronavirusne

bolezni, je pravi teren za stil in vsebino njego-

vega političnega delovanja, namreč, izredne
razmere. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je
v teh desetih mesecih ustvarila, če naj prikli-
čem v spomin pokojnega nemškega sociologa

Ulricha Becka, »katastrofično družbo«, v kateri
izredne razmere grozijo, da bodo postale nor-
ma. Ampak ne samo kot norma spremenjenega

obnašanja ljudi, ampak norma v dobesednem
smislu. Janez Janša priložnosti, v katerih seje

čez noč na glavo postavilo običajno življenje
ljudi, ni zapravil.

Pod plaščem niza protikoronskih ukrepov je

uveljavil niz zakonskih sprememb, s katerimi je
odpravil več »varovalk«, ki ščitijo pred samovo-
ljo izvršne oblasti, uravnovešajo razmerja med
različnimi vejami oblasti in omogočajo večjo

preglednost in nadzor nad
njenim delovanjem. Med
zadnjimi takšnimi ukrepi
v tem nizu je sprememba

zakona o preprečevanju

korupcije, ki komisiji za

preprečevanje korupcije
onemogoča, da bi objavila
izsledke preiskav korupcijskega
ravnanja javnih funkcionarjev, preden se o
tem ne izrečejo sodišča. Tako rekoč gre za obli-

ko samopomilostitve in nevtralizacije že sicer
invalidne protikorupcijske komisije. Predaleč bi
me pripeljalo navajanje, kje in kaj vse je vlada
ob poslušnem parlamentu spremenila samo

zato, da bi si utrla neomejeno uveljavljanje

oblasti in grobe posege v družbeno tkivo. Kot
da namerava razpustiti družbo, spomnimo se

na gonjo proti medijem in nevladnim organi-

zacijam, in na njenih ruševinah vzpostaviti

neomejeno državo.
Posebej naj omenim gonjo proti »osrednjim

medijem«, predvsem proti javni radiotele-

vizijski hiši. Vsakomur mora biti
jasno, daje njena vloga ključna v
obvladovanju zdravstvene krize,

in prav pri tem se kaže perverzna
narava vladne politike, saj s spod-

bijanjem verodostojnosti medijev

spodbija tudi verodostojnost sporočil
o tem, kako naj ravnamo v omejevanju

nalezljive bolezni.
0 posameznih ministrih bi se dalo povedati

veliko. Vse najdemo pri njih - od naivnosti do
pretkanosti, od predanosti do kalkuliranja.
Mimo ministra Hojsa pač ni mogoče iti. Ob
objavi sicer javnih podatkov o plačah policije in
uslužbencev notranjega ministrstva se lahko
vprašamo le, kako misli voditi ministrstvo ob
nekaj več kot osem tisoč tristo uslužbencih, ki

vedo, daje njihove podatke zlorabil za potrebe

političnega boja.

Oceno vlade in njenega predsednika lahko
sklenem z besedami, da »boj z epidemijo« ni nje-

gov boj. Njegov nasprotnik ni virus, ampak vsi
tisti, za katere misli, da mu strežejo po oblasti.
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