Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 6. 2020
Število objav: 14
Internet: 12
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0
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Naslov

"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Larisa Daugul

Teme

Gradbeni zakon

...družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih
organizacij. Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem zakonu, ki je nevladnim
organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih...

Naslov

Ta pestrih 10 – Deloglasnikov izbor najaktualnejših kariernih priložnosti

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zaposlitev za nedoločen čas poteka v podravski regiji. Več o delovnem mestu si lahko preberete tuka j: 9.
Železokrivec – tesar (m/ž) – delodajalec: ARMONT, gradbeništvo in montaža d.o.o.Podjetje zaposli 5 novih delavcev!
Delo zajema naloge kot so krivljenje, vezanje, prenašanje in vgradnja železa v visoke in nizke gradnje....

Naslov

Preberite, kaj je poenotilo sindikate in lastnike v gradbeništvu

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 1. 6. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Preberite, kaj je poenotilo sindikate in lastnike v gradbeništvu Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo
dodaj javna naročila dodaj Oskar Komac dodaj Evropska unija dodaj Franc Nider dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 0
01.06.2020...

Naslov

Nemci so takoj zagnali nove javne projekte, v Sloveniji se še valjajo po predalih

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 6. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 727 cm2

...valjajo po predalih VASILIJ KRIVEC vasilij.krivec@finance.si V Nemčiji so se v prvem letošnjem četrtletju v primerjavi
z zadnjim četrtletjem 2019 naložbe v gradbeništvo povečale za 4,1 odstotka, s čimer so omilili upad BDP, ki je bil 2,2odstoten. Slovenski gradbeniki že dolgo poudarjajo, da so bile dobro načrtovane infrastrukturne...

Naslov

Tuja konkurenca poenotila slovenske sindikate in gradbena podjetja

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 6. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 495 cm2

...domačih gradbenih podjetij in sporočajo, da morajo javne gradbene projekte v Sloveniji izvajati domača podjetja.
Sindikati poudarjajo, da je slovensko gradbeništvo izpostavljeno nelojalni konkurenci. Država pri infrastrukturnih
projektih domačim podjetjem in njihovim zaposlenim ne zagotavlja enakih pogojev kot podjetjem...
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Naslov

Sosed nam soli pamet glede gradnje, ker se ima za šerifa na vasi

Medij

Onaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Boštjan J. Turk

Teme

Gradbeni zakon

...težko razumeti, kaj žene soseda, da se stalno vtika v sosedske zadeve, se naslaja ob tem, ko mu »krava crkne«,
kupuje enake avtomobile ipd. Sicer pa Gradbeni zakon določa, da je lahko stranski udeleženec v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja,...

Naslov

SKN (avdio): O zbiralnikih odpadnega jedilnega olja, tretji razvojni osi in prekmurski razstavi

Medij

Radiokrka.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

R. M.

Teme

Gradbeni zakon

...Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na ministrstvu za okolje in prostor v okviru protikriznih
ukrepov predlagali nekatere spremembe gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje. Ob koncu današnje
oddaje, pa smo nekaj minut namenili tudi kulturi. V novem razstavišču Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici...

Naslov

"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Larisa Daugul

Teme

Gradbeni zakon

...družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih
organizacij. Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem zakonu, ki je nevladnim
organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih...

Naslov

"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Larisa Daugul

Teme

Gradbeni zakon

...družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih
organizacij. Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem zakonu, ki je nevladnim
organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih...

Naslov

Občina Izola bo pridobila zemljišča ob morju in v Livadah

Medij

Obalaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...terjatev bank (DUTB) odkupiti zemljišče v Livadah ob ulici Zvonimira Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim
zemljiščem, ki je že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega akta
možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen dogovor, da nepremičnino...
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Naslov

V prvem četrtletju je BDP padel za 2,3 odstotka

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito (osebne storitve, igralništvo). Predelovalne dejavnosti in
gradbeništvo rešujeta januar in februar V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je bila zaradi višje aktivnosti v prvih
dveh mesecih, dodana vrednost v prvi četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki...

Naslov

Podjetje Grafist d.o.o. ima štiri nove MAN-e

Medij

Etransport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Podjetje Grafist d.o.o. iz Kopra je namreč prevzelo štirimi nove MAN tovornjake za gradbeništvo iz serij TGS in
TGM.»Na obali nekaj novega«, bi lahko dejali. Podjetje Grafist d.o.o. iz Kopra je namreč prevzelo štirimi nove MAN
tovornjake za gradbeništvo iz serij TGS in TGM. ...

Naslov

V veljavi tretji paket protikoronske pomoči

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...upravičenci so še zasebni izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu. S ciljem pospešiti investicije
se podaljšujejo ukrepi na področju gradbene zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj. Organizatorji športnih...

Naslov

38. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Medij

Zdruzenjeobcin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...upravnih sporov zoper upravne akte. Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih
multiplikativnih učinkov, ki jih ima gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga
letos po napovedih čaka znaten padec. Glavni cilj IZOOPIZG je odprava birokratskih...
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"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"
Intervju s Pavlom Gantarjem
Larisa Daugul | 1. junij 2020 ob 06:28
MMC RTV SLO

Gantar leta 1998 podpisuje Aarhuško konvencijo. Foto: Twitter Pavla Gantarja

Ni res, da meril, ki določajo vključevanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij v projekte, ni mogoče spreminjati. Lahko se
preoblikujejo, a v intenzivnem dialogu z njimi, poudarja Pavel Gantar. Sicer gre za kršitev Aarhuške konvencije.
S sprejetim tretjim interventnim protikoronskim zakonom, namenjenim okrevanju družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih
posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih organizacij (NVO). Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem
zakonu, ki je nevladnim organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Sledilo je spreminjanje Zakona o ohranjanju narave, ki je na podoben, a z amandmaji nekoliko omiljen način zaostrilo
pogoje za NVO-je pri pridobivanju statusa organizacije v javnem interesu, s tretjim protikoronskim zakonom pa so se strogi pogoji, ki dišijo po
želji po izključevanju nevladnih organizacij iz velikih infrastrukturnih projektov, iz drugega zakona podaljšali do konca leta 2021.
Spreminjanje pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri posegih v okolje samo po sebi ni sporno. Sporno je, da so bile spremembe
uvedene enostransko, brez dialoga z nevladniki, je za MMC poudaril Pavel Gantar. Zato je tudi prepričan, da je s tem prišlo do kršitve Aarhuške
konvencije, ki jo je, kot minister za okolje in prostor (1994-2000) v vladi Janeza Drnovška, podpisal sam. Gantar je doktor socioloških znanosti, ki
se je posvečal predvsem umeščanju družbe v prostor. Z njim smo se pogovarjali v petek, nekaj ur pred sprejetjem tretjega protikoronskega
svežnja in interventnega zakona o spodbujanju investicij.

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

Na Twitterju ste objavili fotografijo, na kateri leta 1998 kot okoljski minister podpisujete Aarhuško konvencijo. K čemu smo se takrat kot
država zavezali?
Zavezali smo se predvsem temu, da bomo pravočasno, korektno in pošteno obveščali javnost o dogajanjih na področju okolja. Predvsem v
zadevah, ki ljudi zanimajo zaradi posledic, ki jih imajo na okolje, naravo ali za njih same. Obenem pa smo se tudi zavezali, da bomo vključevali
javnost v postopke odločanja pri projektih in reševanju okoljskih problemov in ji hkrati omogočili vpeljavo določenih pravnih sredstev. Z njimi
lahko javnost v vsaki pravni državi sproti pravno oporeka projektom ali rešitvam, za katere meni, da so neustrezni ali sprejeti na način, ki ne
zagotavlja vključevanja ljudi v postopke obveščanja in sodelovanja pri sprejemanju odločitev.
Ali se v zadnjem mesecu s spreminjanjem gradbene zakonodaje v okviru drugega in tretjega interventnega zakona in s spreminjanjem
zakona o ohranjanju narave dogaja prav to?
Mislim, da ja. A naj povem predvsem to, da je ključna napaka, ki jo je vlada zagrešila, da je razmeroma pomembne odločitve oziroma spremembe,
ki zadevajo položaj nevladnih organizacij v procesu odločanja in vlaganja pravnih sredstev, vložila mimo njih oziroma brez sodelovanja z njimi. Ni
res, da meril ali opredelitev, ki kvalificirajo nevladni sektor ali civilno družbo, ni mogoče spreminjati. Nič ni ne zacementirano ne zakopano v grob,
vedno je merila mogoče spremeniti, ampak v sodelovanju z njimi. Najmanj na način, da so o tem obveščeni, da morajo glede sprememb izreči
svoje mnenje in da je seveda razumna mnenja treba tudi upoštevati. Šele nato se lahko te stvari spremenijo. In to ni bilo storjeno. Ne samo, da so
vsebinsko precej prikrajšali naravovarstveni sektor, že s tem, da ga niso takoj na začetku vključili v proceduro, so kršili Aarhuško konvencijo, ki je
del evropskega in slovenskega pravnega reda.

Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne
politične opcije, vključno z Evropsko komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko",
ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem, umeščeni v vsakršno naše
delovanje.

Pavel Gantar

Ali spreminjanje pogojev za vključevanje nevladnega sektorja v procese odločanja spada v interventno zakonodajo, ki skuša omiliti
posledice epidemije?
Seveda ne. V drugi protikoronski zakon so uvrstili člene od 100.a do 100.h pod krinko reševanja in zagona gospodarstva v koronski krizi. Prav
režal sem se, saj naj bi drugi protikoronski zakon nehal veljati 15. junija, zdaj, s koncem epidemije, pa je nehal veljati celo prej, kar pomeni, da te
določbe za nevladnike niso imele nobenega smisla. V tem času se tako ali tako ni dalo začeti nobenega projekta po tem postopku, zakaj so
potem to sploh vključili v zakon? Jasno je, da so tam zato, da se sčasoma spremenijo v trajno rešitev. In do tega je prišlo, ko so na pobudo SNS-a,
kdor koli že temu verjame, znameniti 100.f člen, ki omejuje nevladne organizacije, kot trajno rešitev prenesli v Zakon o ohranjanju narave. S tem je
postal ne le del protikoronskih svežnjev, ampak trajne rešitve. Podobno se je v tretjem protikoronskem svežnju kompletnemu segmentu od 100.b
do 100.h člena podaljšala veljavnost do 31. decembra 2021. Torej daleč v pokoronski čas, če verjamemo, da ne bomo imeli kmalu še večje in hujše
krize.
Do takrat pa se lahko zgodi že marsikaj.
V tem času bodo prav gotovo spremenili Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon in recimo Zakon o urejanju prostora in počasi uveljavili ta merila,
o katerih se niso niti slučajno pogovarjali z nevladnim sektorjem. Temu je naklonjeno tudi neko splošno vzdušje, saj so vsi po vrsti veseli.
Gospodarska zbornica je vesela, Obrno-podjetniška zbornica je vesela, potem poslušamo izjave direktorja nekega gradbenega podjetja, kako
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okoljske zahteve zavirajo gradnjo in podobno. Vsi so skrajno veseli, tako da nekih hudih političnih konfliktov ali sporov ni pričakovati. Konflikti se
bodo odvijali le s tistimi, ki so neposredno prizadeti. Pri čemer moramo povedati, da so preprosto odstranili varovalni mehanizem in posledice
tega bodo lahko zelo resne.

Na seznamu pomembnih projektov, ki naj bi jih vlada zagnala po hitrem postopku (interventni zakon za
zagon investicij, op. a.), je veliko dobrih. Ampak bojim se, da bodo nekatere zapeljali na način, ki bo
povzročil veliko škode in se bodo kasneje izkazali, da niso v prid, temveč v škodo gospodarstvu.

Pavel Gantar

Po drugi strani je treba reči, da nevladne organizacije niso nobeni angeli. Med seboj so si zelo različne. Poznamo velike in močne, ki imajo tudi več
kot 1000 članov, na drugi strani so majhne nevladne organizacije, ki se komaj sestavijo z nekaj člani in imajo zelo fokusiran interes na eno samo
stvar, nič več in nič manj. Zdaj zakon postavlja merilo 50 članov. Mogoče je sicer razmišljati tudi o kvantitetnih merilih, a za božjo voljo, poglejmo,
kakšne so v Sloveniji razmere. Neko strokovno biološko društvo, ki preučuje določeno redko vrsto živali ali organizma, ima lahko 30 članov ali še
manj, saj v Sloveniji ni toliko ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Vsaka taka organizacija je zdaj izločena iz procedur. Da bi neka ustanova morala imeti na
računu 10.000 evrov, če se s tem hoče ukvarjati, ja pa tako ali tako norost ... Ukrepi so napisani tako, da izločijo veliko večino organizacij, pri čemer
jim omogočajo tudi zelo kratek čas za prilagoditev.
Toda kot ste ugotovili, imajo ugotovitve vlade, da se določeni postopki pri umeščanju investicij v prostor predolgo vlečejo, kljub vsemu
široko podporo.
Pozitivne spremembe na tem področju so bile po mojem mnenju storjene z uvedbo integralnega gradbenega dovoljenja. Ko se postopek za
presojo vplivov na okolje nekega objekta, torej za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, združi s samim postopkom pridobivanja gradbenega
dovoljenja. To je nova rešitev, s katero še nimamo veliko izkušenj in treba bo videti, kako deluje. Morda obstajajo kakšne neumne ovire, ki jih je
treba v zakonodaji odpraviti.

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

Druga stvar pa je, da je družba vse bolj razvita, zato konflikti v prostoru naraščajo. Projekti, ki so sporni, povsod po svetu zahtevajo izjemno veliko
časa. Nekateri projekti pa se nikoli ne uresničijo. Smešna je izjava predsednice Gospodarske zbornice Slovenije Sonje Šmuc, ki predpostavlja, da če
se zaprosi za okoljevarstveno dovoljenje, se pričakuje, da se ga tudi dobi. To ni res. Lahko se ga tudi ne dobi. Pomembno je, da se ga hitro zavrne
ali hitro izda. Stvar je taka: prvič, pridobivanje dovoljenj je treba vračunati v postopke in se projektov lotiti hitreje kot sicer in ne v zadnjem hipu.
Drugič, treba je usposobiti strokovne službe, ki ječijo pod bremenom dela. A nihče noče slišati, da bi službe, ki se ukvarjajo z izdajo
okoljevarstvenih soglasij, okrepili, čeprav bi s tem bistveno pripomogli k hitrejšim postopkom izdaje ali zavrnitve soglasij. In tretjič, zakaj zadeve, ki
pridejo na upravno sodišče, trajajo tako dolgo? Saj ne gre za kazenske postopke, v katerem bi morali zaslišati priče, iskati in zbirati dokaze in
ugotavljati, ali je nekdo res umoril svojo ženo ali je bil sosed. Vse je že tam, v dokumentaciji. Ta sodišča nikoli ne presojajo meritorno, ampak ali so
bila kršena pravila in predpisi. Upravno sodišče ne more ugotavljati, ali je neka fasada ustrezna ali ne, ampak ali so bili spoštovani postopki.
V petek so poslanci izglasovali tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji. Pri izhajanju iz krize potrebujemo vizijo, kako iz nje iziti. Je pospeševanje velikih gradbenih projektov eden od načinov
izhoda?
Prav gotovo to je eden od načinov za izhod iz krize, a ne smemo vseh konjev staviti le nanj. Pričakoval bi tudi projekte, ki vlagajo v kulturo,
izobraževanje, znanost in dvigujejo raven kompetentnosti, strokovne usposobljenosti, znanosti in ne le vlaganje v beton in infrastrukturo. Lahko bi
lansirali novo generacijo mladih raziskovalcev, to bi bilo celo enako ali bolj pomembno.
Sicer pa so na vladnem seznamu pomembnih investicij projekti, o katerih imam za večino dobro mnenje in je prav, da se nadaljujejo. Veliko je
urejanja voda, kar kot nekdo, ki se z vidika družbenih znanosti veliko ukvarjam z vodo, zelo pozdravljam. A v upanju, da se bodo ti projekti izvajali
tako, da se bo upoštevala integralna narava voda in njihova funkcija v okolju, ne le njihovo "škodljivo delovanje", kot so poplave. Absolutno
pozdravljam še celo vrsto drugih projektov, za katere se mi zdi dobro, da se jim vlada posveti. Ne zdi se mi pa v redu, da je na seznamu, razen
tretjega pasu oziroma šestpasovnice na odseku Koseze-Kozarje, širitev ljubljanske obvoznice in njenih vpadnic. Gre za cestarsko-gradbene rešitve,
za katere obstaja vrsto pomislekov. Širitve cest pomenijo premeščanje zastojev drugam in bodo zahtevale še dodatne širitve. Namesto da bi se
zavedali, da moramo na neki točki zamenjati modus in namesto v avtoceste vlagati v železnice in primestni, mestni in medmestni promet za
dnevne migracije šolarjev, učiteljev, delavcev, uslužbencev ... Rešitev širitve cest ni predebatirana in preverjena in je na seznamu, ker se je nekdo
tako odločil, in to ni dobro.
Kje pa je zelena slovenska politika? Močne zelene stranke nimamo, na levem političnem polu prav tako ni stranke, ki bi nagovarjala
zelene volivce.
Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne politične opcije, vključno z Evropsko
komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko", ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem,
umeščeni v vsakršno naše delovanje, investiranje, gradnjo, razvoj mest. Pogrešamo predvsem premisleke o odzivih na naše poseganje v prostor in
okolje, ki igrajo obrobno vlogo pri odločitvah, v katero smer se bomo razvijali. To je po mojem mnenju osnovna pomanjkljivost.
Čeprav je dejstvo, da "zelenih", kot jih imajo Avstrijci ali Nemci, nimamo. Pri čemer moramo razumeti, da njihovi dve stranki nista preprosto samo
zeleni, temveč imata razvita stališča, javno prisostvujeta in vplivata na celo paleto družbenih in javnih vprašanj, ne le na ozek segment zelene
politike. Gre za stranke, ki integrirajo vprašanje zelene politike na vsa javna vprašanja, česar v Sloveniji nimamo. Mislim, da tudi nobena od strank
na t. i. levem polu tega ni sposobna ponuditi. Glede na zgodovino, ki so jo prehodili, glede na kadre, ki jih imajo, itn.
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Tudi močnih ministrov ali ministric, ki bi predstavljali branik za okolje, v zadnjih letih nismo ravno imeli ...
O tem nerad sodim, ker vem, kako težko je biti okoljski minister, zato se izogibam sodbam posameznih oseb. Je pa res, da sedanji minister Andrej
Vizjak v ničemer ne skriva, da je njegova zgodba odstranjevanje okoljskih ovir pri gospodarskih mega infrastrukturnih projektih. O tem ni dvoma,
tega ne skriva, kar mu je mogoče celo šteti v čast, ker se vsaj ne spreneveda. Je pa dejanski nasprotnik bolj treznega premisleka o tem, kako
nasloviti to vprašanje v Sloveniji.
Večkrat sem že omenil, da se zdi, da je glavni okoljski problem Slovenije ministrstvo za okolje samo. Zaradi dolgoletne razgradnje sistema
strokovnosti, kompetenc, uslužbencev, podcenjenosti določenih vprašanj, podzaposlenosti na določenih sektorjih, ki bi morali imeti močne
strokovne in inšpekcijske službe. Imeti šibko ministrstvo pa je v interesu vseh, ki okoljska vprašanja dojemajo kot oviro in motnjo. Okoljsko
ministrstvo jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni neučinkovitosti.

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

Toda na volitvah v evropski parlament sta pri nas dve popolnoma marginalni zeleni stranki, če bi sešteli njune glasove, prejeli skupno
skoraj 4 odstotke podpore, zgodila so se gibanja mladih za podnebno pravičnost. Zdi se, da v družbi vendarle obstaja močen interes za
bolj ozaveščeno okoljsko politiko.
In to je tudi edino, kar res vzbuja optimizem. Če se ta vprašanja ne artikulirajo v političnem prostoru, se vsaj artikulirajo v predpolitičnem prostoru
civilne družbe, na številne, včasih tudi konfuzne načine. Ampak tako pač procesi ozaveščanja in tematiziranja javnih vprašanj tudi nastajajo. In tu je
še edino upanje. Da ljudje ne bodo dovolili, da se jih poceni prinese okoli.

Pavel Gantar. Foto: BoBo
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Ta pestrih 10 – Deloglasnikov izbor najaktualnejših kariernih
priložnosti
Save

AKTUALNO
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Promocijska objava

Hudo.com

1. Jun 2020

Deloglasnik, prvi zaposlitveni portal v Sloveniji te čaka s pestro izbiro
prostih delovnih mest. Za vas bomo vsak teden izluščili nekaj najbolj
zanimivih in aktualnih delovnih mest širom Slovenije. Registrirajte se
na zaposlitvenem portalu Deloglasnik in zgrabite priložnost novega
delovnega mesta še danes!
3
Preverite poletno ponudbo prostih delovnih mest!

1. Pomočnik (m/ž) – delodajalec: ROADKILL INCORPORATED, začasni
gostinski obrati, Jean Tentacles Roadkill s.p.
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Vas odlikujejo vsestranske sposobnosti kot so zanesljivost in dobra ﬁzična kondicija? Delodajalec išče
osebnega pomočnika za delo šoferja in raznih del po hiši (pomoč v kuhinji) v osrednjeslovenski regiji.
Pogoj za delo je opravljen izpit B kategorije in lastno vozilo. Zgrabi priložnost za dolgoročno sodelovanje
z možnostjo napredovanja in gibljivega urnika. Mesečno plačilo se giblje okoli 900 € neto oz. 5,5 eur/ na
uro. Prijavite se še danes!
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

2. ARTROS d.o.o. – delodajalec: Računovodja (m/ž)

Ste oseba, ki vas odlikuje odgovornost, samoiniciativnost, dobra organiziranost in pripadnost delu z željo
po izobraževanju? Potem je to delovno mesto za vas! V prijavi poudarite svojo odlično poznavanje
računovodskih predpisov in davčne zakonodaje. Potegujte se za zaposlitev za nedoločen čas s
stimulativnim plačilom, kjer bo poskrbljeno tako za vaš strokovni razvoj kakor dobro počutje na delu.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

3 Monter stavbnega pohištva (m/ž) – delodajalec: SENČILA LESCE, OKNA,
VRATA, SENČILA, montaža stavbnega pohištva, d.o.o.
Pozor, išče se pomoč za delo pri montaži stavbnega pohištva, senčil in suhomontažnih del. Zaposlitev v
gorenjski regiji poteka za določen (4 mesece) in polovični delovni čas (20 h na teden) z mesečnim
plačilom cca 471 €. Izkušnje niso pogoj, so pa zaželene.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

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

4. Prodajalec v trgovini za male živali (m/ž) – delodajalec: Trgovina za male
živali,Tadej Krek, s.p.
Kako najti zanimivo delo, polno edinstvenih izzivov? Na Deloglasniku! Podjetje išče prodajalca za delo v
trgovini za male živali s predhodnimi izkušnjami s področja dela. V prijavi poudarite dobre
komunikacijske sposobnosti in občutek za delo z ljudmi in živalmi. Znanje angleškega jezika je prednost.
Omogočena zaposlitev za nedoločen čas s polovičnim delovnikom v gorenjski regij (Škofja Loka).
Več o delodajalcu si lahko preberete tukaj:

5. delodajalec: KOBILARNA LIPICA d.o.o.
Vas zanima dinamično delo v prijetnem kraškem okolju, ki omogoča dobre delovne pogoje ter redno
plačilo? Odlična novica, Kobilarna Lipica ponovno širi svojo ekipo! V urejen in prijeten delovni kolektiv
vabi tri nove zaposlene na delovna mesta: Jahač (m/ž), Konjar (m/ž), Kočijaž (m/ž). Ne zamudite
priložnosti za delo v ugledni instituciji, ki ponuja možnost dolgoročnega sodelovanja v obliki redne
zaposlitve!
Več o delodajalcu si lahko preberete tukaj:
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6. delodajalec: ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne
energije, d.d.
vas zanima delo kot Sistemski inženir (m/ž), Sistemski inženir za procesno vodenje (m/ž)ali Sistemski
inženir procesnega informacijskega sistema (m/ž)? Delodajalec vabi vse tehnično usmerjene iskalce
zaposlitve s predhodnimi delovnimi izkušnjami, da oddajo svojo prijavo. Vse zaposlitve se ponujajo za
določen čas (1 leto) in potekajo v goriški regiji. V prijavi na delovno mesto poudarite tudi svoje znanje
angleščine.
Več o delodajalcu si lahko preberete tukaj:

7. Inženir za kakovost (m/ž) – delodajalec: HYB PROIZVODNJA HIBRIDNIH
VEZIJ D.O.O.
Iščete zaposlitev v mednarodno usmerjenem in inovativnem podjetju? Ob prijavi na delovno mesto
poudarite svoje znanje angleščine, predhodne delovne izkušnje, poznavanje orodij in standardov kakovosti
ter napredno znanje uporabe računalnika. Postanite del visoko motivirane in usposobljene ekipe, ki vam bo
omogočila ﬂeksibilen delovni čas in poskrbela, da boste lahko nenehno izpopolnjevali svoje znanje.
Zaposlitev za nedoločen čas poteka v jugovzhodni Sloveniji.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

8. Razvijalec / Programer Delphi (m/ž) – delodajalec: INDEPENDENT
D.O.O.

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

Iščete nov poslovni izziv? Na tem delovnem mestu boste lahko svoje znanje dokazali kot razvijalec
programske opreme ter skrbeli za vzdrževanje in dopolnitve obstoječih informacijskih rešitev in oblikovali
razvoj novih modulov. Ob prijavi na delovno mesto poudarite odlično poznavanje programerskega jezika
Delphi, podatkovnega strežnika MSSQL in znanje katerihkoli drugih programskih jezikov. Zaposlitev za
nedoločen čas poteka v podravski regiji.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

9. Železokrivec – tesar (m/ž) – delodajalec: ARMONT, gradbeništvo in
montaža d.o.o.
Podjetje zaposli 5 novih delavcev! Delo zajema naloge kot so krivljenje, vezanje, prenašanje in vgradnja
železa v visoke in nizke gradnje. Zaposlitev v savinski regiji poteka za določen čas (12 mesecev). Mesečno
plačilo od 940 € bruto na mesec.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:

10. Voznik tovornega vozila (m/ž) – delodajalec: A&M, poslovne storitve,
Andrej Maradin s.p.
Delo zajema upravljanje tovornega vozila za prevoz tovora/blaga v cestnem prometu na dolge in kratke
razdalje na območju Slovenije, odgovornost za prevzem, prevoz ter za oddajo tovora/blaga, vodenje
prevoznih listin ter skrb za tehnično brezhibnost in opremljenost vozila v skladu s predpisi. Zaposlitev za
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določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Več o delovnem mestu si lahko preberete tukaj:
Teme
Deloglasnik

delovna mesta

iskanje nove službe

iskanje zaposlitve
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Preberite, kaj je poenotilo sindikate in
lastnike v gradbeništvu
Čas branja: 2 min

0
01.06.2020 15:30 Dopolnjeno: 01.06.2020 15:41
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VASILIJ KRIVEC

Marca je neto plača v slovenskem gradbeništvu znašala slabih
850 evrov, tuja gradbena podjetja, ki jim ni treba upoštevati
kolektivnih pogodb, bi izplačevala precej nižje plače, sindikati in
lastniki gradbenih podjetij pa poudarjajo, da so zato pri javnih
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naročilih za državne gradbene projekte v prednosti pred
slovenskimi gradbenimi družbami.
Foto: Shutterstock

Več iz teme:
gradbeništvo >
Franc Nider >

javna naročila >
Jakob Počivavšek >

Oskar Komac >

Evropska unija >

Pergam >

Slovenski sindikati, ki zastopajo gradbene delavce, so se
postavili ob bok lastnikom domačih gradbenih podjetij in
sporočajo, da morajo javne gradbene projekte v Sloveniji
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izvajati domača podjetja.
Sindikati poudarjajo, da je slovensko gradbeništvo
izpostavljeno nelojalni konkurenci. Država pri
infrastrukturnih projektih domačim podjetjem in njihovim
zaposlenim ne zagotavlja enakih pogojev kot podjetjem iz
tretjih držav, pri čemer posebej omenjajo turška in kitajska
podjetja, ki nimajo podpisanega sporazuma o izvajanju
investicij v EU. Domači ponudniki so po kolektivni pogodbi
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svojim zaposlenim dolžni izplačevati višje plače, medtem ko
smejo konkurenčna podjetja iz tujine izplačevati precej
nižje plače.

Nižje cene za gradbena dela na račun
socialnega dumpinga
Tako sindikati opozarjajo na nujnost sprememb na
področju javnih naročil. Ta bi morala pri izboru izvajalcev
bistveno bolj upoštevati socialna merila, zlasti zavezanost
delodajalcev kolektivnim pogodbam in spoštovanje
delovnopravne zakonodaje. Treba je vzpostaviti tudi
paritetne sklade, kot jih imajo v številnih drugih evropskih
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država, in uvesti ukrepe za preprečevanje socialnega
dumpinga v gradbeništvu, vključno z omilitvijo pogojev za
razširitev kolektivne pogodbe. Oskar Komac iz Sindikata
delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije pozdravlja določilo
zakona o javnem naročanju, da se v postopkih javnega
naročanja obvezno uporabljajo smernice Evropske unije,
ki izločajo ponudnike iz tretjih držav.

Pri javnem naročanju tudi socialna merila
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Domači ponudniki so bili po kolektivni pogodbi dolžni
zaposlenim izplačevati višje plače kot podjetja iz tujine. Z
novim dopolnilom je to v velikem delu urejeno oziroma
preprečeno. »V postopkih javnega naročanja pomembnih
investicij so vsi gradbeni izvajalci in podizvajalci v
dejavnosti gradbeništva zavezani k uporabi veljavne
kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi
pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri
podpisnikih te pogodbe,« je dodal Oskar Komac.
Sindikati ne podpirajo prakse izbora po merilu najnižje
cene, ki je v postopkih javnega naročanja pogosto
uporabljena, zlasti če nižja cena temelji na nižji ceni dela, ki
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ne upošteva pravic po kolektivnih pogodbah. »Novo
dopolnilo zdaj določa, da v postopkih javnega naročanja
dajo poudarek in prednost socialnim merilom,«
pravi Franc Nider, predsednik Sindikata delavcev
gradbenih dejavnosti Slovenije, Jakob Počivavšek,
predsednik konfederacije sindikatov Slovenije Pergam, pa
je poudaril, da ima gradbeništvo številne multiplikativne
učinke, zato ta dejavnost presega zgolj lastne ekonomske
kazalnike.
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Gradbeništvo zaposluje okoli 65 tisoč ljudi
Slovensko gradbeništvo je lani ustvarilo okoli sedem
milijard evrov prihodkov, predlanskim za milijardo evrov
manj. Na vrhuncu, leta 2008, je ta panoga ustvarila 8,4
milijarde evrov prihodkov. Zaposluje okoli 65 tisoč ljudi, pri
čemer je marca letos povprečna bruto plača znašala 1.280
evrov, povprečna neto plača pa je bila 846 evrov. Povprečna
plača je bila marca letos v Sloveniji 1.760, neto pa 1.150
evrov.

Več iz teme:
gradbeništvo >

Jakob Počivavšek >

Oskar Komac >

Evropska unija >

Pergam >
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javna naročila >
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Nemci so takoj zagnali nove
javne projekte, v Sloveniji se
še valjajo po predalih
možnosti izločitve tujcev iz večjih infra-

VASILIJ KRIVEC

V Nemčiji so se v prvem letošnjem
četrtletju v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 naložbe v gradbeništvo povečale

za 4,1 odstotka, s čimer

so omilili upad BDP,

ki

je bil 2,2-od-

nevladnih organizacij na izdajanje gradbenih dovoljenj. »Končno je prišel čas, da
se to področje uredi skladno s primerljivo ureditvijo

in prakso iz drugih evropskih držav,« pravi.
Vendar imajo pristojne direkcije in dr-

stoten.

žavna podjetja malo projektov s pridob-

Ena izmed rešitev so obsežne obnove

Je pa trenutna kriza prinesla na površje vse
težave panoge, kijih Sloveniji zaradi premajhne politične volje v zadnjih od 15 do 20
letih ni uspelo rešiti. Gre predvsem za paritetne sklade po vzoru iz tujine, večjo aktivnost inšpekcijskih služb, sivo ekonomijo, neupoštevanje načela ekonomsko naju-

gradbeniki že dolgo poudar-

ljenim gradbenim dovoljenjem. In prav

jajo, da so bile dobro načrtovane infra-

tukaj v Pomgradu vidijo glavno razliko med Slovenijo in državami z razviti-

godnejše cene na javnih razpisih in še mar-

strukturne investicije vedno orodje makroekonomskih politik držav za izhod iz

mi gospodarstvi, kjer

lahko gradnja

se bodo posledice krize še močneje poka-

Tako bi lahko postopoma nastalo tudi nadgrajeno in tako
želeno zlato investicijsko pravilo, o ka-

pripravljenih projektov začne

Slovenski

gospodarskih kriz.

terem
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gradbene industrije.

strukturnih projektov in omejitev vpliva

vasilij.krivec@finance.si

se v Sloveniji rado govori, vendar

se

bistveno

.

sikaj Polanič opozarja tudi na drugi val, ko

zale. Poudarja, da bodo morala večja infra-

prej kot pri nas.

strukturna podjetja, kotje Dars, postati gonilo slovenskega gospodarstva ter zagnati

Katastrofe iz leta 2009 verjetno ne bo

projekte za obnovo in vzdrževanje osnov-

ki praviloma

v praksi še ni zaživelo. S proticikličnim

Rok Cajzek, vodja projektov v podjetju GIC

ne infrastrukture,

delovanjem,

visoke

Gradnje, pravi, da so na prilagajanje javnih

bujejo gradbenih dovoljenj in zamudnih

konjunkture država izvajala manj jav-

pri čemer bi v časih

ne potre-

»Projekti, kot sta Karavanke

gradbenih projektov opozarjali že ob zad-

postopkov.

nih gradbenih projektov, v obdobju krčenja gospodarskih aktivnosti pa bi jih

nji finančni krizi, saj so bile posledice zara-

in tretja razvojna os, ne

di velikega upada gospodarskih aktivnosti

okrepila, bi lahko glede na tuje izkušnje

in

za

nih makroekonomskih učinkov, če jih bodo izvajala tuja gradbena podjetja,« doda-

vsaj nekoliko izboljšali gospodarsko sli-

slovensko gradbeništvo katastrofalne.

Sce-

ja Polanič, ki opozarja na premalo evrop-

ko v državi.

tako pa bi se s tem zago-

narij krize gradbeništva v Sloveniji iz prej-

tavljali ugodni pogoji za delovanje grad-

šnjega desetletja se po njegovem mnenju ne
more ponoviti, saj sta kondicija in organizi-

ske solidarnosti.
Parola »kupujmo domače« tokrat tudi v gradbeništvu dobiva nov pomen. Se-

ranost gradbeništva danes precej boljši, kot

veda ob upoštevanju načela ekonomsko

sta bili takrat. Gradbena podjetja so manj

najugodnejše cene. V tujini se tega dob-

Prav

beništva, kije zelo pomembna panoga v
vsaki razviti državi.

seveda tudi gradbenih del leta

2009

bodo dosegli žele-

zadolžena, imajo urejeno lastniško sestavo

ro zavedajo, kar bi nam v Sloveniji mora-

ski gradbinci komentirajo nemške aktiv-

in precej bolj urejene povezave z bankami.
Kljub temu pa bi morali na ravni države pripraviti stabilno in dolgoročno finan-

lo biti za vzor, saj

nosti in kaj bi se lahko iz tega naučila slo-

ciranje javnih gradbenih projektov. Med

va ter na njih gradila oživitev gospodar-

venska vlada. Iztok Polanič, predsednik
uprave Pomgrada, meni, da seje trenu-

epidemijo je bilo po Cajzkovih opažanjih

stva

Premalo pripravljenih javnih
gradbenih projektov
Zato je umestno vprašanje,

tna

kako sloven-

vlada problema lotila angažirano in

dokaj celostno.

Med pozitivne ukrepe

tako Polanič uvršča interventni zakon o

precej več rečeno, kot pa storjeno, kar je
logična posledica razmer in bo gotovo vo-

dilo v zmanjšanje povpraševanja ter vplivalo na posle slovenskega gradbeništva in

imamo

v slovenskem

gradbeništvu dovolj gradbenih šampionov, na katere bi se lahko naslonila drža-

in gradbenega sektorja. Glavno vlogo pri tem imajo gradbeni sektor in njegove zmogljivosti ter eksterni učinki še
na druge panoge.
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Hujše posledic« nas

Čakajo

V Pomgradu in GIC Gradnjah, s katerimi smo

prihodnje leto
bili

stiku, seveda ob-

v

ro uredili, tako da so lahko delavci, poslovni

čutijo posledice koronakrize. Bolj kot trenutne razmere, pri čemer so

varno delali. Vsi ukrepi

zaprli nekaj gradbišč in spremenili delovne procese, pa predsednika

delovne procese.«

uprave

so zelo

spremenili

partnerji in naročniki

organizacijo

dela in

Pomgrada Iztoka Polaniča in vodjo projektov v GIC Gradnjah

Roka Cajzka

skrbi

prihodnost.

zelo negotova

8

r Rako koronakriza vpliva na vaše poslovanje?

vpliv

na

smo v

poslovanje

jetju prvič

občutili

se je virus začel

našem

in

pod-

že pred meseci, ko

širiti iz

Kitajske. Na

Pomgradovih gradbiščih so med koronakrizo

Kako bo koronakriza po prvih ocenah vplivala na vaš letoš-

nji poslovni rezultat in kakšne ukrepe ste ali boste zaradi tega

Iztok Polanič: »Upadanje povpraševanja

dela sicer potekala, ven-

sprejeli?
Iztok Polanič: »Težko

in

srednja podjetja ne

vedo, ali bodo

ustavili izvajanje
Rok Cajzek: »Ob

izvodnje ustavili

in

za

določeno

delovala. V začetku

prav

tako vla-

in evropskem trgu. Pred nami
in

se

odločamo

na podlagi dej-

drugače.«
Rok Cajzek: »Zaradi načina delovanja panoge in nje-

so tudi

nega faznega zamika med sklenitvijo in izvedbo pro-

jektov bo letošnje poslovno leto v naši družbi dob-

pro-

obdobje zaprli le

ro, brez

dve gradbišči. Druga gradbišča so s predpisanimi
omejitvami

dobila obljubljena evropska sredstva,

stev, ki so nam trenutno na voljo. Jutri bo lahko povsem

del.«

razglasitvi epidemije smo del

da se mala

za zagon svojih projektov, saj ne

je izredno nepredvidljiv čas

pov za zaščito ljudi. Nepa

odločajo

da velika negotovost na slovenskem

dar z manjšo intenzivnostjo,

kateri naročniki

in nehvaležno je napovedati, kakšno bo to leto,

gotovo pa je, da posledice že čutimo. Prav tako opažamo,

predvsem zaradi ukre-

večjih posledic. Sledimo tudi vsem postav-

ljenim načrtom in jih v večini izpolnjujemo. Prihod-

je bilo premalo na-

nje leto pa bodo posledice tudi v gradbeništvu

tančnih navodil in zaščitne opreme, vendar smo to hit-

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

sindikate in gradbena podjetja
poudarek in prednost social-

ti precej nižje plače.

VASILU KRIVEC

Slovenski sindikati,

stopajo gradbene

so se postavili

da

in

podjetij

ki za-

delavce,

ob bok la-

stnikom domačih

nih

gradbe-

sporočajo,

morajo javne gradbene

projekte v Sloveniji izvajati domača podjetja.

socialna merila

dela na račun socialnega

Domači ponudniki so bili

der, predsednik Sindikata de-

dumpinga

kolektivni pogodbi dolžni za-

Slovenije,

Tako sindikati opozarjajo na

poslenim izplačevati višje pla-

predsednik konfederacije sin-

nujnost sprememb na podro-

če kot podjetja

čju javnih naročil. Ta bi mora-

vim

po

delu urejeno oziroma

štvo številne multiplikativne

kem

preprečeno.

»V postopkih jav-

učinke, zato ta dejavnost pre-

la, zlasti zavezanost delodajal-

nega naročanja pomembnih
investicij so vsi gradbeni iz-

sega zgolj lastne ekonomske
kazalnike.
Gradbeništvo zaposluje

vajalci in podizvajalci v dejav-

postavljeno nelojalni konku-

renci. Država pri infrastruk-

staviti

uporabi veljavne kolektivne

turnih projektih domačim

tudi paritetne sklade,
kot jih imajo v številnih dru-

podjetjem

gih evropskih država, in uves-

lani ustvarilo okoli sedem milijard evrov prihodkov, predlan-

ti ukrepe za preprečevanje so-

kih pogojev kot podjetjem iz
tretjih držav, pri čemer pose-

cialnega dumpinga v gradbe-

leni pri podpisnikih te pogod-

ništvu, vključno

be,«

bej omenjajo turška in kitaj-

pogojev za razširitev kolektiv-

ska podjetja,

z

omilitvijo

nimajo pod-

pisanega sporazuma o izvajanju investicij v EU. Doma-

je

dodal Oskar

Sindikati ne podpirajo prakse izbora po merilu najnižje

Sindikata delavcev gradbenih

cene, kije v postopkih javne-

to plača

dolžni izplačevati višje plače,
medtem ko smejo konkurenč-

uporabljajo smernice Evrop-

na podjetja iz tujine izplačeva-

ske unije, ki izločajo ponudnike iz tretjih držav.

nih pogodbah. »Novo dopolnilo zdaj določa, da v postop-

neto

plača

v slovenskem

gradbeništvu

la

846

1.280 evrov,

naročilih

za državne

evrov. Povprečna plača

v Sloveniji

1.760, neto pa 1.150 evrov.

kih javnega naročanja dajo

znašala slabih 850

evrov,

tuja

gradbena

podjetja,

Id

jim

ni treba

kolektivnih pogodb, bi izplačevala precej nižje plače, sindikati in lastniki gradbenih podjetij pa poudarjajo, da
javnih

znašala

je bila marca letos

upošteva pravic po kolektiv-

je

tisoč ljudi, pri čemer

povprečna neto plača pa je bi-

upora-

naročanju, da se v postopkih

Marca

65

ga naročanja pogosto

javnega naročanja obvezno

svojim

okoli

je marca letos povprečna bru-

lja določilo zakona o javnem

zaposlenim

pogodbi

leta 2008, je ta

vrhuncu,

Na

panoga ustvarila 8,4 milijarde evrov prihodkov. Zaposluje

dejavnosti Slovenije pozdrav-

bljena, zlasti če nižja cena temelji na nižji ceni dela, ki ne

či ponudniki so po kolektivni

skim za milijardo evrov manj.

Komac.

iz

ne pogodbe. Oskar Komac

okoli 65 tisoč ljudi
Slovensko gradbeništvo je

pogodbe gradbenih dejavno-

sti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zapos-

ki

pa

la pri izboru izvajalcev precej

nosti gradbeništva zavezani k

za-

Pergam,

je poudaril, da ima gradbeni-

bolj upoštevati socialna meri-

spoštovanje

ena-

Jakob Počivavšek,

dikatov Slovenije

iz tujine. Z no-

delovnopravne

njihovim

lavcev gradbenih dejavnosti

dopolnilom je to v veli-

zakonodaje. Treba je vzpo-

poslenim ne zagotavlja
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Nižje cene za gradbena

cev kolektivnim pogodbam in

Sindikati poudarjajo, da je
slovensko gradbeništvo iz-

in

nim merilom,« pravi Franc Ni-

Pri javnem naročanju tudi

vasilij.krivec@flnance.si

gradbene projekte v prednosti

pred

so

upoštevati

zato

pri

slovenskimi gradbenimi družbami
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Vprašajte strokovnjaka

Sosed nam soli pamet glede gradnje,
ker se ima za šerifa na vasi
Na vas se obračam v zvezi z razlago pojma stranke v postopku pridobitve gradbenega
dovoljenja. Za kaj gre? Pred dvema letoma sva z možem kupila parcelo v osrednji Sloveniji.
Kmalu sva začela zbirati dokumentacijo za gradnjo, tudi za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ni
minilo dolgo, ko se je po stari slovenski navadi pojavil sosed in nama začel pikolovsko razlagati,
na kaj vse morava paziti, da ne bova ovirala njegove nepremičnine, v nasprotnem bo uveljavljal
status stranke v postopku, do česar ima baje pravico. Omenjal je celo, da moram paziti, naj bo
naša hiša skladna z okolico, kar se mi zdi posebno nesprejemljivo.
Naj pojasnim, da nismo prav z ničimer vplivali na njegovo interesno območje, ne z odmiki, ne z
osenčenjem ali kaj podobnega, ampak je bilo očitno, da se je začel vtikati v našo gradnjo, baje,
ker ga ob prihodu nismo obiskali in se mu predstavili. Govori se, da se pač ima za nekakšnega
šerifa na vasi, mi pa se raje držimo zase oz. se družimo z ljudmi, ki so »naše baže«.
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Zanima me, kako zdaj zakonodaja ureja status stranke v postopku. Slišala sem, da so se
njihova pooblastila nekoliko zmanjšala. Drži?
Bralka
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Vmešavanje v sosedske posle je
nacionalni šport
Slovenski narod ima očitno v genih zapisano patološko lastnost, ki se ji reče čezmerno
vmešavanje v sosedske posle. Tako v mestu kot na vasi. Nekateri iščejo razloge zanjo v
zgodovinsko pogojenem strahu pred odvzemom lastne zemlje, ki se je Slovencem v preteklosti
pogosto dogajal. Sam sem vse bolj prepričan, da je razlog precej enostavnejši, in sicer je to
napačna lestvica vrednot, ki izhaja iz napačne vzgoje, neukosti, nestrpnosti, nerazgledanosti in
nizke kulturne ravni. Človeku zdrave pameti in ustrezne človeške širine bo vselej težko
razumeti, kaj žene soseda, da se stalno vtika v sosedske zadeve, se naslaja ob tem, ko mu
»krava crkne«, kupuje enake avtomobile ipd.

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

Sicer pa Gradbeni zakon določa, da je lahko stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega
dovoljenja lastnik zemljišča, ki meji na nepremičnine, na katerih je nameravana gradnja, razen
če pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanj ne vpliva, ter tudi druga
oseba, če izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko
vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino. V zvezi s tem bi
poudaril, da bi moral upravni organ za gradbene zadeve pravice mejašev, da pridobijo status
stranskih udeležencev v postopku, razlagati restriktivno (ozko), predvsem pa ga odreči vsem
tistim, pri katerih bi obstajal sum, da želijo ta status zlorabljati za šikaniranje investitorjev.
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SKN (avdio): O zbiralnikih odpadnega
jedilnega olja, tretji razvojni osi in
prekmurski razstavi
PIŠE: Radio Krka/R.M.
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Takšni zabojniki so namenjeni zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev

Komunala Novo mesto
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V oddaji »S Krko naokoli« smo tokrat predstavili, kako poteka projekt postavljanja
zbiralnikov odpadnega jedilnega olja, kaj je novega na področju Tretje razvojne osi in vas
povabili v kostanjeviško galerijo k ogledu razstave prekmurskih umetnikov
Komunala Novo mesto je prejšnji konec tedna v sklopu projekta »Odpadno olje na bolje«
začela postavljati zbiralnike. Ti so prepoznavne rumene barve, vanje sodi izključno jedilno
olje, postavljeni pa bodo na že obstoječih ekoloških otokih. V sklopu projekta bo poleg
postavitev zabojnikov izjemnega pomena tudi osveščanje. Novomeška komunala je tako za
projekt dobila 75 tisoč evrov evropskega denarja, ki poleg nakupa in postavitve zabojnikov
ter gospodinjskih posodic, vsebuje tudi različne akcije osveščanja. Nepravilno odvrženo
odpadno jedilno olje na primer v straniščno školjko, lahko na vodovodni poti povzroči veliko
škode. In kje so ali pa še bodo ti zbiralniki? O tem v oddaji »S Krko naokoli«.
Občina Mirna bo za obnovo in preplastitve cest na devetih odsekih po minuli petek
podpisani pogodbi s podjetjem Komunalne gradnje Grosuplje namenila 75 tisoč evrov.
Pogodbo sta podpisala mirnski župan Dušan Skerbiš in direktor KGG Viktor Dolinšek.
Vlada je določila ﬁnanciranje triaže v devetih satelitskih urgentnih centrih. Med njimi sta tudi
Kočevje in Sevnica.
Okoljski minister Brežičan Andrej Vizjak po neuspeli tožbi združenja Rovo proti gradbenemu

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

dovoljenju za prva dela na odseku načrtovane hitre ceste Velenje-Slovenj Gradec upa na
čimprejšnji začetek gradnje tretje razvojne osi. Pred dnevi se je srečal s predstavniki
Mladinske iniciative za tretjo razvojno os in dejal, da so njihove zahteve povsem na mestu.
Tretja razvojna os je po Vizjakovih besedah eden od projektov, zaradi katerih so na
ministrstvu za okolje in prostor v okviru protikriznih ukrepov predlagali nekatere spremembe
gradbene zakonodaje v smislu učinkovitejše gradnje.
Ob koncu današnje oddaje, pa smo nekaj minut namenili tudi kulturi. V novem razstavišču
Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki je od sobote na ogled gostujoča razstava
»Osamljenosti - izrazi tesnobe v prekmurski likovni umetnosti« z izborom del stalne zbirke
Galerije Murska Sobota. Lani pripravljena razstava je posvečena stoletnici priključitve
Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.
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Podrobneje o vsem pa v oddaji »S Krko naokoli«, ki jo je pripravila in uredila Renata Mikec.

Oddaja "S Krko naokoli", 01.06.2020
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O odpadnem jedilnem olju, tretji razvojni osi, prekmurski razstavi v Kostanjevici
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"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"
Intervju s Pavlom Gantarjem
Larisa Daugul | 1. junij 2020 ob 06:28
MMC RTV SLO

Gantar leta 1998 podpisuje Aarhuško konvencijo. Foto: Twitter Pavla Gantarja

Ni res, da meril, ki določajo vključevanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij v projekte, ni mogoče spreminjati. Lahko se
preoblikujejo, a v intenzivnem dialogu z njimi, poudarja Pavel Gantar. Sicer gre za kršitev Aarhuške konvencije.
S sprejetim tretjim interventnim protikoronskim zakonom, namenjenim okrevanju družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih
posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih organizacij (NVO). Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem
zakonu, ki je nevladnim organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Sledilo je spreminjanje Zakona o ohranjanju narave, ki je na podoben, a z amandmaji nekoliko omiljen način zaostrilo
pogoje za NVO-je pri pridobivanju statusa organizacije v javnem interesu, s tretjim protikoronskim zakonom pa so se strogi pogoji, ki dišijo po
želji po izključevanju nevladnih organizacij iz velikih infrastrukturnih projektov, iz drugega zakona podaljšali do konca leta 2021.
Spreminjanje pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri posegih v okolje samo po sebi ni sporno. Sporno je, da so bile spremembe
uvedene enostransko, brez dialoga z nevladniki, je za MMC poudaril Pavel Gantar. Zato je tudi prepričan, da je s tem prišlo do kršitve Aarhuške
konvencije, ki jo je, kot minister za okolje in prostor (1994-2000) v vladi Janeza Drnovška, podpisal sam. Gantar je doktor socioloških znanosti, ki
se je posvečal predvsem umeščanju družbe v prostor. Z njim smo se pogovarjali v petek, nekaj ur pred sprejetjem tretjega protikoronskega
svežnja in interventnega zakona o spodbujanju investicij.

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

Na Twitterju ste objavili fotografijo, na kateri leta 1998 kot okoljski minister podpisujete Aarhuško konvencijo. K čemu smo se takrat kot
država zavezali?
Zavezali smo se predvsem temu, da bomo pravočasno, korektno in pošteno obveščali javnost o dogajanjih na področju okolja. Predvsem v
zadevah, ki ljudi zanimajo zaradi posledic, ki jih imajo na okolje, naravo ali za njih same. Obenem pa smo se tudi zavezali, da bomo vključevali
javnost v postopke odločanja pri projektih in reševanju okoljskih problemov in ji hkrati omogočili vpeljavo določenih pravnih sredstev. Z njimi
lahko javnost v vsaki pravni državi sproti pravno oporeka projektom ali rešitvam, za katere meni, da so neustrezni ali sprejeti na način, ki ne
zagotavlja vključevanja ljudi v postopke obveščanja in sodelovanja pri sprejemanju odločitev.
Ali se v zadnjem mesecu s spreminjanjem gradbene zakonodaje v okviru drugega in tretjega interventnega zakona in s spreminjanjem
zakona o ohranjanju narave dogaja prav to?
Mislim, da ja. A naj povem predvsem to, da je ključna napaka, ki jo je vlada zagrešila, da je razmeroma pomembne odločitve oziroma spremembe,
ki zadevajo položaj nevladnih organizacij v procesu odločanja in vlaganja pravnih sredstev, vložila mimo njih oziroma brez sodelovanja z njimi. Ni
res, da meril ali opredelitev, ki kvalificirajo nevladni sektor ali civilno družbo, ni mogoče spreminjati. Nič ni ne zacementirano ne zakopano v grob,
vedno je merila mogoče spremeniti, ampak v sodelovanju z njimi. Najmanj na način, da so o tem obveščeni, da morajo glede sprememb izreči
svoje mnenje in da je seveda razumna mnenja treba tudi upoštevati. Šele nato se lahko te stvari spremenijo. In to ni bilo storjeno. Ne samo, da so
vsebinsko precej prikrajšali naravovarstveni sektor, že s tem, da ga niso takoj na začetku vključili v proceduro, so kršili Aarhuško konvencijo, ki je
del evropskega in slovenskega pravnega reda.

Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne
politične opcije, vključno z Evropsko komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko",
ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem, umeščeni v vsakršno naše
delovanje.

Pavel Gantar

Ali spreminjanje pogojev za vključevanje nevladnega sektorja v procese odločanja spada v interventno zakonodajo, ki skuša omiliti
posledice epidemije?
Seveda ne. V drugi protikoronski zakon so uvrstili člene od 100.a do 100.h pod krinko reševanja in zagona gospodarstva v koronski krizi. Prav
režal sem se, saj naj bi drugi protikoronski zakon nehal veljati 15. junija, zdaj, s koncem epidemije, pa je nehal veljati celo prej, kar pomeni, da te
določbe za nevladnike niso imele nobenega smisla. V tem času se tako ali tako ni dalo začeti nobenega projekta po tem postopku, zakaj so
potem to sploh vključili v zakon? Jasno je, da so tam zato, da se sčasoma spremenijo v trajno rešitev. In do tega je prišlo, ko so na pobudo SNS-a,
kdor koli že temu verjame, znameniti 100.f člen, ki omejuje nevladne organizacije, kot trajno rešitev prenesli v Zakon o ohranjanju narave. S tem je
postal ne le del protikoronskih svežnjev, ampak trajne rešitve. Podobno se je v tretjem protikoronskem svežnju kompletnemu segmentu od 100.b
do 100.h člena podaljšala veljavnost do 31. decembra 2021. Torej daleč v pokoronski čas, če verjamemo, da ne bomo imeli kmalu še večje in hujše
krize.
Do takrat pa se lahko zgodi že marsikaj.
V tem času bodo prav gotovo spremenili Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon in recimo Zakon o urejanju prostora in počasi uveljavili ta merila,
o katerih se niso niti slučajno pogovarjali z nevladnim sektorjem. Temu je naklonjeno tudi neko splošno vzdušje, saj so vsi po vrsti veseli.
Gospodarska zbornica je vesela, Obrno-podjetniška zbornica je vesela, potem poslušamo izjave direktorja nekega gradbenega podjetja, kako
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okoljske zahteve zavirajo gradnjo in podobno. Vsi so skrajno veseli, tako da nekih hudih političnih konfliktov ali sporov ni pričakovati. Konflikti se
bodo odvijali le s tistimi, ki so neposredno prizadeti. Pri čemer moramo povedati, da so preprosto odstranili varovalni mehanizem in posledice
tega bodo lahko zelo resne.

Na seznamu pomembnih projektov, ki naj bi jih vlada zagnala po hitrem postopku (interventni zakon za
zagon investicij, op. a.), je veliko dobrih. Ampak bojim se, da bodo nekatere zapeljali na način, ki bo
povzročil veliko škode in se bodo kasneje izkazali, da niso v prid, temveč v škodo gospodarstvu.

Pavel Gantar

Po drugi strani je treba reči, da nevladne organizacije niso nobeni angeli. Med seboj so si zelo različne. Poznamo velike in močne, ki imajo tudi več
kot 1000 članov, na drugi strani so majhne nevladne organizacije, ki se komaj sestavijo z nekaj člani in imajo zelo fokusiran interes na eno samo
stvar, nič več in nič manj. Zdaj zakon postavlja merilo 50 članov. Mogoče je sicer razmišljati tudi o kvantitetnih merilih, a za božjo voljo, poglejmo,
kakšne so v Sloveniji razmere. Neko strokovno biološko društvo, ki preučuje določeno redko vrsto živali ali organizma, ima lahko 30 članov ali še
manj, saj v Sloveniji ni toliko ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Vsaka taka organizacija je zdaj izločena iz procedur. Da bi neka ustanova morala imeti na
računu 10.000 evrov, če se s tem hoče ukvarjati, ja pa tako ali tako norost ... Ukrepi so napisani tako, da izločijo veliko večino organizacij, pri čemer
jim omogočajo tudi zelo kratek čas za prilagoditev.
Toda kot ste ugotovili, imajo ugotovitve vlade, da se določeni postopki pri umeščanju investicij v prostor predolgo vlečejo, kljub vsemu
široko podporo.
Pozitivne spremembe na tem področju so bile po mojem mnenju storjene z uvedbo integralnega gradbenega dovoljenja. Ko se postopek za
presojo vplivov na okolje nekega objekta, torej za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, združi s samim postopkom pridobivanja gradbenega
dovoljenja. To je nova rešitev, s katero še nimamo veliko izkušenj in treba bo videti, kako deluje. Morda obstajajo kakšne neumne ovire, ki jih je
treba v zakonodaji odpraviti.

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

Druga stvar pa je, da je družba vse bolj razvita, zato konflikti v prostoru naraščajo. Projekti, ki so sporni, povsod po svetu zahtevajo izjemno veliko
časa. Nekateri projekti pa se nikoli ne uresničijo. Smešna je izjava predsednice Gospodarske zbornice Slovenije Sonje Šmuc, ki predpostavlja, da če
se zaprosi za okoljevarstveno dovoljenje, se pričakuje, da se ga tudi dobi. To ni res. Lahko se ga tudi ne dobi. Pomembno je, da se ga hitro zavrne
ali hitro izda. Stvar je taka: prvič, pridobivanje dovoljenj je treba vračunati v postopke in se projektov lotiti hitreje kot sicer in ne v zadnjem hipu.
Drugič, treba je usposobiti strokovne službe, ki ječijo pod bremenom dela. A nihče noče slišati, da bi službe, ki se ukvarjajo z izdajo
okoljevarstvenih soglasij, okrepili, čeprav bi s tem bistveno pripomogli k hitrejšim postopkom izdaje ali zavrnitve soglasij. In tretjič, zakaj zadeve, ki
pridejo na upravno sodišče, trajajo tako dolgo? Saj ne gre za kazenske postopke, v katerem bi morali zaslišati priče, iskati in zbirati dokaze in
ugotavljati, ali je nekdo res umoril svojo ženo ali je bil sosed. Vse je že tam, v dokumentaciji. Ta sodišča nikoli ne presojajo meritorno, ampak ali so
bila kršena pravila in predpisi. Upravno sodišče ne more ugotavljati, ali je neka fasada ustrezna ali ne, ampak ali so bili spoštovani postopki.
V petek so poslanci izglasovali tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji. Pri izhajanju iz krize potrebujemo vizijo, kako iz nje iziti. Je pospeševanje velikih gradbenih projektov eden od načinov
izhoda?
Prav gotovo to je eden od načinov za izhod iz krize, a ne smemo vseh konjev staviti le nanj. Pričakoval bi tudi projekte, ki vlagajo v kulturo,
izobraževanje, znanost in dvigujejo raven kompetentnosti, strokovne usposobljenosti, znanosti in ne le vlaganje v beton in infrastrukturo. Lahko bi
lansirali novo generacijo mladih raziskovalcev, to bi bilo celo enako ali bolj pomembno.
Sicer pa so na vladnem seznamu pomembnih investicij projekti, o katerih imam za večino dobro mnenje in je prav, da se nadaljujejo. Veliko je
urejanja voda, kar kot nekdo, ki se z vidika družbenih znanosti veliko ukvarjam z vodo, zelo pozdravljam. A v upanju, da se bodo ti projekti izvajali
tako, da se bo upoštevala integralna narava voda in njihova funkcija v okolju, ne le njihovo "škodljivo delovanje", kot so poplave. Absolutno
pozdravljam še celo vrsto drugih projektov, za katere se mi zdi dobro, da se jim vlada posveti. Ne zdi se mi pa v redu, da je na seznamu, razen
tretjega pasu oziroma šestpasovnice na odseku Koseze-Kozarje, širitev ljubljanske obvoznice in njenih vpadnic. Gre za cestarsko-gradbene rešitve,
za katere obstaja vrsto pomislekov. Širitve cest pomenijo premeščanje zastojev drugam in bodo zahtevale še dodatne širitve. Namesto da bi se
zavedali, da moramo na neki točki zamenjati modus in namesto v avtoceste vlagati v železnice in primestni, mestni in medmestni promet za
dnevne migracije šolarjev, učiteljev, delavcev, uslužbencev ... Rešitev širitve cest ni predebatirana in preverjena in je na seznamu, ker se je nekdo
tako odločil, in to ni dobro.
Kje pa je zelena slovenska politika? Močne zelene stranke nimamo, na levem političnem polu prav tako ni stranke, ki bi nagovarjala
zelene volivce.
Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne politične opcije, vključno z Evropsko
komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko", ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem,
umeščeni v vsakršno naše delovanje, investiranje, gradnjo, razvoj mest. Pogrešamo predvsem premisleke o odzivih na naše poseganje v prostor in
okolje, ki igrajo obrobno vlogo pri odločitvah, v katero smer se bomo razvijali. To je po mojem mnenju osnovna pomanjkljivost.
Čeprav je dejstvo, da "zelenih", kot jih imajo Avstrijci ali Nemci, nimamo. Pri čemer moramo razumeti, da njihovi dve stranki nista preprosto samo
zeleni, temveč imata razvita stališča, javno prisostvujeta in vplivata na celo paleto družbenih in javnih vprašanj, ne le na ozek segment zelene
politike. Gre za stranke, ki integrirajo vprašanje zelene politike na vsa javna vprašanja, česar v Sloveniji nimamo. Mislim, da tudi nobena od strank
na t. i. levem polu tega ni sposobna ponuditi. Glede na zgodovino, ki so jo prehodili, glede na kadre, ki jih imajo, itn.

27

Aktualno24.si
Država: Slovenija

01.06.2020
Ponedeljek, 06:49

Kazalo

https://www.aktualno24.si/view/bolj-kot-je-druzba-...

3/3

Tudi močnih ministrov ali ministric, ki bi predstavljali branik za okolje, v zadnjih letih nismo ravno imeli ...
O tem nerad sodim, ker vem, kako težko je biti okoljski minister, zato se izogibam sodbam posameznih oseb. Je pa res, da sedanji minister Andrej
Vizjak v ničemer ne skriva, da je njegova zgodba odstranjevanje okoljskih ovir pri gospodarskih mega infrastrukturnih projektih. O tem ni dvoma,
tega ne skriva, kar mu je mogoče celo šteti v čast, ker se vsaj ne spreneveda. Je pa dejanski nasprotnik bolj treznega premisleka o tem, kako
nasloviti to vprašanje v Sloveniji.
Večkrat sem že omenil, da se zdi, da je glavni okoljski problem Slovenije ministrstvo za okolje samo. Zaradi dolgoletne razgradnje sistema
strokovnosti, kompetenc, uslužbencev, podcenjenosti določenih vprašanj, podzaposlenosti na določenih sektorjih, ki bi morali imeti močne
strokovne in inšpekcijske službe. Imeti šibko ministrstvo pa je v interesu vseh, ki okoljska vprašanja dojemajo kot oviro in motnjo. Okoljsko
ministrstvo jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni neučinkovitosti.

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

Toda na volitvah v evropski parlament sta pri nas dve popolnoma marginalni zeleni stranki, če bi sešteli njune glasove, prejeli skupno
skoraj 4 odstotke podpore, zgodila so se gibanja mladih za podnebno pravičnost. Zdi se, da v družbi vendarle obstaja močen interes za
bolj ozaveščeno okoljsko politiko.
In to je tudi edino, kar res vzbuja optimizem. Če se ta vprašanja ne artikulirajo v političnem prostoru, se vsaj artikulirajo v predpolitičnem prostoru
civilne družbe, na številne, včasih tudi konfuzne načine. Ampak tako pač procesi ozaveščanja in tematiziranja javnih vprašanj tudi nastajajo. In tu je
še edino upanje. Da ljudje ne bodo dovolili, da se jih poceni prinese okoli.

Pavel Gantar. Foto: BoBo
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"Bolj kot je družba razvita, bolj naraščajo konflikti v prostoru"
Intervju s Pavlom Gantarjem
Larisa Daugul | 1. junij 2020 ob 06:28
MMC RTV SLO

Gantar leta 1998 podpisuje Aarhuško konvencijo. Foto: Twitter Pavla Gantarja

Ni res, da meril, ki določajo vključevanje okoljevarstvenih nevladnih organizacij v projekte, ni mogoče spreminjati. Lahko se
preoblikujejo, a v intenzivnem dialogu z njimi, poudarja Pavel Gantar. Sicer gre za kršitev Aarhuške konvencije.
S sprejetim tretjim interventnim protikoronskim zakonom, namenjenim okrevanju družbe in gospodarstva, se vsaj za zdaj končuje saga o vladnih
posegih v javno vlogo okoljevarstvenih nevladnih organizacij (NVO). Začelo se je s spremembo gradbene zakonodaje v drugem protikoronskem
zakonu, ki je nevladnim organizacijam postavil praktično nemogoče pogoje – in to za dve leti nazaj – za sodelovanje v postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja. Sledilo je spreminjanje Zakona o ohranjanju narave, ki je na podoben, a z amandmaji nekoliko omiljen način zaostrilo
pogoje za NVO-je pri pridobivanju statusa organizacije v javnem interesu, s tretjim protikoronskim zakonom pa so se strogi pogoji, ki dišijo po
želji po izključevanju nevladnih organizacij iz velikih infrastrukturnih projektov, iz drugega zakona podaljšali do konca leta 2021.
Spreminjanje pogojev za sodelovanje nevladnih organizacij pri posegih v okolje samo po sebi ni sporno. Sporno je, da so bile spremembe
uvedene enostransko, brez dialoga z nevladniki, je za MMC poudaril Pavel Gantar. Zato je tudi prepričan, da je s tem prišlo do kršitve Aarhuške
konvencije, ki jo je, kot minister za okolje in prostor (1994-2000) v vladi Janeza Drnovška, podpisal sam. Gantar je doktor socioloških znanosti, ki
se je posvečal predvsem umeščanju družbe v prostor. Z njim smo se pogovarjali v petek, nekaj ur pred sprejetjem tretjega protikoronskega
svežnja in interventnega zakona o spodbujanju investicij.

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

Na Twitterju ste objavili fotografijo, na kateri leta 1998 kot okoljski minister podpisujete Aarhuško konvencijo. K čemu smo se takrat kot
država zavezali?
Zavezali smo se predvsem temu, da bomo pravočasno, korektno in pošteno obveščali javnost o dogajanjih na področju okolja. Predvsem v
zadevah, ki ljudi zanimajo zaradi posledic, ki jih imajo na okolje, naravo ali za njih same. Obenem pa smo se tudi zavezali, da bomo vključevali
javnost v postopke odločanja pri projektih in reševanju okoljskih problemov in ji hkrati omogočili vpeljavo določenih pravnih sredstev. Z njimi
lahko javnost v vsaki pravni državi sproti pravno oporeka projektom ali rešitvam, za katere meni, da so neustrezni ali sprejeti na način, ki ne
zagotavlja vključevanja ljudi v postopke obveščanja in sodelovanja pri sprejemanju odločitev.
Ali se v zadnjem mesecu s spreminjanjem gradbene zakonodaje v okviru drugega in tretjega interventnega zakona in s spreminjanjem
zakona o ohranjanju narave dogaja prav to?
Mislim, da ja. A naj povem predvsem to, da je ključna napaka, ki jo je vlada zagrešila, da je razmeroma pomembne odločitve oziroma spremembe,
ki zadevajo položaj nevladnih organizacij v procesu odločanja in vlaganja pravnih sredstev, vložila mimo njih oziroma brez sodelovanja z njimi. Ni
res, da meril ali opredelitev, ki kvalificirajo nevladni sektor ali civilno družbo, ni mogoče spreminjati. Nič ni ne zacementirano ne zakopano v grob,
vedno je merila mogoče spremeniti, ampak v sodelovanju z njimi. Najmanj na način, da so o tem obveščeni, da morajo glede sprememb izreči
svoje mnenje in da je seveda razumna mnenja treba tudi upoštevati. Šele nato se lahko te stvari spremenijo. In to ni bilo storjeno. Ne samo, da so
vsebinsko precej prikrajšali naravovarstveni sektor, že s tem, da ga niso takoj na začetku vključili v proceduro, so kršili Aarhuško konvencijo, ki je
del evropskega in slovenskega pravnega reda.

Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne
politične opcije, vključno z Evropsko komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko",
ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem, umeščeni v vsakršno naše
delovanje.

Pavel Gantar

Ali spreminjanje pogojev za vključevanje nevladnega sektorja v procese odločanja spada v interventno zakonodajo, ki skuša omiliti
posledice epidemije?
Seveda ne. V drugi protikoronski zakon so uvrstili člene od 100.a do 100.h pod krinko reševanja in zagona gospodarstva v koronski krizi. Prav
režal sem se, saj naj bi drugi protikoronski zakon nehal veljati 15. junija, zdaj, s koncem epidemije, pa je nehal veljati celo prej, kar pomeni, da te
določbe za nevladnike niso imele nobenega smisla. V tem času se tako ali tako ni dalo začeti nobenega projekta po tem postopku, zakaj so
potem to sploh vključili v zakon? Jasno je, da so tam zato, da se sčasoma spremenijo v trajno rešitev. In do tega je prišlo, ko so na pobudo SNS-a,
kdor koli že temu verjame, znameniti 100.f člen, ki omejuje nevladne organizacije, kot trajno rešitev prenesli v Zakon o ohranjanju narave. S tem je
postal ne le del protikoronskih svežnjev, ampak trajne rešitve. Podobno se je v tretjem protikoronskem svežnju kompletnemu segmentu od 100.b
do 100.h člena podaljšala veljavnost do 31. decembra 2021. Torej daleč v pokoronski čas, če verjamemo, da ne bomo imeli kmalu še večje in hujše
krize.
Do takrat pa se lahko zgodi že marsikaj.
V tem času bodo prav gotovo spremenili Zakon o varstvu okolja, Gradbeni zakon in recimo Zakon o urejanju prostora in počasi uveljavili ta merila,
o katerih se niso niti slučajno pogovarjali z nevladnim sektorjem. Temu je naklonjeno tudi neko splošno vzdušje, saj so vsi po vrsti veseli.
Gospodarska zbornica je vesela, Obrno-podjetniška zbornica je vesela, potem poslušamo izjave direktorja nekega gradbenega podjetja, kako

29

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

01.06.2020
Ponedeljek, 07:28

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/903813601a...

2/3

okoljske zahteve zavirajo gradnjo in podobno. Vsi so skrajno veseli, tako da nekih hudih političnih konfliktov ali sporov ni pričakovati. Konflikti se
bodo odvijali le s tistimi, ki so neposredno prizadeti. Pri čemer moramo povedati, da so preprosto odstranili varovalni mehanizem in posledice
tega bodo lahko zelo resne.

Na seznamu pomembnih projektov, ki naj bi jih vlada zagnala po hitrem postopku (interventni zakon za
zagon investicij, op. a.), je veliko dobrih. Ampak bojim se, da bodo nekatere zapeljali na način, ki bo
povzročil veliko škode in se bodo kasneje izkazali, da niso v prid, temveč v škodo gospodarstvu.

Pavel Gantar

Po drugi strani je treba reči, da nevladne organizacije niso nobeni angeli. Med seboj so si zelo različne. Poznamo velike in močne, ki imajo tudi več
kot 1000 članov, na drugi strani so majhne nevladne organizacije, ki se komaj sestavijo z nekaj člani in imajo zelo fokusiran interes na eno samo
stvar, nič več in nič manj. Zdaj zakon postavlja merilo 50 članov. Mogoče je sicer razmišljati tudi o kvantitetnih merilih, a za božjo voljo, poglejmo,
kakšne so v Sloveniji razmere. Neko strokovno biološko društvo, ki preučuje določeno redko vrsto živali ali organizma, ima lahko 30 članov ali še
manj, saj v Sloveniji ni toliko ljudi, ki bi se s tem ukvarjali. Vsaka taka organizacija je zdaj izločena iz procedur. Da bi neka ustanova morala imeti na
računu 10.000 evrov, če se s tem hoče ukvarjati, ja pa tako ali tako norost ... Ukrepi so napisani tako, da izločijo veliko večino organizacij, pri čemer
jim omogočajo tudi zelo kratek čas za prilagoditev.
Toda kot ste ugotovili, imajo ugotovitve vlade, da se določeni postopki pri umeščanju investicij v prostor predolgo vlečejo, kljub vsemu
široko podporo.
Pozitivne spremembe na tem področju so bile po mojem mnenju storjene z uvedbo integralnega gradbenega dovoljenja. Ko se postopek za
presojo vplivov na okolje nekega objekta, torej za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, združi s samim postopkom pridobivanja gradbenega
dovoljenja. To je nova rešitev, s katero še nimamo veliko izkušenj in treba bo videti, kako deluje. Morda obstajajo kakšne neumne ovire, ki jih je
treba v zakonodaji odpraviti.

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

Druga stvar pa je, da je družba vse bolj razvita, zato konflikti v prostoru naraščajo. Projekti, ki so sporni, povsod po svetu zahtevajo izjemno veliko
časa. Nekateri projekti pa se nikoli ne uresničijo. Smešna je izjava predsednice Gospodarske zbornice Slovenije Sonje Šmuc, ki predpostavlja, da če
se zaprosi za okoljevarstveno dovoljenje, se pričakuje, da se ga tudi dobi. To ni res. Lahko se ga tudi ne dobi. Pomembno je, da se ga hitro zavrne
ali hitro izda. Stvar je taka: prvič, pridobivanje dovoljenj je treba vračunati v postopke in se projektov lotiti hitreje kot sicer in ne v zadnjem hipu.
Drugič, treba je usposobiti strokovne službe, ki ječijo pod bremenom dela. A nihče noče slišati, da bi službe, ki se ukvarjajo z izdajo
okoljevarstvenih soglasij, okrepili, čeprav bi s tem bistveno pripomogli k hitrejšim postopkom izdaje ali zavrnitve soglasij. In tretjič, zakaj zadeve, ki
pridejo na upravno sodišče, trajajo tako dolgo? Saj ne gre za kazenske postopke, v katerem bi morali zaslišati priče, iskati in zbirati dokaze in
ugotavljati, ali je nekdo res umoril svojo ženo ali je bil sosed. Vse je že tam, v dokumentaciji. Ta sodišča nikoli ne presojajo meritorno, ampak ali so
bila kršena pravila in predpisi. Upravno sodišče ne more ugotavljati, ali je neka fasada ustrezna ali ne, ampak ali so bili spoštovani postopki.
V petek so poslanci izglasovali tudi interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po
epidemiji. Pri izhajanju iz krize potrebujemo vizijo, kako iz nje iziti. Je pospeševanje velikih gradbenih projektov eden od načinov
izhoda?
Prav gotovo to je eden od načinov za izhod iz krize, a ne smemo vseh konjev staviti le nanj. Pričakoval bi tudi projekte, ki vlagajo v kulturo,
izobraževanje, znanost in dvigujejo raven kompetentnosti, strokovne usposobljenosti, znanosti in ne le vlaganje v beton in infrastrukturo. Lahko bi
lansirali novo generacijo mladih raziskovalcev, to bi bilo celo enako ali bolj pomembno.
Sicer pa so na vladnem seznamu pomembnih investicij projekti, o katerih imam za večino dobro mnenje in je prav, da se nadaljujejo. Veliko je
urejanja voda, kar kot nekdo, ki se z vidika družbenih znanosti veliko ukvarjam z vodo, zelo pozdravljam. A v upanju, da se bodo ti projekti izvajali
tako, da se bo upoštevala integralna narava voda in njihova funkcija v okolju, ne le njihovo "škodljivo delovanje", kot so poplave. Absolutno
pozdravljam še celo vrsto drugih projektov, za katere se mi zdi dobro, da se jim vlada posveti. Ne zdi se mi pa v redu, da je na seznamu, razen
tretjega pasu oziroma šestpasovnice na odseku Koseze-Kozarje, širitev ljubljanske obvoznice in njenih vpadnic. Gre za cestarsko-gradbene rešitve,
za katere obstaja vrsto pomislekov. Širitve cest pomenijo premeščanje zastojev drugam in bodo zahtevale še dodatne širitve. Namesto da bi se
zavedali, da moramo na neki točki zamenjati modus in namesto v avtoceste vlagati v železnice in primestni, mestni in medmestni promet za
dnevne migracije šolarjev, učiteljev, delavcev, uslužbencev ... Rešitev širitve cest ni predebatirana in preverjena in je na seznamu, ker se je nekdo
tako odločil, in to ni dobro.
Kje pa je zelena slovenska politika? Močne zelene stranke nimamo, na levem političnem polu prav tako ni stranke, ki bi nagovarjala
zelene volivce.
Mislim, da je "zelena politika" samo še dodatni simbolni označevalec, s katerim se po prsih trkajo različne politične opcije, vključno z Evropsko
komisijo. Zato ni bistveno, da imamo neko posebno "zeleno politiko", ampak da so razmisleki o tem, kaj se na dolgi rok dogaja z našim okoljem,
umeščeni v vsakršno naše delovanje, investiranje, gradnjo, razvoj mest. Pogrešamo predvsem premisleke o odzivih na naše poseganje v prostor in
okolje, ki igrajo obrobno vlogo pri odločitvah, v katero smer se bomo razvijali. To je po mojem mnenju osnovna pomanjkljivost.
Čeprav je dejstvo, da "zelenih", kot jih imajo Avstrijci ali Nemci, nimamo. Pri čemer moramo razumeti, da njihovi dve stranki nista preprosto samo
zeleni, temveč imata razvita stališča, javno prisostvujeta in vplivata na celo paleto družbenih in javnih vprašanj, ne le na ozek segment zelene
politike. Gre za stranke, ki integrirajo vprašanje zelene politike na vsa javna vprašanja, česar v Sloveniji nimamo. Mislim, da tudi nobena od strank
na t. i. levem polu tega ni sposobna ponuditi. Glede na zgodovino, ki so jo prehodili, glede na kadre, ki jih imajo, itn.
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Tudi močnih ministrov ali ministric, ki bi predstavljali branik za okolje, v zadnjih letih nismo ravno imeli ...
O tem nerad sodim, ker vem, kako težko je biti okoljski minister, zato se izogibam sodbam posameznih oseb. Je pa res, da sedanji minister Andrej
Vizjak v ničemer ne skriva, da je njegova zgodba odstranjevanje okoljskih ovir pri gospodarskih mega infrastrukturnih projektih. O tem ni dvoma,
tega ne skriva, kar mu je mogoče celo šteti v čast, ker se vsaj ne spreneveda. Je pa dejanski nasprotnik bolj treznega premisleka o tem, kako
nasloviti to vprašanje v Sloveniji.
Večkrat sem že omenil, da se zdi, da je glavni okoljski problem Slovenije ministrstvo za okolje samo. Zaradi dolgoletne razgradnje sistema
strokovnosti, kompetenc, uslužbencev, podcenjenosti določenih vprašanj, podzaposlenosti na določenih sektorjih, ki bi morali imeti močne
strokovne in inšpekcijske službe. Imeti šibko ministrstvo pa je v interesu vseh, ki okoljska vprašanja dojemajo kot oviro in motnjo. Okoljsko
ministrstvo jim ne more parirati in je vedno lahko naslovnik kritik o lastni neučinkovitosti.

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

Toda na volitvah v evropski parlament sta pri nas dve popolnoma marginalni zeleni stranki, če bi sešteli njune glasove, prejeli skupno
skoraj 4 odstotke podpore, zgodila so se gibanja mladih za podnebno pravičnost. Zdi se, da v družbi vendarle obstaja močen interes za
bolj ozaveščeno okoljsko politiko.
In to je tudi edino, kar res vzbuja optimizem. Če se ta vprašanja ne artikulirajo v političnem prostoru, se vsaj artikulirajo v predpolitičnem prostoru
civilne družbe, na številne, včasih tudi konfuzne načine. Ampak tako pač procesi ozaveščanja in tematiziranja javnih vprašanj tudi nastajajo. In tu je
še edino upanje. Da ljudje ne bodo dovolili, da se jih poceni prinese okoli.

Pavel Gantar. Foto: BoBo
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TOP 3

Občina Izola bo pridobila zemljišča ob morju in v
Livadah
1 junija, 2020

Občina Izola bo preko Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) od družbe Argolina
odkupila štiri parcele, ki v naravi predstavljajo pozidana stavbna zemljišča nekdanje
tovarne Argo na Dantejevi ulici, v skupni izmeri 3.597 m².

Za nakup navedenih nepremičnin bo namenila 20.000 EUR. »Na nepremičninah občina v
prihodnjih letih načrtuje izgradnjo interaktivnega muzeja ribiške industrije Slovenije, ki bo
večfunkcijski objekt. Želja je, da bi objekt deloval kot hiša eksperimentov za ribištvo,
biodiverziteto in naravo Slovenije, z elementi klasičnega muzeja, ribiškega oz. morskega
doma in centra odličnosti za inovativnost in usposabljanje ter promocijo za
mari/akvakulturo«, so pojasnili na izolski občini. Občina ocenjuje vrednost interaktivnega
32

Obalaplus.si
Država: Slovenija

01.06.2020
Ponedeljek, 07:39

Kazalo

http://obalaplus.si/2020/06/01/obcina-izola-bo-pri...

2/2

muzeja ribiške industrije na dobre 4 mio evrov in pričakuje sofinanciranje s strani Evropske
unije v višini 70 % vrednosti projekta v letih 2022-2024. Poleg sredstev za nakup zemljišča bo
občina z rebalansom v letošnjem letu namenila še nekaj sredstev za začetek priprave projektne
dokumentacije za muzej. Gre za sredstva, ki jih je občina že pridobila iz programa LAS Istre.

Kot so povedali, se posledice pojava koronavirusa izrazito kažejo tudi na gospodarstvu
in turizmu Izole. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer se pripravlja dodatni načrt
promocijskih aktivnosti Izole kot priljubljene destinacije za počitnikovanje ali vikend izlete.
Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav se povečajo za 12.000 EUR. Za dokup dotrajane
novoletne razsvetljave za praznično okrasitev mesta in zaledja se z rebalansom predvidi
dodatnih 10.000 EUR.

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

Občina Izola namerava od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupiti zemljišče v
Livadah ob ulici Zvonimira Miloša v izmeri 1.279 m2. Skupaj s sosednjim zemljiščem, ki je
že v lasti Občine tvorita gradbeno parcelo, na katerih bo po manjši spremembi prostorskega
akta možno umestiti stanovanjski objekt za neprofitna stanovanja. Z DUTB je bil sklenjen
dogovor, da nepremičnino proda Občini po ceni 100.000 EUR.

Vrednost zemljišč ostaja nespremenjena

Izolski občinski svet je na seji sprejel predlog sklepa o določitvi vrednosti zemljišč v občini
Izola za potrebe Občine. Občina Izola je pristopila k novelaciji vrednosti zemljišč, ker je
veljavnost omenjenega sklepa potekla. Pooblaščena cenilca sta prevrednotila v letu 2019
izdelano oceno izhodiščne vrednosti za stavbna zemljišča, ob tem pa upoštevala tudi trenutne
izredne razmere. Upoštevajoč navedeno je bila nova vrednost zemljišč določena v enaki
višini, kot je veljala za leto 2019. S sklepom občinskega sveta določena vrednost zemljišč v
pravnih poslih omogoča poenostavitev postopkov, vnaprej znane vrednosti nepremičnin za
zainteresirane stranke, enakovredna merila za določitev nadomestila za služnosti in ne
nazadnje znižanje porabe proračunskih sredstev za cenitve. Potrjen je bil tudi sklep sprejet na
Odboru za gospodarstvo in finance, iz katerega izhaja, da po poteku veljavnosti sklepa o
določitvi vrednosti zemljišč novo letno vrednost zemljišč določi župan s sklepom na podlagi
cenitve.
Foto: Jaka Ivančič
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V prvem četrtletju je BDP padel za 2,3 odstotka
1 junija, 2020

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

Na Umarju na osnovi statističnih podatkov ugotavljajo, da se je realni BDP v prvem letošnjem četrtletju
medletno zmanjšal za 2,3 odstotka. Pri tem je bil padec gospodarske aktivnosti večji kot v EU.
K padcu je zaradi povečanja negotovosti in zaprtja vseh nenujnih storitvenih dejavnosti, v povezavi z ukrepi za
zajezitev širjenja epidemije COVID-19 sredi marca, največ prispeval upad v skupini dejavnosti trgovine, prometa
in gostinstva, opazno je upadla tudi potrošnja gospodinjstev.
»Med agregati potrošnje se je medletno okrepila le končna državna potrošnja. Gospodarska pričakovanja podjetij
in potrošnikov so aprila strmoglavila na najnižje vrednosti v zgodovini, tudi maja pa ostajajo močno pod ravnjo
pred globalno razširitvijo koronavirusa. V drugem četrtletju tako pričakujemo še močnejše zmanjšanje
gospodarske aktivnosti, kar, upoštevajoč zadnje napovedi za trgovinske partnerice, nakazuje na velik padec
aktivnosti v letošnjem letu,« razlagajo na Umarju.
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K padcu najbolj prispevale storitvene dejavnosti
K padcu dodane vrednosti v prvem letošnjem četrtletju so zaradi močno skrčene dejavnosti v času trajanja
zaščitnih ukrepov od sredine marca največ prispevale storitvene dejavnosti, še zlasti gostinstvo, trgovina in promet
ter različne storitvene dejavnosti, na katere so omejitve in zaščitni ukrepi vplivali še posebej izrazito (osebne
storitve, igralništvo).

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

Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo rešujeta januar in februar
V predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu je bila zaradi višje aktivnosti v prvih dveh mesecih, dodana vrednost
v prvi četrtini leta še medletno višja, pri čemer podatki za marec že kažejo opaznejši upad. Med predelovalnimi
dejavnostmi so največji upad zabeležile dejavnosti, povezane z avtomobilsko industrijo, proizvodnjo električnih
naprav in vmesnih proizvodov, razmeroma skromen pa je bil upad v prehrambeni in farmacevtski industriji.
Trg dela stabiliziral prvi protikoronski paket
»Na trgu dela so se razmere začele slabšati v drugi polovici marca, ko se je začelo povečevati število registrirano
brezposelnih, ki je bilo v drugi polovici maja medletno že za približno petino višje. Rast števila brezposelnih se je
v zadnjih tednih ustavila, njihovo ponovno povečevanje pa pričakujemo po izteku ukrepov prvega protikoronskega
paketa,« pravi Maja Bednaš, direktorica UMAR.
Pičle tudi naložbe v osnovna sredstva
V prvem četrtletju so se znižale tudi naložbe v osnovna sredstva, ki so bile medletno nižje za 6,3 %. Slednje je
predvsem posledica nižjih naložb v opremo in stroje, ki so bile zaradi umirjanja aktivnosti v mednarodnem okolju
nižje že v zadnjem lanskem četrtletju.«Letos so se še dodatno znižale zaradi zaostrenih razmer v mednarodnem
okolju in težav podjetij pri transportu, ki so jih povzročili omejitveni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa ter
velike negotovosti, ki vpliva na investicijske odločitve podjetij,« razlagajo na Umarju.
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Krčenje zunanje trgovine
Padec svetovne trgovine in mednarodne omejitve so vplivale tako na padec izvoza (-1,6 odstotka) kot uvoza
(-2,5 odstotka) v prvem četrtletju. Izvoz blaga v EU je v prvem četrtletju medletno upadel za 5 odstotkov,
najizraziteje v Italijo. Zaradi negotovosti in omejitvenih ukrepov se je povečal upad v menjavi večine storitev
(predvsem v segmentu potovanj in transporta). Prispevek salda menjave s tujino k rasti BDP je bil pozitiven (0,5
odstotnih točk).
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Podjetje Grafist d.o.o. ima štiri
nove MAN-e

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

»Na obali nekaj novega«, bi lahko dejali. Podjetje Graﬁst d.o.o. iz Kopra je namreč
prevzelo štirimi nove MAN tovornjake za gradbeništvo iz serij TGS in TGM. »Na obali
nekaj novega«, bi lahko dejali. Podjetje Graﬁst d.o.o. iz Kopra je namreč prevzelo
štirimi nove MAN tovornjake za gradbeništvo iz serij TGS in TGM.

Dva izmed TGS-ov sta opremljena s prekucnikom, medtem ko je tretji vlačilec. Za pogon vseh skrbi vgrajen šestvaljni
D26 motor, medtem ko dvoosni prekucnik TGM poganja motor D08.

Podjetje MAN Truck & Bus Slovenija je ob koncu meseca maja podjetju Graﬁst d.o.o. iz Kopra izročilo
tri tovornjake TGS. Dva izmed njih sta opremljena s prekucnikom, medtem ko je tretji vlačilec. Za
pogon vseh skrbi vgrajen šestvaljni D26 motor, medtem ko dvoosni prekucnik TGM poganja motor
D08. Podjetju želimo veliko število varnih in prevoženih kilometrov.
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Fotogalerija
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V veljavi tretji paket protikoronske pomoči
krog.sta.si/2769999/v-veljavi-tretji-paket-protikoronske-pomoci
May 31, 2020

Podjetja 31.5.2020 8:22

Ljubljana, 31. maja - Začel je veljati tretji paket protikoronskih
ukrepov, vrednih milijardo evrov. Ključni cilj je ohranitev čim
več delovnih mest ter pomoč turistični panogi z izdajo
vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. Za lažji
zagon gospodarstva po epidemiji prinaša odpravo ovir pri
izvedbi pomembnih naložb.

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

Paket pomoči prinaša subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Koristil ga bo
lahko vsak delodajalec, ki vsaj 10 odstotkom zaposlenih ne bo mogel zagotavljati 90
odstotkov dela. Država bo za vsakega takšnega delavca subvencionirala
nadomestilo plače v obsegu od pet do 20 ur tedensko, ukrep pa bo veljal od 1. junija
do 31. decembra.
Z namenom ohranitve čim več delovnih mest se do konca junija podaljšuje
subvencioniranje nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. V
nasprotju s prvotnimi načrti vlade bodo do njega z redkimi izjemami upravičeni vsi
delodajalci in ne le tisti iz panoge turizma in gostinstva. Tako kot do zdaj bodo do
tega subvencioniranja upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni
prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov.
Za pomoč turizmu uveljavlja vrednostne bone, ki jih bodo prejele vse osebe s
stalnim prebivališčem v Sloveniji na dan 13. marca 2020, in sicer rojene do vključno
leta 2002 v višini 200 evrov, mlajše pa v višini 50 evrov. Bone bo mogoče koristiti za
plačilo nočitve oz. nočitve z zajtrkom v nastanitvenih objektih v Sloveniji, od hotelov
do planinskih domov ali kampov. Veljali bodo do konca leta.
Paket prinaša še druge ukrepe za pomoč pri vnovičnem zagonu gospodarstva po
epidemiji. Med njimi so državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za
podjetja, kot tudi pomoč prevoznikom, žičničarjem in kmetom. Približno 125
milijonov evrov je predvidenih za zdravstvo, ker v času epidemije ni moglo izvajati
velikega dela storitev.
Zdaj bodo do kriznega dodatka, ki ga je za različne skupine državljanov uvedel prvi
protikoronski zakon, upravičeni tudi vpoklicani pripadniki civilne zaščite ter
prostovoljni gasilci, gorski reševalci in jamarji. Novi upravičenci so še zasebni
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izvajalci institucionalnega varstva in pomoči družini na domu.
S ciljem pospešiti investicije se podaljšujejo ukrepi na področju gradbene
zakonodaje, s katerimi se je v začetku maja zaostrilo pogoje za sodelovanje
nevladnih organizacij pri postopkih izdaje gradbenih dovoljenj.
Organizatorji športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije niso mogli izvesti, bodo
lahko imetnikom vstopnice izdali vrednotnico v enaki vrednosti.
Paket vključuje tudi zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure, v katerem bo
članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi
pandemije novega koronavirusa. Slovenija naj bi si s tega naslova obetala za 900
milijonov evrov posojil.

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

Uveljavljen je bil še interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, s katerim bo vlada določila nabor
pomembnih naložb ter zagotovila, da čim prej stečejo in pomagajo zagnati
gospodarstvo.
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38. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA
ZBORA RS
Ljubljana, 1. 6. 2020 – 29. 5. 2020 je potekala
38. izredna seja Državnega zbora RS, na kateri
so poslanke in poslanci sprejeli Zakon o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE),
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva
po epidemiji investicij za zagon gospodarstva
COVID – 19 (IZOOPIZG) ter Zakon o poroštvu
Republike Slovenije v evropskem instrumentu
za začasno podporo za ublažitev tveganj za
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po
izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB).
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 (ZIUOOPE)
Državni zbor RS je z 51 glasovi za in 8 proti potrdil tretji paket protikoronskih ukrepov, tokrat vrednih milijardo
evrov. Ključni cilj je ohranitev čim več delovnih mest, turistični panogi bo država dodatno pomagala z izdajo
vrednostnih bonov vsem prebivalcem Slovenije. K zagonu gospodarstva po epidemiji naj bi prispevala tudi odprava
ovir pri izvedbi pomembnih investicij.
Prav tako pa zakon med drugim predvideva tudi višjo stopnjo zadolževanja občin, in sicer iz 8% na 10%.
Sprememba je zelo pomembna za delovanje občin in tudi za zagon ter dokončno izvedbo investicij. Slednje so v
časih, ko se gospodarstvo sooča s težavami in nedvomno se bo tudi v prihodnjem letu, izjemnega pomena.
Spreminja se tudi 86.a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki opredeljuje delovanje združenj občin. Začasna
veljavnost spremembe ni ustrezna rešitev, saj je njen namen trajno odpraviti navzkrižje določb Zakona o lokalni
samoupravi in Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in hkrati vzpostaviti pogoje, da bo delo interesnih
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združenj občin potekalo nemoteno.
Prav tako pa se z zakonom podaljšuje veljavnost pogodb za posebne linijske prevoze, in sicer do 1. 9. 2021.
Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
investicij za zagon gospodarstva COVID – 19 (IZOOPIZG)
Državni zbor RS je s 53 glasovi za in 14 proti sprejel zakon, s katerim bo vlada sprejela seznam pomembnih
investicij, ki bodo imele prednostno obravnavo pri pristojnih organih, tudi v primeru upravnih sporov zoper upravne
akte.
Cilj je, da se začnejo investicije čim prej izvajati, saj bodo zaradi velikih multiplikativnih učinkov, ki jih ima
gradbeništvo na celotno gospodarstvo, prispevale k okrevanju gospodarstva, ki ga letos po napovedih čaka znaten
padec. Glavni cilj IZOOPIZG je odprava birokratskih omejitev, saj je analiza ministrstva pokazala, da so nekatere
vloge pri njih že blizu deset let.
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj
za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB)
Državni zbor RS je z 81 glasovi za in nobenim proti podprli zakon o poroštvu Slovenije v instrumentu Sure. V
mehanizmu bo članicam EU na voljo 100 milijard evrov posojil za zaščito trga dela zaradi pandemije novega
koronavirusa.
Državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Ješovnik je spomnil, da je zakon vezan na evropski instrument
Sure, s pomočjo katerega bodo lahko države članice podpirale sheme skrajšanega delovnega časa, čakanja na
delo, zagotavljanja zdravja in varstva pri delu ter druge ukrepe za zaščito delovnih mest in dejavnosti
samozaposlenih.

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

Sure bo državam članicam nudil posojila, ki bodo temeljila na 25 milijardah evrov poroštev članic. Slovenija bo
skladno z danes sprejetim zakonom dala Evropski komisiji poroštvo za obveznosti držav članic z naslova posojilnih
in poroštvenih pogodb do skupne višine 88,1 milijona evrov. Instrument, v katerem Slovenija cilja na okoli 900
milijonov evrov posojil, ki bodo pomembna za financiranje osrednjega ukrepa tretjega protikoronskega zakona, to
je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, bo začel delovati, ko bodo jamstva zagotovile vse države članice
EU.
Je pa med poslanci največ zaskrbljenosti vzbudilo dejstvo, da gre v instrumentu Sure za povratna sredstva, ki se
bodo štela v javni dolg.
Celotno sporočilo je na voljo TU.
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