Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 7. 2020
Število objav: 13
Internet: 13
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
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Internet
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Povzetek

Naslov

Sodstvu spet zaušnica ESČP: Kršenje svobode izražanja in nepošteno sojenje

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Peter Jančič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odločbo o zavrnitvi je minister za pravosodje podpisal 21. 8. 2014 in s tem zavrnil, da bi Cimperška imenoval za
sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništva in področje ocenjevanja posledic naravnih in drugih nesreč,
ker je ocenil, da pritožnik ne izpolnjuje pogoja osebnostne primernosti. Upravno sodišče,...

Naslov

Največ gimnazijcev, računalničarjev, frizerjev

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Špela Kuralt

Teme

Gradbeništvo, graditev

...programe, kot so gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, strojni in lesarski tehnik V programih nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja pa v gradbeništvu, kmetijstvu, živilstvu, lesarstvu in gastronomiji. Štipendije za
deficitarne poklice Z vpisi imajo težave že več let v Šolskem centru Rogaška Slatina....

Naslov

Zajetna bilanca za le nekaj več kot sto dni ministrovanja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Aleš Hojs pod žarometom. Objavljeno 30. junij 2020 19.30 Posodobljeno 30. junij 2020 19.51 Zajetna bilanca za le
nekaj več kot sto dni ministrovanja Inženir gradbeništva Aleš Hojs končuje drugo ministrovanje v represivnih resorjih.
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo Barbara Hočevar Barbara Hočevar Facebook icon Twitter icon Mail...

Naslov

Napoved - Slovenija, 1. 7. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 30. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...LJUBLJANA (STA) 13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za
oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu
2019; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA 14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo...

Naslov

V Staršah žalna seja v spomin na pokojnega župana

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 30. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Občine Starše od leta 2010, a je tretji mandat zaradi bolezni predčasno zaključil. Preden je vstopil v politiko, je svojo
poklicno pot kot gradbeni inženir posvetil gradbeništvu, najprej pri podjetju SCT, kasneje pa v gradbenem podjetju
Cestogradnje, ki ga je ustanovil s prijateljem. Med drugim se je tudi ukvarjal z nogometom,...
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Naslov

Gradbeniki opozorili na prepogosto kriminalizacijo aneksov v javnosti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in neusposobljen projektant pride na velik projekt, potem se veriga napak nadaljuje," se je strinjal tudi Sapač. Škufca
je izpostavil, da so težava v gradbeništvu tudi nestandardizirani popisi del. "Naša prizadevanja gredo v smer, da se
končno standardizira. Upam, da bomo enkrat prišli bistven korak naprej," je dejal....

Naslov

Napoved - Slovenija, 1. 7. (sreda)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 1. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...LJUBLJANA (STA) 13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za
oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu
2019; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA 14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo...

Naslov

Petina pregledanih delodajalcev lani zaposlovala na črno

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 30. 6. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...med nadzorom, torej pred izdajo odločbe o prepovedi dela posamezniku, ki je zaposlen na črno. Največ kršitev v
gostinstvu, gradbeništvu Inšpektorji so največ kršitev ugotovili v gostinstvu, gradbeništvu, trgovini in dejavnosti
prevozov v cestnem prometu. Med najpogostejšimi kršitvami na področju zaposlovanja na črno so še vedno...

Naslov

Volilna skupščina Zveze za avtošport AŠ2005: Anderlič odhaja – Raspet prihaja

Medij

Avto-magazin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Matjaž Korošak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...občasni dirkač, ki sporadično nastopa v vseh disciplinah že od leta 2002, sicer pa je uspešen podjetnik, ki se s
svojim podjetjem iz Cerknega ukvarja z gradbeništvom, peskokopom in betonarno. V svojem programu je Raspet
izpostavil predvsem delo na področju marketinga in boljšo komunikacijo z mediji, rešitev situacije...

Naslov

Sodstvu spet zaušnica ESČP: Kršenje svobode izražanja in nepošteno sojenje

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Peter Jančič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odločbo o zavrnitvi je minister za pravosodje podpisal 21. 8. 2014 in s tem zavrnil, da bi Cimperška imenoval za
sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništva in področje ocenjevanja posledic naravnih in drugih nesreč,
ker je ocenil, da pritožnik ne izpolnjuje pogoja osebnostne primernosti. Upravno sodišče,...
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Naslov

Podnebno ogledalo 2020 - Slovenija napreduje

Medij

Pozitivke.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekta LIFE Podnebna pot 2050 je Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost. Partnerji projekta so:
ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Gradbeni Inštitut ZRMK d. o. o., Inštitut za ekonomska
raziskovanja, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Gozdarski...

Naslov

Maribor: Stanovanjski sklad bo zgradil 400 novih najemnih stanovanj

Medij

Deloindom.delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

K. Ž.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na skladu. Ta je v projekt izgradnje stanovanj, za katerega je posojilo prispevala Razvojna banka Sveta Evrope
(CEB), zajel tri obsežnejše gradnje. Z graditvijo skupaj več kot 800 novih stanovanjskih enot nameravajo, kot so
zapisali na skladu, zmanjšati vrzel pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani...

Naslov

Gradbeniki opozorili na prepogosto kriminalizacijo aneksov v javnosti

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 6. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in neusposobljen projektant pride na velik projekt, potem se veriga napak nadaljuje," se je strinjal tudi Sapač. Škufca
je izpostavil, da so težava v gradbeništvu tudi nestandardizirani popisi del. "Naša prizadevanja gredo v smer, da se
končno standardizira. Upam, da bomo enkrat prišli bistven korak naprej," je dejal....
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Kazalo
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https://siol.net/novice/slovenija/sodstvu-spet-zau...

Sodstvu spet zaušnica
ESČP: kršenje svobode
izražanja in nepošteno
sojenje

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

Avtor: Peter Jančič

1,47

Foto: STA
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Jerneju Cimperšku je država kršila svobodo
izražanja, postopek sojenja, ko se je pritožil, pa ni
bil pošten, ker upravno sodišče ni izvedlo javne
obravnave, čeprav jo je zahteval, je odločilo
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
in mu prisodilo 15.600 evrov odškodnine za
nematerialno škodo, država pa mora poravnati
še 2.812 stroškov postopkov. To je še ena v seriji
podobnih sodb, ki našemu sodstvu niso preveč v
čast.

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

Konflikt se je začel, ko je Jernej Cimperšek s Ptuja opravil izpit za
sodnega izvedenca in bil povabljen na ministrstvo na zaprisego. Nekaj
dni pred to zaprisego pa je dobil pismo, da so našli na spletu njegove
komentarje v njegovem blogu, kjer je kritičen do oblasti in da zato več
ne izpolnjuje pogojev. Odločbo o zavrnitvi je minister za pravosodje
podpisal 21. 8. 2014 in s tem zavrnil, da bi Cimperška imenoval za
sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništva in področje
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ocenjevanja posledic naravnih in drugih nesreč, ker je ocenil, da
pritožnik ne izpolnjuje pogoja osebnostne primernosti.
Upravno sodišče, kjer je senatu predsedovala Jasna Šegan, in vrhovno
sodišče s predsedujočo senatu Nino Betetto sta njegove tožbe zavrnila.
Upravno sodišče ni želelo izvesti javne obravnave, čeprav je zanjo
prosil. Ustavno sodišče pa zadeve ni vzelo v obravnavo z razlago, da
ni pravnega interesa za spor.
Danes je ESČP soglasno odločilo, da je država Cimperšku kršila
svobodo izražanja in da postopek ni bil pošten, ker upravno sodišče ni

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

izvedlo javne obravnave, čeprav jo je zahteval.
Podobni porazi našega sodstva, ker ne sodijo, saj ni javnih
obravnav, so zadnja leta serijski. Razlog pa je že pred dvema letoma
opisal profesor prava Jurij Toplak:
"Upravno sodišče je 16 let ignoriralo zahtevo ESČP po javnih
obravnavah in vrhovno ter ustavno sodišče sta to dopuščala. Ti sodniki
so kršili pravice vsak dan zadnjih 16 let in tega so se zavedali.
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Stotinam, če ne tisočim, so kršili pravice. In na stotine postopkov, ki so
trenutno pred vrhovnim in ustavnim sodiščem, se bo moralo ponoviti,"
Celotno sodbo si lahko preberete tukaj.
Na serijske poraze pred ESČP je v spremnem dopisu Evropski komisiji
k poročilu o delu sodišč, ki teh stvari ni zaznalo, pred časom
opozoril zunanji minister Anže Logar (SDS). Zaradi opozoril na
slabosti v sodstvu, ki so bila obširnejša, so ga iz pravosodja in
opozicije ostro kritizirali, tožilci in policisti pa so začeli celo
preiskovati njegovo delo. Za začetek so poskušali pridobiti prevod

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

njegovega dopisa v slovenskem jeziku.
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ŠOLE | DEFICITARNI POKLICI | GIMNAZIJE

Največ gimnazĳcev, računalničarjev,
frizerjev
Prostora je v srednjih šolah še dovolj, a kot vsako leto tudi
tokrat ni zanimanja za zidarje, tesarje, dimnikarje …
Objavljeno
30. junij 2020 06.00

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

Posodobljeno
30. junij 2020 06.00

Na Obrtni zbornici Slovenije pravijo, da že več let opozarjajo, da bi moralo resorno ministrstvo storiti več za promocijo obrtnih poklicev in vajeništva. FOTO: Blaž Samec/Delo

Špela Kuralt
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Ljubljana – Dvanajst srednjih šol v prihodnjem šolskem letu v skupaj devetnajstih programih ne bo vpisalo niti enega novinca. To so dimnikarji, metalurgi, orodjarji, pečarji, zidarji …
Nekateri poklici kljub štipendijam, kadrovske lahko znašajo tudi več sto evrov na mesec, in zagotovljeni zaposlitvi ne pritegnejo devetošolcev. Medtem se je 6696 kandidatov vpisalo v
programe z omejitvijo vpisa, 43 javnih srednjih šol bo tako imelo omejitev vpisa.
Na 23.378 razpisanih mest v srednjih šolah se je prijavilo 19.262 kandidatov. Največ, 42 odstotkov, je prijavljenih v programe srednjega strokovnega izobraževanja, 36 odstotkov v
gimnazije, 19 odstotkov v srednje poklicno izobraževanje in trije odstotki v nižje poklicno izobraževanje. Največji presežki so v programih gimnazija in športna gimnazija, v programih
frizer in računalničar, kozmetični tehnik, predšolska vzgoja, medijski tehnik, ekonomski tehnik, farmacevtski tehnik, tehnik oblikovanja in veterinarski tehnik.

Na voljo je še 4064 prostih mest, tudi na gimnazijah zunaj večjih središč. Prijavijo se lahko še na programe, kot so gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, strojni in lesarski
tehnik … V programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa v gradbeništvu, kmetijstvu, živilstvu, lesarstvu in gastronomiji.

Štipendĳe za deﬁcitarne poklice
Z vpisi imajo težave že več let v Šolskem centru Rogaška Slatina. Zgodilo se je že, da niso imeli niti enega vpisanega v program steklarja. Tokrat se je v programa steklar in steklarski
tehnik, za katera so imeli na voljo skupaj 54 prostih mest, prijavilo devet kandidatov – štirje za steklarja in pet steklarskih tehnikov. Ravnateljica Dubravka Berc Prah pravi, da se je
poznalo, da je njihov najpomembnejši partner Steklarna Rogaška v času informativnih dni napovedala odpuščanja, ki pa s šolo sodelovanje nadaljuje: »Steklarna razpisuje po deset
vajeniških mest vsako šolsko leto in vajencem daje kadrovske štipendije, ki znašajo okoli 250 evrov na mesec, tudi med počitnicami, ter vajeniške nagrade.«
Skupaj devet kandidatov se je prijavilo v štiri programe s področja gradbeništva in lesarstva v Šolskem centru Novo mesto: štirje pečarji, dva zidarja, en izvajalec suhomontažne gradnje
in dva tesarja. Direktor Matej Forjan pravi, da gre za deﬁcitarne poklice, ki jih v Sloveniji kronično primanjkuje, delodajalci jih takoj zaposlijo, ko dijaki končajo izobraževanje in so
jih pripravljeni tudi štipendirati. »V soglasju z ministrstvom za izobraževanje te programe izvajamo tako, da jih združujemo v en oddelek in organizacijsko prilagodimo pouk. Po desetih
letih bomo spet izvajali program tesar, kar si štejemo kot veliko pridobitev za šolo in sam poklic, saj je to tradicionalen in iskan poklic na Dolenjskem in v Sloveniji,« je še dejal Forjan.
Tudi država spodbuja vpise na te programe s štipendijami za deﬁcitarne poklice.

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

Iz Obrtne zbornice Slovenije so odgovorili, da že več let opozarjajo, da bi moralo resorno ministrstvo storiti več za promocijo obrtnih poklicev in vajeništva. Promocije izvajajo tudi v
OZS, in sicer na sejmu v Celju in v projektu Obrtna pot, je pojasnil predsednik OZS Branko Meh: »Naši obrtniki in podjetniki sodelujejo v projektu kot ambasadorji obrtnih poklicev.
Otrokom in njihovim staršem je treba sporočiti, da so obrtni poklici lepi, ustvarjalni in tudi dobičkonosni. To lahko povem iz lastnih izkušenj.«
Podobno meni tudi Forjan, ki pravi, da je treba mladim približati tovrstne poklice in prekiniti mit, da so, denimo, gradbeni poklici ﬁzično težki in slabo plačani, »saj ima dober in
motiviran dijak veliko spodbud z vseh strani«. Prihodnost je tudi v steklarstvu, je prepričana Dubravka Berc Prah. »Potrebe po izobraženih steklarjih so velike po vsej Evropi. Delo s
steklom je lepo, a zahtevno. Na vrhunski ravni z njim lahko dela le ustvarjalen in vešč mojster ali mojstrica.«
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Zajetna bilanca za le nekaj več kot sto dni
ministrovanja
Odhajajoči minister za notranje zadeve Aleš Hojs pod
žarometom.
Objavljeno
30. junij 2020 19.30

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

Posodobljeno
30. junij 2020 19.51

Inženir gradbeništva Aleš Hojs končuje drugo ministrovanje v represivnih resorjih. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Barbara Hočevar
Oseminpetdesetletni diplomirani inženir gradbeništva Aleš Hojs se bo zelo verjetno vtisnil v slovenski kolektivni spomin kot eden od obrazov karantene zaradi koronavirusa.
Poleg uradnega vladnega govorca Jelka Kacina je med tistimi, ki smo jih, zlasti v prvih tednih po razglasitvi epidemije, najpogosteje poslušali. Ni mu bilo težko stopiti pred
mikrofon, tudi ko je predstavljal neprijetne ukrepe, od omejitev zbiranja do prepovedi prehajanja med občinami.
Za le nekaj več kot sto dni na čelu ministrstva za notranje zadeve ima kar zajetno bilanco. Ker je ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) ugodilo pritožbi organizatorja
koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona zoper odločbo upravne enote Maribor, si je prislužil interpelacijo opozicije. Vztrajno je poskušal priti do širitve pooblastil vojski
za pomoč policiji pri varovanju meje z aktivacijo 37.a člena zakona o obrambi.
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Notranji minister Hojs nepreklicno odstopil, Janša je odstop sprejel.

Na ministrstvu so v tem času spisali novelo zakona o tujcih, z določili, ki so zelo podobna tistim, ki jih je ustavno sodišče lani razveljavilo. »Mislim, da je razsodba
Evropskega sodišča za človekove pravice tako ključno novo dejstvo, da jo bo moralo upoštevati tudi slovensko ustavno sodišče,« je na predstavitvi v državnem zboru še kot
kandidat za ministra utemeljeval Hojs, ki je na evropski ravni usklajen z višegrajsko četverico glede pomislekov do mehanizmov premestitve beguncev in migrantov iz
najbolj obremenjenih članic EU.
Njegovo ministrovanje so zaznamovale tudi ograje po Ljubljani, kritike protestov in njenih udeležencev, tudi s čivki, ki se včasih niso izkazali za točne, včasih pa se je z
njimi spustil na raven osebnega obračunavanja z drugače mislečimi.
Preberite še: Plitvost zgodbe o globoki državi
Nekdanji član uprave Darsa, direktor sektorja vodovod v podjetju VO-KA, prokurist v Kranjski investicijski družbi, predstavnik družbe DRI za JV Evropo in direktor
področja cest in razvojnih projektov zdaj predčasno končuje svoj drugi ministrski mandat.
V drugi Janševi vladi je bil leta 2012 obrambni minister, tedaj iz kvote NSi. Bil je član izvršilnega odbora stranke, potegoval se je za njeno vodenje, vendar ga je Ljudmila
Novak na kongresu premagala. Leta 2016 pa so ga iz NSi izključili, ker je javno ponižal Lojzeta Peterleta in škodil ugledu stranke. Konkretneje – nekdanji teritorialec je kot
predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO) ocenil, da Peterle ni primeren za govorca na proslavi ob dnevu državnosti, ker se ni strinjal z ovadbo, ki jo
je VSO vložil proti Milanu Kučanu. Se je pa Hojs, ki je bil v mladosti nogometaš Slovana, kasneje pa udeleženec odprav po Južni Ameriki, Afriki in Himalaji, od NSi
oddaljeval že prej. Precej javno po evropskih volitvah leta 2014, ko je bil kritičen do skupne liste s SLS.

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

Oče treh hčera in dedek treh vnukov se je pred tremi leti včlanil v SDS, do prevzema položaja ministra za notranje zadeve pa je bil direktor Nove24 TV.
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Napoved - Slovenija, 1. 7. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 1. julija.
POLITIKA
LJUBLJANA - Srečanje pogajalskih skupin vlade in sindikatov javnega sektorja (ob 13. uri).
9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo
o delu policije za leto 2019, letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 ter predlog sklepa, ki je bil sprejet
na 9. seji pododbora DZ za spremljanje romske tematike; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu 2019; DZ, dvorana
DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 9.
julija ter razpravljali o odpovedi torkove seje odbora DZ za gospodarstvo; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili s poročilom o delu varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2019; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO

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

11.00 novinarska konferenca Termoelektrarn Šoštanj (TEŠ), na kateri bodo generalni direktor TEŠ Viktor Vračar, direktor
TEŠ Mitja Tašler in pooblaščenec za varstvo okolja v TEŠ Egon Jurač predstavili potek projekta predvidene uporabe
alternativnega goriva SRF v termoelektrarni; prostori TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, ŠOŠTANJ (STA/AVDIO)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanji finančnici Merkurja Janji Krašovec, nekdanjemu
direktorju družbe Kograd Igem Otu Brglezu ter omenjenemu podjetju zaradi očitkov o zlorabi položaja v zadevi Primskovo
(ob 9. uri).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Z današnjim dnem bo medkrajevni potniški promet brezplačen za upokojence, invalide, veterane in
starejše od 65 let.
LJUBLJANA - Ministrska konferenca o digitalnem odzivu na covid-19, ki jo organizirata Estonija in Singapur, sodeloval
bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tone Kajzer.
DUNAJ - Mednarodna konferenca 75 let skupne evropske varnosti in sistema človekovih pravic, ki jo organizira
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije skupaj s partnerji, uvodni nagovor bo imel tudi nekdanji
predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič, osrednja govornika pa bosta nekdanji predsednik Avstrije Heinz Fischer in
generalna direktorica predstavništva OZN na Dunaju Ghada Fathi Waly (prenos na https://www.facebook.com
/DiplomaticAcademyVienna).
9.30 seja Ustavnega sodišča RS, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo skupine poslancev za oceno ustavnosti
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, rebalansa proračuna RS za leto 2019 in odloka o okviru za
pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, pobude za ocene ustavnosti zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; ustavno sodišče, salon,
Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
11.00 uradno odprtje prenovljenih prostorov Upravne enote (UE) Ljubljana na Linhartovi cesti 13, nagovore bodo imeli
minister za javno upravo Boštjan Koritnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in načelnik UE Ljubljana Bojan
Babič; plato pred stavbo (v primeru slabega vremena pa v stavbi na Linhartovi cesti 13), LJUBLJANA
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13.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba Slovenske tiskovne agencije o prihodnosti zdravljenja bolnikov z rakom v
Sloveniji, sodelovali bodo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, Jure Mikolič z oddelka za zdravila
ZZZS, Tanja Čufer s katedre za onkologijo na ljubljanski medicinski fakulteti ter poslanka NSi in članica odbora DZ za
zdravstvo Iva Dimic (vprašanja sprejemajo pred ali med pogovorom na klubsta@sta.si); prenos na spletni strani
https://vzivo.sta.si/ (STA)
15.00 minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo z ravnateljem OŠ Dol pri Ljubljani Gregorjem Pečanom in ravnateljem
III. OŠ Celje Aleksandrom Verhovškom podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol; možnost
izjav za medije; ministrstvo, Dunajska 48, LJUBLJANA
15.30 seja mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri bodo svetniki obravnavali predlog prvega rebalansa
letošnjega proračuna in se seznanili z idejno zasnovo dodatne ureditve degradiranega območja Mercator; Mladinski
kulturni center Slovenj Gradec, velika dvorana, Ozare 18, SLOVENJ GRADEC (STA)
18.00 odprtje razstave Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Program Mira za duševno zdravje in Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana s podporo Turizma Ljubljana, o pomenu duševnega zdravja bodo spregovorili tudi
direktor NIJZ Milan Krek, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant in vodja nacionalnega programa
Mira za duševno zdravje Jožica Maučec Zakotnik; Krakovski nasip, LJUBLJANA (STA)
18.00 novinarska konferenca ob odprtju pisarne Delavske svetovalnice v Škofji Loki; Mestni trg 21, ŠKOFJA LOKA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za Franca Hlastana, obdolženega uboja žene decembra
2018 v domači hiši v Notranjih Goricah (ob 8.30). (STA)
CELJE - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Jožetu Canku, Robertu Mramorju, Maji Cank, Damjanu Vindišu in
Petru Školniku, ki so obtoženi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi (ob 8.30).
MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje ponovljenega sojenja Alexandru Žlendru, obtoženega sodelovanja pri
trojnem umoru v Beogradu pred več kot dvema desetletjema (ob 13. uri).

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

KULTURA
MARIBOR/PTUJ/IZOLA/NOVO MESTO/KRANJ/...- Filmski teden Evrope. V 11 krajih po Sloveniji bo na ogled 26
brezplačnih projekcij 20 evropskih sodobnih filmov, prejemnikov evropskih sredstev iz programa Ustvarjalna Evropa Media. (do 31. 8.)
LJUBLJANA - Zagon projekta #odprtioder. (do 31. 8.)
10.00 novinarska konferenca Založbe Goga, na kateri bodo predstavili letošnji knjižni sejem ter spremljevalni program in
delo v času karantene; atrij knjigarne in kavarne Goga, Glavni trg 6, NOVO MESTO (STA)
11.00 novinarska konferenca ob izidu nove knjige Karoline Kalan z naslovom Diagnoza: blondinka 2; Kavarna Cacao,
Petkovškovo nabrežje 3, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo podrobnosti letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal med
12. in 25. oktobrom, na njej pa bodo sodelovali umetniški direktor festivala Aleš Novak, direktor SNG Maribor Danilo
Rošker in selektor tekmovalnega programa Rok Bozovičar; SNG Maribor, Kazinska dvorana, Slovenska ulica 27,
MARIBOR (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo 38. Festivala Radovljica, ki bo od 7. do 23. 8.; Občina Radovljica, sejna
soba, Gorenjska cesta 19, RADOVLJICA
17.00 z dnevom odprtih vrat za tolkala se začenja Goriško poletje (do 31.8.); Kulturni center Mostovna, NOVA GORICA
18.00 s koncertom Pihalnega orkestra Litostroj se bodo v organizaciji Zveze kulturnih društev Ljubljana začeli
tradicionalni Koncerti na Ljubljanici, ki bodo potekali na barki, ki pluje od Prulskega do Zmajskega mostu; LJUBLJANA
19.00 literarni večer s pisateljem in predsednikom Društva slovenskih pisateljev Dušanom Mercem; dvorišče knjižnice dr.
Toneta Pretnarja, Balos 4, TRŽIČ
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21.00 uradno odprtje Primorskega poletnega festivala s pogovorom Golo življenje, na katerem bodo sodelovali varuh
človekovih pravic Peter Svetina, nekdanja vodja Protokola RS Ksenija Benedetti, antropolog Borut Telban, predstojnik
kirurškega oddelka v Splošni bolnišnici Izola Mladen Gasparini, direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, igralka
in pesnica Saša Pavček ter predstojnik Pravnega Inštituta ZRS Koper Rok Svetlič; Martinčev trg, KOPER
21.00 začetek festivala Poletje z biseri, nastopila bo zasedba Dan D (do 19. 8.); vrt Pokrajinskega muzeja Koper, KOPER
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Jernej Šmajdek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rojko, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak

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

tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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V Staršah žalna seja v spomin na pokojnega
župana
V Staršah je danes potekala žalna seja v spomin na župana Bojana Kirbiša, ki je umrl prejšnji teden v 60. letu starosti.
Pogreb bo v četrtek ob 16. uri na pokopališču v Staršah, seja občinskega sveta, na kateri bodo predvidoma sprejeli
podlage za razpis volitev nadomestnega župana, pa bo teden dni pozneje.
Preminulemu županu so se danes z minuto molka na žalni slovesnosti poklonili občinski svetniki, zaposleni v občinski
upravi in podjetju Gradnje Starše, predstavniki krajevnih skupnosti in predstavniki društev. Žalni zbor je nagovoril
podžupan Občine Starše Marjan Malek.
Kot so ob vesti o smrti zapisali na občini, je nenadna smrt dolgoletnega župana "boleča izguba za vse, ki so ga poznali,
spoštovali in cenili ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov". "Na Občini Starše se ga bomo spominjali predvsem
po njegovi mirni, vedno spoštljivi naravi in po preudarnih, premišljenih besedah," so navedli.
Bojan Kirbiš je bil župan Občine Starše od leta 2010, a je tretji mandat zaradi bolezni predčasno zaključil. Preden je
vstopil v politiko, je svojo poklicno pot kot gradbeni inženir posvetil gradbeništvu, najprej pri podjetju SCT, kasneje pa v
gradbenem podjetju Cestogradnje, ki ga je ustanovil s prijateljem.
Med drugim se je tudi ukvarjal z nogometom, radioamaterstvom in judom, ki ga je prenašal tudi na mlajše rodove. Stopil
je tudi v lovske vrste in bil dejaven v strelski sekciji na tekmovanjih v streljanju na glinaste golobe. Bil je potapljač, ribič in
član Lions kluba Maribor, kjer je pomagal pri številnih dobrodelnih akcijah.
Na vrh občine je bil Kirbiš prvič izvoljen leta 2010 kot kandidat stranke DeSUS. Leta 2014 je kot edini kandidat dobil še
drugi mandat, njegovo kandidaturo je podprlo več strank. Pred dvema letoma je imel na volitvah znova široko podporo
strank in že v prvem krogu premagal dva izzivalca.

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

Zaradi težav z zdravjem je že pred časom prenesel pooblastila za vodenje občine na podžupana Marjana Maleka in
Sandija Fureka.
Župana občine se voli po večinskem volilnem sistemu in ob smrti župana se morajo razpisati nadomestne volitve za
trajanje do konca štiriletnega mandata.
Občinski svetniki morajo najprej sprejeti ugotovitveni sklep o prenehanju mandata županu in ustanoviti občinsko volilno
komisijo, nato pa se razpišejo volilni roki in opravila. Volitve se opravijo v od 60 do 90 dneh od razpisa volitev.
Naslednja redna seja občinskega sveta v Staršah je bila predvidena v četrtek, a kot so danes sporočili z občine, je
podžupan Malek odločil, da se sejo zaradi žalnih slovesnosti prestavi na naslednji četrtek, torej 9. julija. Za sejo je
predlagana razširitev dnevnega reda s točko, na kateri naj bi svetniki sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
županu.
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Gradbeniki opozorili na prepogosto
kriminalizacijo aneksov v javnosti
Anekse v gradbenih poslih se v javnosti po mnenju gradbincev prepogosto kriminalizira, čeprav je razlogov zanje veliko.
"Ta trend moramo obrniti," je pozval predsednik združenja asfalterjev Slovenko Henigman. Več predstavnikov gradbenih
podjetij je v pogovoru izpostavilo tudi negativno konotacijo, s katero se morajo boriti zaradi preteklosti.
Henigman je na današnjem srečanju Združenja asfalterjev Slovenije izpostavil, da je v panogi zaradi epidemije covida-19
od marca "čudno vzdušje", a se je gradbena panoga tokrat dobro odzvala. Pred okroglo mizo, na kateri so predstavniki
pravne in gradbene stroke med drugim spregovorili o upravičenosti aneksov pri gradbenih poslih, je predsednik združenja
izpostavil, da je čas, da se o aneksih začne govoriti prav.
Odvetnica Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbi Potočnik in Prebil je ocenila, da so izvirni greh, zaradi katerega so
aneksi slabo sprejeti, javna naročila. Kot je izpostavila, je zagato gradbincev leta 2018 prepoznal tudi zakonodajalec in s
spremembo zakonodaje dovolil anekse v višini do 30 odstotkov vrednosti pogodbe. Ponovila je, da so aneksi zakoniti in
da moramo temu prilagoditi miselnost.
Član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač je med razlogi za zahtevke v postopkih javnih naročil izpostavil dejstvo, da
pred oddajo ponudbe ni sestankov med ponudniki in naročniki, kjer bi se razjasnile nedorečenosti. "Proces javnega
naročanja je brezoseben," je dejal in dodal, da ni popravkov, ko je ponudba enkrat oddana. "Zahtevek je v veliki meri
kriminaliziran, najava zahtevka poslabša odnose na projektu, proces reševanja zahtevka pa poteka nesorazmerno
dolgo," je še strnil težave, s katerimi se soočajo gradbinci.

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

Član uprave CGP Edo Škufca je med razlogi za anekse naštel še nedorečeno projektno nalogo, površno izdelane
projekte in popise, spremenjene okoliščine, nedokončano projektno dokumentacijo ... Do napak v projektih po njegovih
besedah pogosto prihaja zaradi izbire najcenejšega projektanta, ti pa, kot je dejal, za napake skoraj nikoli ne odgovarjajo,
ampak odgovornosti prevalijo na izvajalce.
Koršič Potočnikova je dodala, da bi bilo v projektih "pol manj napak", če bi investitorji pol toliko časa, kot ga posvetijo
gradbenim pogodbam, namenili projektantskim pogodbam. "Največje projekte morajo izvajati usposobljeni izvajalci,
predvsem pa usposobljeni projektanti. Če so namreč tam pogoji slabi in neusposobljen projektant pride na velik projekt,
potem se veriga napak nadaljuje," se je strinjal tudi Sapač.
Škufca je izpostavil, da so težava v gradbeništvu tudi nestandardizirani popisi del. "Naša prizadevanja gredo v smer, da
se končno standardizira. Upam, da bomo enkrat prišli bistven korak naprej," je dejal. Da imajo težave s popisi del, je
izpostavil tudi direktor področja organizacije gradenj in obnov na Darsu Janez Kušnik. Ta se je prav tako dotaknil
aneksov in dejal, da jih Dars sklepa na praktično na tedenski ravni, so pa, kot je izpostavil, na tapeti predvsem vrednostni
aneksi, ki pa jih je treba dobro utemeljiti.
"Mi kot naročnik moramo pogledati, kje in zakaj je prišlo do aneksa, se iz izkušnje nekaj naučiti in to upoštevati pri
naslednjem razpisu," je dejal Kušnik.
"Za naročnika je bistveno, da dobi dober izdelek," pa je na okrogli mizi izpostavila v. d. direktorice direkcije RS za
infrastrukturo Ljiljana Herga. Kot je poudarila, mora tudi naročnik vedeti, kaj si želi, projektant pa tudi ne more narediti
kakovostnega dela, če nima usmeritve.
"Vsak ima svoje interese, investitor čim nižjo ceno, čim krajši rok gradnje in visoke garancije, izvajalci imajo svoje
interese. Edina skupna točka je uspešno končan projekt. Tu imamo vsi isti interes, najti skupno rešitev pa je umetnost," je
še ocenil Škufca.
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Napoved - Slovenija, 1. 7. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 1. julija.
POLITIKA
LJUBLJANA - Srečanje pogajalskih skupin vlade in sindikatov javnega sektorja (ob 13. uri).
9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali mednarodno dejavnost DZ; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
10.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo
o delu policije za leto 2019, letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019 ter predlog sklepa, ki je bil sprejet
na 9. seji pododbora DZ za spremljanje romske tematike; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 5. člena gradbenega zakona ter se seznanili z delom Statističnega sveta RS v letu 2019; DZ, dvorana
DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela 9.
julija ter razpravljali o odpovedi torkove seje odbora DZ za gospodarstvo; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri se bodo seznanili s poročilom o delu varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano v letu 2019; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO

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

11.00 novinarska konferenca Termoelektrarn Šoštanj (TEŠ), na kateri bodo generalni direktor TEŠ Viktor Vračar, direktor
TEŠ Mitja Tašler in pooblaščenec za varstvo okolja v TEŠ Egon Jurač predstavili potek projekta predvidene uporabe
alternativnega goriva SRF v termoelektrarni; prostori TEŠ, Cesta Lole Ribarja 18, ŠOŠTANJ (STA/AVDIO)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanji finančnici Merkurja Janji Krašovec, nekdanjemu
direktorju družbe Kograd Igem Otu Brglezu ter omenjenemu podjetju zaradi očitkov o zlorabi položaja v zadevi Primskovo
(ob 9. uri).
DRUŽBA
LJUBLJANA - Z današnjim dnem bo medkrajevni potniški promet brezplačen za upokojence, invalide, veterane in
starejše od 65 let.
LJUBLJANA - Ministrska konferenca o digitalnem odzivu na covid-19, ki jo organizirata Estonija in Singapur, sodeloval
bo državni sekretar na zunanjem ministrstvu Tone Kajzer.
DUNAJ - Mednarodna konferenca 75 let skupne evropske varnosti in sistema človekovih pravic, ki jo organizira
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije skupaj s partnerji, uvodni nagovor bo imel tudi nekdanji
predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič, osrednja govornika pa bosta nekdanji predsednik Avstrije Heinz Fischer in
generalna direktorica predstavništva OZN na Dunaju Ghada Fathi Waly (prenos na https://www.facebook.com
/DiplomaticAcademyVienna).
9.30 seja Ustavnega sodišča RS, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo skupine poslancev za oceno ustavnosti
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, rebalansa proračuna RS za leto 2019 in odloka o okviru za
pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020, pobude za ocene ustavnosti zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo; ustavno sodišče, salon,
Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 izjava za medije predsednice stranke SAB Alenke Bratušek in upokojencev pred prvo brezplačno vožnjo za
upokojence z vozovnico integriranega javnega potniškega prometa; ob 10. uri se bo predsednica stranke SAB skupaj z
upokojenci odpeljala do Medvod in od tam z avtobusom nazaj v Ljubljano; zbor pod glavno tablo s prihodi in odhodi na
glavni železniški postaji Ljubljana, LJUBLJANA

18

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

01.07.2020
Wednesday,
Sreda,
00:15 00:15

Kazalo

https://www.sta.si/2781206/napoved-slovenija-1-7-s...

2/3

11.00 uradno odprtje prenovljenih prostorov Upravne enote (UE) Ljubljana na Linhartovi cesti 13, nagovore bodo imeli
minister za javno upravo Boštjan Koritnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in načelnik UE Ljubljana Bojan
Babič; plato pred stavbo (v primeru slabega vremena pa v stavbi na Linhartovi cesti 13), LJUBLJANA
13.00 spletni pogovor v organizaciji STAkluba Slovenske tiskovne agencije o prihodnosti zdravljenja bolnikov z rakom v
Sloveniji, sodelovali bodo državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant, Jure Mikolič z oddelka za zdravila
ZZZS, Tanja Čufer s katedre za onkologijo na ljubljanski medicinski fakulteti ter poslanka NSi in članica odbora DZ za
zdravstvo Iva Dimic (vprašanja sprejemajo pred ali med pogovorom na klubsta@sta.si); prenos na spletni strani
https://vzivo.sta.si/ (STA)
15.00 minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo z ravnateljem OŠ Dol pri Ljubljani Gregorjem Pečanom in ravnateljem
III. OŠ Celje Aleksandrom Verhovškom podpisal pismo o nameri za projekt vzpostavitve mreže brezogljičnih šol; možnost
izjav za medije; ministrstvo, Dunajska 48, LJUBLJANA
15.30 seja mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri bodo svetniki obravnavali predlog prvega rebalansa
letošnjega proračuna in se seznanili z idejno zasnovo dodatne ureditve degradiranega območja Mercator; Mladinski
kulturni center Slovenj Gradec, velika dvorana, Ozare 18, SLOVENJ GRADEC (STA)
18.00 odprtje razstave Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Program Mira za duševno zdravje in Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo Ljubljana s podporo Turizma Ljubljana, o pomenu duševnega zdravja bodo spregovorili tudi
direktor NIJZ Milan Krek, državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant in vodja nacionalnega programa
Mira za duševno zdravje Jožica Maučec Zakotnik; Krakovski nasip, LJUBLJANA (STA)
18.00 novinarska konferenca ob odprtju pisarne Delavske svetovalnice v Škofji Loki; Mestni trg 21, ŠKOFJA LOKA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za Franca Hlastana, obdolženega uboja žene decembra
2018 v domači hiši v Notranjih Goricah (ob 8.30). (STA)
CELJE - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Jožetu Canku, Robertu Mramorju, Maji Cank, Damjanu Vindišu in
Petru Školniku, ki so obtoženi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi (ob 8.30).

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

MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje ponovljenega sojenja Alexandru Žlendru, obtoženega sodelovanja pri
trojnem umoru v Beogradu pred več kot dvema desetletjema (ob 13. uri).
KULTURA
MARIBOR/PTUJ/IZOLA/NOVO MESTO/KRANJ/...- Filmski teden Evrope. V 11 krajih po Sloveniji bo na ogled 26
brezplačnih projekcij 20 evropskih sodobnih filmov, prejemnikov evropskih sredstev iz programa Ustvarjalna Evropa Media. (do 31. 8.)
LJUBLJANA - Zagon projekta #odprtioder. (do 31. 8.)
10.00 novinarska konferenca Založbe Goga, na kateri bodo predstavili letošnji knjižni sejem ter spremljevalni program in
delo v času karantene; atrij knjigarne in kavarne Goga, Glavni trg 6, NOVO MESTO (STA)
11.00 novinarska konferenca ob izidu nove knjige Karoline Kalan z naslovom Diagnoza: blondinka 2; Kavarna Cacao,
Petkovškovo nabrežje 3, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo podrobnosti letošnjega Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo potekal med
12. in 25. oktobrom, na njej pa bodo sodelovali umetniški direktor festivala Aleš Novak, direktor SNG Maribor Danilo
Rošker in selektor tekmovalnega programa Rok Bozovičar; SNG Maribor, Kazinska dvorana, Slovenska ulica 27,
MARIBOR (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo 38. Festivala Radovljica, ki bo od 7. do 23. 8.; Občina Radovljica, sejna
soba, Gorenjska cesta 19, RADOVLJICA
17.00 z dnevom odprtih vrat za tolkala se začenja Goriško poletje (do 31.8.); Kulturni center Mostovna, NOVA GORICA
18.00 s koncertom Pihalnega orkestra Litostroj se bodo v organizaciji Zveze kulturnih društev Ljubljana začeli
tradicionalni Koncerti na Ljubljanici, ki bodo potekali na barki, ki pluje od Prulskega do Zmajskega mostu; LJUBLJANA
19.00 literarni večer s pisateljem in predsednikom Društva slovenskih pisateljev Dušanom Mercem; dvorišče knjižnice dr.
Toneta Pretnarja, Balos 4, TRŽIČ
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21.00 uradno odprtje Primorskega poletnega festivala s pogovorom Golo življenje, na katerem bodo sodelovali varuh
človekovih pravic Peter Svetina, nekdanja vodja Protokola RS Ksenija Benedetti, antropolog Borut Telban, predstojnik
kirurškega oddelka v Splošni bolnišnici Izola Mladen Gasparini, direktor Smučarske zveze Slovenije Franci Petek, igralka
in pesnica Saša Pavček ter predstojnik Pravnega Inštituta ZRS Koper Rok Svetlič; Martinčev trg, KOPER
21.00 začetek festivala Poletje z biseri, nastopila bo zasedba Dan D (do 19. 8.); vrt Pokrajinskega muzeja Koper, KOPER
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Matej Luzar, popoldne Jernej Šmajdek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rojko, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak

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

tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Petina pregledanih delodajalcev lani zaposlovala na črno
Čas branja: 2 min

0
30.06.2020 11:36

Med najpogostejšimi kršitvami delo brez pogodbe o zaposlitvi in neprijava
v socialna zavarovanja

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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delodajalci >

zaposlovanje >

Finančna uprava RS >

Petin >

Finančna uprava (Furs), ki v glavnem izvaja nadzor zaposlovanja na črno, je lani
opravila 10.442 nadzorov, kršitve pa je ugotovila pri 20 odstotkih nadzorov, kaže
poročilo o delu in zaposlovanju na črno. To je precej več kot leto prej, ko je bilo
opravljenih dobrih 10 tisoč nadzorov in je delež nadzorov s kršitvami znašal 14
odstotkov.
Da je v nadzorih velik delež nepravilnosti, je po oceni komisije za odkrivanje in
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno posledica dobro načrtovanih in izvedenih
ciljno usmerjenih nadzorov.

Izrečenih za 5,4 milijona evrov glob
Lani so tako skupaj izrekli za 5,4 milijona evrov glob in izdali 362 opominov.
Prekrškovne ukrepe so izrekli 418 fizičnim osebam in 1.077 pravnim subjektom, na
sodišče so vložili 11 obdolžilnih predlogov, na okrožna državna tožilstva pa še 11
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kazenskih ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja zaposlovanja na črno po
kazenskem zakoniku. Kazenske ovadbe zaradi suma storitve kaznivega dejanja
zaposlovanja na črno je lani vložila tudi policija, in sicer 38 (17 sumov kaznivih dejanj je
bilo obravnavanih na območju Ljubljane), kar je za slabo tretjino manj kot leto prej.
V nekaterih primerih ugotovljenega zaposlovanja na črno so delodajalci odpravili kršitve
že med nadzorom, torej pred izdajo odločbe o prepovedi dela posamezniku, ki je
zaposlen na črno.

Največ kršitev v gostinstvu, gradbeništvu
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Inšpektorji so največ kršitev ugotovili v gostinstvu, gradbeništvu, trgovini in dejavnosti
prevozov v cestnem prometu. Med najpogostejšimi kršitvami na področju zaposlovanja
na črno so še vedno kršitve, ko delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni
sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja,
ugotavljajo na Fursu. Pogoste so tudi kršitve prijav v obvezno socialno zavarovanje.

Tujci pridejo kot turisti in potem delajo na črno
Z nadzori pa so pri 96 delodajalcih ugotovili tudi kršitve nezakonite zaposlitve
državljanov iz tretjih držav. Najpogosteje so nepravilnosti ugotavljali v gradbeništvu in
gostinstvu, še zlasti pa Furs omenja predelovalno dejavnost in dejavnost prometa in
skladiščenja. Nepravilnosti so se najpogosteje nanašale na državljane tretjih držav iz
Bosne in Hercegovine in Srbije. Skupno so tako izrekli za dobrega pol milijona glob 278
kršiteljem (delodajalcem, odgovornim osebam in posameznikom). Lani so tudi 43
delodajalcev uvrstili na seznam delodajalcev z negativno referenco.
Furs pojasnjuje, da pri nadzorih še vedno ugotavljajo nezakonite zaposlitve državljanov
tretjih držav. Ti namreč pridejo v Slovenijo kot turisti, kjer so lahko do 90 dni, v okviru

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

tega bivanja pa potem opravljajo različna dela za slovenske delodajalce brez
pridobljenega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo. Največ takšnih kršitev je bilo v
gradbeništvu.

Evropska kampanja proti delu na črno
Letos na evropski ravni poteka kampanja Prednosti prijavljenega dela, s katero želijo
ozaveščati o vprašanjih in posledicah, ki se nanašajo na neprijavljeno delo. Pandemija
koronavirusa je aktivnosti nekoliko upočasnila, evropska platforma »Proti delu na črno«
pa je junija objavila, da se povečuje zaposlovanje na črno. Nekateri delodajalci namreč
odpustijo delavce, ki prejmejo denarno nadomestilo za brezposelnost na zavodu za
zaposlovanje, ti delodajalci pa potem nazaj zaposlijo te delavce na črno. Opozarjajo, da
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morajo države članice prilagoditi ukrepe tako, da se zaposlovanje in delo na črno ne
bosta še bolj povečevala zaradi koronakrize.
Furs je sicer za letos napovedal, da bodo izvajali nadzor v primerljivem obsegu –

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

načrtovali so 9.168 nadzorov dela in zaposlovanja na črno.
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Volilna skupščina Zveze za avtošport AŠ2005:
Anderlič odhaja – Raspet prihaja
Rado Raspet, podjetnik in (občasni) dirkač je na volilni skupščini tesno premagal Toneta Anderliča, prvega
predsednika zveze.

Katja Ješe

POGLEJTE VSE FOTOGRAFIJE
30. 6. 2020

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

Dobra volilna udeležba in nov predsednik zveze AŠ2005 sta glavna poudarka volilne skupščine, hkrati z novim predsednikom
pa zelo verjetno tudi kar nekaj svežega vetra v zvezo, ki praznuje 20. obletnico obstoja.
Raspet je sicer občasni dirkač, ki sporadično nastopa v vseh disciplinah že od leta 2002, sicer pa je uspešen podjetnik, ki
se s svojim podjetjem iz Cerknega ukvarja z gradbeništvom, peskokopom in betonarno. V svojem programu je Raspet izpostavil
predvsem delo na področju marketinga in boljšo komunikacijo z mediji, rešitev situacije na dirkališču v Gaju…
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»Moj cilj je predvsem ustvariti sodobnejšo in prepoznavno zvezo, ki bo hkrati bolj moderna in se bo sposobna odzivati na potrebe
časa,« pravi Raspet, ki dodaja še, da se bo s področjem marketinga in odnosi z mediji sprva ukvarjal kar sam. »Zavedam se, da je
medijska prepoznavnost ključna za boljše delo, prepoznavnost in seveda tudi za pridobivanje sponzorskega denarja, zato je to
ključno področje. Povedano bolj enostavno – če si medijsko neprepoznaven, te preprosto ni!«

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

Na volilni skupščini včeraj v Ljubljani je imel sicer Anderlič le enega protikandidata, za mesto direktorja je bil le en kandidat
(prvi direktor, Dagmar Šuster), ob tem je bilo še 22 kandidatov za upravni odbor zveze AŠ2005. Raspet pravi, da bo seveda
sčasoma (in v dogovoru s Šusterjem) skušal najti mlajšega in hkrati izkušenega direktorja – a zatrjuje, da se bo Dagmar Šuster,
ki je vendarle napolnil 76 let, umaknil, ko bo pravi trenutek.
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»Okoli tega sva se z Dagmarjem pogovarjala in sam mi je zatrdil, da je tudi njegov cilj, umakniti se takoj, ko bo uredil še nekaj
tekočih in zadev in bo pred vrati pravi kandidat,« poudari novi predsednik.
Raspet sicer prevzema vodenje AŠ2005 v zapletenih časih, ko se sezona zaradi koronavirusa ni še niti začela (11. julija bo
sicer v Velenju prvi reli), ko mediji počasi a vztrajno obračajo hrbet avtomobilskemu športu, denarna sredstva usihajo (tudi zaradi
težav v gospodarstvu), projekt edinega dirkališča /vadbišča Gaj pa pravzaprav ni še niti povsem zaživel, ko je moral že zapreti
vrata, nejgova prihodnost pa je precej negotova.

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

Matjaž Korošak
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Sodstvu spet zaušnica
ESČP: kršenje svobode
izražanja in nepošteno
sojenje

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

Avtor: Peter Jančič

1,47
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Jerneju Cimperšku je država kršila svobodo
izražanja, postopek sojenja, ko se je pritožil, pa ni
bil pošten, ker upravno sodišče ni izvedlo javne
obravnave, čeprav jo je zahteval, je odločilo
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP)
in mu prisodilo 15.600 evrov odškodnine za
nematerialno škodo, država pa mora poravnati
še 2.812 stroškov postopkov. To je še ena v seriji
podobnih sodb, ki našemu sodstvu niso preveč v
čast.
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Konflikt se je začel, ko je Jernej Cimperšek s Ptuja opravil izpit za
sodnega izvedenca in bil povabljen na ministrstvo na zaprisego. Nekaj
dni pred to zaprisego pa je dobil pismo, da so našli na spletu njegove
komentarje v njegovem blogu, kjer je kritičen do oblasti in da zato več
ne izpolnjuje pogojev. Odločbo o zavrnitvi je minister za pravosodje
podpisal 21. 8. 2014 in s tem zavrnil, da bi Cimperška imenoval za
sodnega izvedenca za strokovno področje gradbeništva in področje
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ocenjevanja posledic naravnih in drugih nesreč, ker je ocenil, da
pritožnik ne izpolnjuje pogoja osebnostne primernosti.
Upravno sodišče, kjer je senatu predsedovala Jasna Šegan, in vrhovno
sodišče s predsedujočo senatu Nino Betetto sta njegove tožbe zavrnila.
Upravno sodišče ni želelo izvesti javne obravnave, čeprav je zanjo
prosil. Ustavno sodišče pa zadeve ni vzelo v obravnavo z razlago, da
ni pravnega interesa za spor.
Danes je ESČP soglasno odločilo, da je država Cimperšku kršila
svobodo izražanja in da postopek ni bil pošten, ker upravno sodišče ni
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izvedlo javne obravnave, čeprav jo je zahteval.
Podobni porazi našega sodstva, ker ne sodijo, saj ni javnih
obravnav, so zadnja leta serijski. Razlog pa je že pred dvema letoma
opisal profesor prava Jurij Toplak:
"Upravno sodišče je 16 let ignoriralo zahtevo ESČP po javnih
obravnavah in vrhovno ter ustavno sodišče sta to dopuščala. Ti sodniki
so kršili pravice vsak dan zadnjih 16 let in tega so se zavedali.
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Stotinam, če ne tisočim, so kršili pravice. In na stotine postopkov, ki so
trenutno pred vrhovnim in ustavnim sodiščem, se bo moralo ponoviti,"
Celotno sodbo si lahko preberete tukaj.
Na serijske poraze pred ESČP je v spremnem dopisu Evropski komisiji
k poročilu o delu sodišč, ki teh stvari ni zaznalo, pred časom
opozoril zunanji minister Anže Logar (SDS). Zaradi opozoril na
slabosti v sodstvu, ki so bila obširnejša, so ga iz pravosodja in
opozicije ostro kritizirali, tožilci in policisti pa so začeli celo
preiskovati njegovo delo. Za začetek so poskušali pridobiti prevod
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njegovega dopisa v slovenskem jeziku.
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Podnebno ogledalo 2020 - Slovenija napreduje
torek, 30. junij 2020 @ 15:24 CEST
Uporabnik: Sonce
Podnebno ogledalo 2020 - Slovenija napreduje - okrepiti sodelovanje in stalnost
izvajanja ukrepov
Že tretje leto zapored so v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 s partnerji na Institutu
»Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost pripravili Poročila o napredku Slovenije pri
zmanjševanju toplogrednih plinov (TGP) - Podnebno ogledalo 2020. Namen ogledala je
spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji. Ti podatki nam
pomagajo, da vemo, kateri ukrepi so učinkoviti in katere ukrepe moramo še okrepiti.
Projekt sofinancirata EU iz programa LIFE ter Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. Letos je
je k rasti TGP največ prispeval promet, ki je tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju 2005-2018 povečale, in
sicer za 32 %, emisije TGP na področju stavb pa so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale za 9,9 % oz. 10 % v
primerjavi z letom prej.
Poročila »Podnebno ogledalo 2020« kažejo na to, da bo Slovenija cilje na področju emisij neETS (to so emisije iz virov, ki
niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami) v letu 2020 dosegla. Za obvladovanje vplivov na podnebje in
prehod v podnebno nevtralnost bo treba okrepiti izvajanje ukrepov v državi, pri tem bodo morali poleg ministrstev
sodelovati tudi občine, podjetja, organizacije in prebivalci. Zagotoviti bo treba tudi stalnost izvajanja ukrepov, kot so
trajnostna mobilnost, energetske prenove stavb, obnovljivi viri energije. To prispeva tudi k bolj samostojni, prožni,
odporni zeleni in zdravi družbi ter ustvarja nova delovna mesta. Poročila so dostopna na spletni strani.
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Mag. Stane Merše, Institut »Jožef Stefan«, vodja Centra za energetsko učinkovitost: »Za poznavanje izvajanja
obstoječih ukrepov je pomembno, da spremljamo njihove učinke - to nam omogoča Podnebno ogledalo. Iz tega lahko
sklepamo tudi, na kaj moramo biti pozorni v prihodnje. Glede izvajanja ukrepov bo kritično obdobje do leta 2030. Če
bomo uspešni, bodo podnebne spremembe še obvladljive. Temelj bodo še naprej že uspešni uveljavljeni ukrepi:
spodbujanje energetske prenove stavb, izkoriščanje obnovljivih virov energije in trajnostna mobilnost. Treba je čim prej
začeti z izvajanjem ukrepov iz Celovitega nacionalnega podnebno energetskega načrta (NEPN), zlasti je treba okrepiti
spodbude za industrijo in promet.«
Mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor: »Lahko bi rekli, da smo zadovoljni z napredkom, ki ga vidimo v
ogledalu. Podnebno ogledalo 2020 dobro kaže, da smo na poti k doseganju cilja zmanjšanja emisij, a kaže tudi na to, kje
so potrebne okrepitve ukrepov. Sedanji trenutek je odločilen za okrepitev aktivnosti, ki jih izvaja država. Dejstvo je, da
bomo vse več podpore morali namenjati tudi z nacionalnega nivoja ukrepom, ki jih načrtujejo in izvajajo občine (prenove
stavb, trajnostne mobilnosti, ravnanju z odpadki, izkoriščanja obnovljivih virov energije, ozaveščanja in drugih). S tem
bomo dosegali ne samo okoljske učinke, ampak tudi družbene - z bolj skladnim regionalnim razvojem.«
Mag. Gregor Pretnar, PNZ: »Glede na prevladujoč delež, bo ključen promet. Vprašanje zmanjševanja emisij iz prometa
bo treba nasloviti drugače kot do sedaj. Sedanja prometna strategija je emisije obravnavala na osnovi ukrepov, ki so bili
potrebni za doseganje ciljev, na primer mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Po novem bo morala določiti
ukrepe, ki bodo vodili k zastavljenim ciljem na področju emisij in hkrati k prometnim ciljem. Pričakovati je, da bodo ti
ukrepi finančno, okoljsko in družbeno precej zahtevnejši kot sedanji. Za njih bo treba poiskati širše soglasje.«
Za blaženje podnebnih sprememb ima Slovenija obvezujoč cilj za leto 2020, da se emisije iz virov, ki niso
vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, v obdobju 2005-2020 ne povečajo za več kot 4 %, kar bo po
podatkih za leto 2018 predvidoma doseženo. Emisije TGP iz virov v okviru tega cilja so bile v letu 2018 za 10,6 %
nižje od cilja za leto 2020. A so se v obdobju 2005-2018 emisije zmanjšale samo za 5,9 %, v zadnjem opazovanem letu
pa so se celo povečale, in sicer za 2 %. Največji delež v teh emisijah (tistih, za katere ima Slovenija zastavljene
nacionalne cilje) ima promet 53 %, ki je k rasti prispeval največ, sledi kmetijstvo s 15 %, široka raba z 12 % in industrija
z 11 %.
Prehod v bolj zelen vsak dan prispeva tudi h okrevanju po krizi
Ukrepi za blaženje podnebnih sprememb, ki jih izvajajo in načrtujejo države, stanejo veliko manj kot bodo škode zaradi
ekstremnih pojavov kot so poplave, požari, bolezni in drugo. Samo pravočasno ukrepanje lahko te škode zmanjša. Hkrati
pa lekcije iz pretekle krize kažejo na to, da so zelene finančne spodbude pogosto boljše kot tradicionalne. Kratkoročno
ustvarijo več delovnih mest, dolgoročno pa ustvarijo prihodke in prihranke kot ugotavljajo mednarodne analize.
V Sloveniji že spodbujamo veliko ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v okviru kohezijske politike iz sredstev Sklada za
podnebne spremembe in prispevka za učinkovito rabo energije ter drugih. Samo za ukrepe, ki jih spodbuja Eko sklad, je
ocenjeno, da je potrebnih letno 5.000 delovnih mest, skupaj s posrednimi učinki pa celo 7.800. Med ukrepi za hitro
okrevanje so zelo pomembni tisti, ki jih izvajajo občine.
Izvajanje ukrepov po sektorjih
Zadovoljni smo lahko pri izvajanju naslednjih ukrepov, ki so pomembno prispevali k zmanjševanju emisij TGP v zadnjem
obdobju: energetska prenova stavb v gospodinjstvih in javnih stavb v občinah, ločeno zbiranje odpadkov in posledično
zmanjšanje količine odloženih biorazgradljivih odpadkov. Pomembno je tudi to, da se je znatno povečal učinek spodbud za
energetsko prenovo stavb v javnem sektorju, saj je bilo za 100 EUR naložb v energetsko prenovo javnih stavb potrebnih
38 EUR nepovratnih sredstev, kar je za 26 EUR manj kot v letu 2015, k čemur so največ prispevale občine. Država pa pri
prenovi stavb v državni lasti ne dosega svojih ciljev, prenoviti bi morala 3 % površine letno, realizacija pa je okrog 1,2 %.
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Sektor industrije je bil dolga leta zapostavljen, napredek je bil dosežen leta 2018, ko je Eko sklad prvič razpisal
nepovratna sredstva za to skupino. Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije (URE) in izrabe obnovljivih virov energije
(OVE) v industriji bo treba zelo okrepiti in opredeliti jasne cilje zmanjšanja emisij.
Največje vrzeli so pri izvajanju ukrepov na področju prometa, zlasti izgradnje železniške infrastrukture ter spodbujanja
javnega prometa. V letu 2018 so se poslabšali praktično vsi kazalci prometa, ki jih spremlja Podnebno ogledalo:
specifične emisije novih in vseh vozil, število potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu (JPP), delež železniškega
prometa v tovornem prometu. Napredek pa je opazen pri projektih trajnostne mobilnosti, ki jih pripravljajo občine za
financiranje v okviru spodbud sedanje finančne perspektive, ter pri uvajanju enotne vozovnice za javni potniški promet.
Več informacij
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Podnebno ogledalo
Projekt LIFE ClimatePath2050/Podnebna pot 2050 prispeva k dobrim odločitvam o podnebni poti Slovenije. Da bi dobre
odločitve lahko tudi utemeljeno sprejemali, potrebujemo utemeljene vhodne podatke. Temeljni namen Podnebnega
ogledala je spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij TGP za preteklo leto. Poročila so bila tudi letos izdana v
šestih poročilih, tako imenovanih zvezkih: Cilji, Promet, Stavbe, Kmetijstvo, Drugi sektorji, Večsektorski zvezek.

Ob tem sta bila pripravljena tudi povzetka za široko javnost in odločevalce. Vsa poročila so objavljena na spletni strani
projekta, kazalci Podnebnega ogledala pa tudi na spletni strani ARSO. Jeseni bodo pripravljena še tri posebna poročila
ukrepov v središču: (Organizacija za izvajanje, Zelena javnofinančna reforma, Prenova stavb v državni lasti) in poseben
zvezek z analizo napredka v lokalnih skupnostih.
Podnebno ogledalo 2020 so pripravili na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost v okviru projekta
LIFE Podnebna pot 2050 v sodelovanju s PNZ, Kmetijskim inštitutom Slovenije in Gozdarskim inštitutom Slovenije.
Poročila so usklajevali tudi z deležniki preko spletnih vprašalnikov in spletnih sestankov, v prejšnjih letih so ta
usklajevanja potekala na delavnicah. Na spletni strani so tako objavljena usklajena poročila.
Pregled po sektorjih
Največ je k rasti prispeval promet, ki je tudi edini sektor, v katerem so se emisije TGP v obdobju 2005-2018 povečale,
in sicer za 32 %. Ta sektor ima tudi največji delež v emisijah, 53 %. V letu 2018 so se poslabšali praktično vsi kazalci:
specifične emisije novih vozil, število potniških kilometrov v javnem potniškem prevozu (JPP), delež železniškega prometa
v tovornem prometu. Napredek je opazen pri projektih trajnostne mobilnosti, ki jih pripravljajo občine za financiranje v
okviru spodbud sedanje finančne perspektive.
Emisije TGP na področju stavb so se v letih 2017 in 2018 znatno zmanjšale za 9,9 % oz. 10 % v primerjavi z letom
prej. Da bi povečal zanimanje gospodinjstev za izvajanje ukrepov, je Eko sklad zato v zadnjem obdobju še nekoliko
razširil nabor pozivov, spremenile pa so se tudi višine nekaterih spodbud. Pri prenovi javnih stavb so še naprej zelo
aktivne občine. Država pri prenovi svojih objektov ciljev ne dosega, prenoviti bi morala 3 % površine letno,
realizacija pa je okrog 1,2 %.
Pomembno se je izboljšal učinek finančnih spodbud, saj je bilo za 100 EUR naložb v energetsko prenovo javnih stavb
potrebnih 38 EUR nepovratnih sredstev, kar je za 26 EUR manj kot v letu 2015. K temu je so največ prispevali projekti, ki
jih izvajajo občine.
Kmetijstvo je s 15,6 % drugo med sektorji po deležu emisij TGP, za katere ima Slovenija zastavljene nacionalne
cilje. V to so vštete emisije metana in didušikovega oksida, neposredno iz kmetijske pridelave. Nadaljnja 2,2 % znašajo
še emisije kmetijske in gozdarske mehanizacije, ki se upoštevajo pri emisijah široke rabe. Pri pripravi ukrepov v finančni
perspektivi 2021-2027 je treba več pozornosti nameniti zmanjševanju emisij metana ter ohraniti in nadgraditi ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti kroženja dušika v kmetijstvu.
Emisije TGP iz odpadkov, ki po deležu niso velike (štiriodstotne), so se v obdobju 2005-2018 zmanjšale za 40,4 %, v
letu 2018 pa za 7,4 %. Glavni ukrepi pri odlaganju trdnih odpadkov so bili ločeno zbiranje odpadkov in predvsem
izgradnja sistemov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, na področju
ravnanja z odpadnimi vodami pa povečevanje deleža naprednejših sistemov čiščenja odpadnih voda.
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Emisije TGP v industriji in gradbeništvu, ki so v okviru nacionalnih ciljev, so leta 2018 predstavljale 10,9 %
teh emisij. V obdobju 2005-2018 so se emisije sicer znatno zmanjšale za 22,5 %, vendar pa se v zadnjih
petih letih povečujejo in se vse bolj oddaljujejo od zastavljenega indikativnega sektorskega cilja. Izvajanje
ukrepov URE in izrabe OVE v industriji bo treba zelo okrepiti in opredeliti jasne cilje zmanjšanja emisij, kot je
načrtovano v NEPN. Na razpolago so sicer spodbude Eko sklada in evropska sredstva iz Kohezijskega sklada.
Eko sklad je nepovratna sredstva za to ciljno skupino prvič razpisal leta 2018, zanimanje za spodbude je
veliko. Gre za zelo pomembno področje pri izhodu iz krize.
Emisijska produktivnost, ki primerja gospodarsko aktivnost z rastjo emisij TGP, se je že drugo leto zapored
izboljšala, in sicer na 2,39 EUR/kg CO2, a v zadnjem letu tudi na račun okolja z rastjo emisij. Od leta 2005 se je sicer
povečala za skoraj 50 %, vendar pa Slovenija dosega le 70 % povprečja EU, torej nas čaka še veliko dela zaradi podnebja
in konkurenčnosti.
V zadnjih dveh letih se skupna vsota finančnih spodbud povečuje, še hitreje pa se povečujejo spodbujene
investicije in doseženi učinki na zmanjšanje emisij. Pri financiranju ukrepov ima Sklad za podnebne
spremembe vse pomembnejšo vlogo. Za pozitivne učinke je izjemnega pomena tudi stalnost spodbud, saj
lahko vrzeli v financiranju zelo vplivajo na zaposlenost. V preteklem obdobju se je velika vrzel pojavila pred
začetkom nove finančne perspektive pri črpanju kohezijskih sredstev, čemur se bo potrebno izogniti, še
zlasti zato, ker sovpada z ekonomsko krizo.
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LIFE Podnebna pot 2050
Vodilni partner projekta LIFE Podnebna pot 2050 je Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost. Partnerji
projekta so: ELEK, načrtovanje, projektiranje in inženiring, d.o.o., Gradbeni Inštitut ZRMK d. o. o., Inštitut za ekonomska
raziskovanja, Kmetijski inštitut Slovenije, PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Gozdarski inštitut Slovenije. Projekt je
financiran iz finančnega mehanizma LIFE, ki ga upravlja Evropska komisija, in iz Podnebnega sklada Ministrstva za okolje
in prostor RS.
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MARIBOR: STANOVANJSKI
SKLAD BO ZGRADIL 400
NOVIH NAJEMNIH
STANOVANJ

Nepremičninski trg
Novo Brdo, Ljubljana
Foto: Stanovanjski sklad RS
Deli s prijatelji
30. 6. 2020 | Besedilo: K. Ž./STA

stanovanjski sklad, najemna stanovanja, oskrbovana stanovanja, stanovanja, sklad
Stanovanjski sklad RS bo konec tega tedna v evropskem uradnem listu objavil razpis, prek
katerega bo iskal izvajalca druge faze gradnje soseske pod Pekrsko gorco v Mariboru. V
soseski bodo skupaj s prvo fazo zgradil 400 novih najemnih stanovanj, od tega 60
oskrbovanih.

Z objavo razpisa bo imel republiški stanovanjski sklad v različnih fazah gradnje in
razpisov več kot 2000 stanovanj. Prihodnje leto jih bo predvidoma dokončanih in
pripravljenih za vselitev najemnikov po prednostnih kategorijah javnega razpisa
36
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1089, so v sporočilu za javnost zapisali na skladu.
Ta je v projekt izgradnje stanovanj, za katerega je posojilo prispevala Razvojna
banka Sveta Evrope (CEB), zajel tri obsežnejše gradnje. Z graditvijo skupaj več kot
800 novih stanovanjskih enot nameravajo, kot so zapisali na skladu, zmanjšati vrzel
pri dostopu do najemnih stanovanj gospodinjstvom v Ljubljani in Mariboru, ki ne
morejo dostopati do stanovanja po tržnih pogojih.

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

Stanovanjski sklad 109 najemnih stanovanjskih enot gradi v okviru pilotnega
projekta Stanovanjska skupnost Gerbičeva v Ljubljani za mlade do trideset let. Rok
dokončanja gradnje s pridobljenim uporabnim dovoljenjem je februarja 2021.

Skupnost za mlade Gerbičeva, Ljubljana
Foto: Stanovanjski sklad RS

Gradijo tudi najemna stanovanja za družine z nizkimi do srednje nizkimi dohodki ter
deloma tudi najemna oskrbovana stanovanja za starejše. Prednost za najem
stanovanj bodo imele socialno-ekonomsko ranljive skupine, kot so mlade družine in
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starejše osebe, so pojasnili na skladu.
Kot so dodali, bo 498 stanovanjskih enot v novi soseski Novo Brdo v Ljubljani, ki bo
dopolnila sosesko Zeleni Gaj. Rok dokončanja gradnje s pridobljenim uporabnim
dovoljenjem je septembra in oktobra leta 2021. Še 212 stanovanj že gradijo v
soseski Pod Pekrsko gorco v Mariboru, kjer je rok dokončanja s pridobljenim
uporabnim dovoljenjem februar 2022.

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

Za izgradnjo teh javnih najemnih stanovanj je sklad aprila lani s CEB sklenil
posojilno pogodbo v višini 50 milijonov evrov. Do leta 2023 ima stanovanjski sklad
namen skupno zagotoviti 2144 novih javnih najemnih stanovanj v projektih
vrednosti okoli 286 milijonov evrov, so sklenili.
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Gradbeniki opozorili na prepogosto kriminalizacijo
aneksov v javnosti
30.06.2020 15:38

Ljubljana, 30. junija (STA) - Anekse v gradbenih poslih se v javnosti po mnenju
gradbincev prepogosto kriminalizira, čeprav je razlogov zanje veliko. "Ta trend
moramo obrniti," je pozval predsednik združenja asfalterjev Slovenko Henigman. Več
predstavnikov gradbenih podjetij je v pogovoru izpostavilo tudi negativno
konotacijo, s katero se morajo boriti zaradi preteklosti.
Henigman je na današnjem srečanju Združenja asfalterjev Slovenije izpostavil, da je v
panogi zaradi epidemije covida-19 od marca "čudno vzdušje", a se je gradbena panoga
tokrat dobro odzvala. Pred okroglo mizo, na kateri so predstavniki pravne in gradbene
stroke med drugim spregovorili o upravičenosti aneksov pri gradbenih poslih, je predsednik
združenja izpostavil, da je čas, da se o aneksih začne govoriti prav.

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

Odvetnica Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbi Potočnik in Prebil je ocenila, da so
izvirni greh, zaradi katerega so aneksi slabo sprejeti, javna naročila. Kot je izpostavila, je
zagato gradbincev leta 2018 prepoznal tudi zakonodajalec in s spremembo zakonodaje
dovolil anekse v višini do 30 odstotkov vrednosti pogodbe. Ponovila je, da so aneksi
zakoniti in da moramo temu prilagoditi miselnost.
Član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač je med razlogi za zahtevke v postopkih javnih
naročil izpostavil dejstvo, da pred oddajo ponudbe ni sestankov med ponudniki in naročniki,
kjer bi se razjasnile nedorečenosti. "Proces javnega naročanja je brezoseben," je dejal in
dodal, da ni popravkov, ko je ponudba enkrat oddana. "Zahtevek je v veliki meri
kriminaliziran, najava zahtevka poslabša odnose na projektu, proces reševanja zahtevka pa
poteka nesorazmerno dolgo," je še strnil težave, s katerimi se soočajo gradbinci.
Član uprave CGP Edo Škufca je med razlogi za anekse naštel še nedorečeno projektno
nalogo, površno izdelane projekte in popise, spremenjene okoliščine, nedokončano
projektno dokumentacijo ... Do napak v projektih po njegovih besedah pogosto prihaja
zaradi izbire najcenejšega projektanta, ti pa, kot je dejal, za napake skoraj nikoli ne
odgovarjajo, ampak odgovornosti prevalijo na izvajalce.
Koršič Potočnikova je dodala, da bi bilo v projektih "pol manj napak", če bi investitorji pol
toliko časa, kot ga posvetijo gradbenim pogodbam, namenili projektantskim pogodbam.
"Največje projekte morajo izvajati usposobljeni izvajalci, predvsem pa usposobljeni
projektanti. Če so namreč tam pogoji slabi in neusposobljen projektant pride na velik
projekt, potem se veriga napak nadaljuje," se je strinjal tudi Sapač.
Škufca je izpostavil, da so težava v gradbeništvu tudi nestandardizirani popisi del. "Naša
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prizadevanja gredo v smer, da se končno standardizira. Upam, da bomo enkrat prišli
bistven korak naprej," je dejal. Da imajo težave s popisi del, je izpostavil tudi direktor
področja organizacije gradenj in obnov na Darsu Janez Kušnik. Ta se je prav tako dotaknil
aneksov in dejal, da jih Dars sklepa na praktično na tedenski ravni, so pa, kot je izpostavil,
na tapeti predvsem vrednostni aneksi, ki pa jih je treba dobro utemeljiti.
"Mi kot naročnik moramo pogledati, kje in zakaj je prišlo do aneksa, se iz izkušnje nekaj
naučiti in to upoštevati pri naslednjem razpisu," je dejal Kušnik.
"Za naročnika je bistveno, da dobi dober izdelek," pa je na okrogli mizi izpostavila v. d.
direktorice direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga. Kot je poudarila, mora tudi naročnik
vedeti, kaj si želi, projektant pa tudi ne more narediti kakovostnega dela, če nima
usmeritve.

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

"Vsak ima svoje interese, investitor čim nižjo ceno, čim krajši rok gradnje in visoke
garancije, izvajalci imajo svoje interese. Edina skupna točka je uspešno končan projekt. Tu
imamo vsi isti interes, najti skupno rešitev pa je umetnost," je še ocenil Škufca.
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