Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 7. 2020
Število objav: 15
Internet: 7
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
4

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Turški lastnik začasno ustavil naložbo v tovarno ivernih plošč

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 2. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Yatirim Holding, ki se v Turčiji ukvarja z naložbami v različna področja, kot so lesni izdelki, gnojila, jeklo, pomorski
promet, upravljanje pristanišč in gradbeništvo....

Naslov

Lansko poslovanje podjetij in gospodarskih družb

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

Tina Gajšek Murko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povečuje niti ne zmanjšuje, je konstanten," ob tem ugotavlja Topoletova. Največ družb v savinjski regiji je v
predelovalnih dejavnostih, trgovini in gradbeništvu. Predelovalne dejavnosti so v tej regiji ustvarile 4,4 milijarde evrov
prihodkov, kar je 45 odstotkov vseh prihodkov v regiji. Najmočnejše družbe so tiste...

Naslov

(TOP 101) Velikani slovenskega gospodarstva – kako kljubujejo koronakrizi

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 7. 2020

Avtor

Jure Ugovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...farmacevta Lek in Krko. Nekatere družbe so bile glede kadrov bolj specifične. V Elektru Ljubljana bodo v prihodnjih
mesecih iskali predvsem podatkovne inženirje in inženirje elektrotehnike, pri Atlantic Droga Kolinski pa bodo širili
oddelke prodaje in trženja, nove sodelavce pa bodo potrebovali tudi v proizvodnji in kadrovski...

Naslov

DNEVNA: Zaradi številnih napak še vedno nejasna usoda srednjega bazena v Pristanu

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

A.B. Andreja Bjelan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2013 je Svet zavoda Športni objekti Maribor, ki je upravljavec kompleksa Pristan, prejel sklep o obveznem
strokovnem ogledu, ki ga je opravil Zavod za gradbeništvo. Ugotavili so, da je bilo prisotno tudi premakanje spodnje
plošče bazena in s čimer so predvidevali, da so se korozijski procesi armature pričeli tudi...

Naslov

Raziskovalke in inženirke stopajo iz sence

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Znanost; 2. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.540 cm
2

...Raziskovalke ' V , in inženirke * ''XX X ) stopajo iz sence Ženske vznanosti Njiltoiietfogihii iliovegapiispa&a H h
ključnim odkritjem v družbi se premalo zavedamo Žensk v znanosti ni...
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Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
7

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
8

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
9

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Karavanke žrtev Turkov in virusa

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 3. 7. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 585 cm2

3&5*fe8 J-C*,’-; ' ... ' ' ' 58#>, J%** r* Zamuda Prvi val koronavirusaje zamaknil gradnjo druge cevi predora, zdaj se
spet napoveduje epidemiološko poslabšanje Janez Tomažič Ljubljana - Cengiz, ki je bil izbran na razpisu za gradnjo
druge cevi Karavank, zaradi koronavirusa zamuja

Naslov

Kako so poslovali lani

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

Celjsko; 2. 7. 2020

Avtor

Tina Gajšek Murko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 474 cm2

...ne povečuje niti ne zmanjšuje, je konstanten,” ob tem ugotavlja Topoletova. Največ družb v savinjski regiji je v
predelovalnih dejavnostih, trgovini in gradbeništvu. Predelovalne dejavnosti so v tej regiji ustvarile 4,4 milijarde evrov
prihodkov, kar je 45 odstotkov vseh prihodkov v regiji. Najmočnejše družbe so tiste...

Naslov

Zasavski ETI v prvem polletju še z rastjo prihodkov, a pričakujejo ohlajanje

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 277 cm2

...konkurenti za tako stikalo, pri tem pa ima naše stikalo prav vse funkcijske rešitve kot konkurenčno. Cena je nižja
zaradi inovativnih konstrukcijskih rešitev inženirjev našega podjetja in zaradi nižjih stroškov proizvodnje,« je pojasnil
sogovornik. Možno je, da bo manjši del zaposlenih od septembra načakanju V ETI doslej...

Naslov

OPN znova predstavili javnosti

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 6. 2020

Avtor

V. L.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 760 cm2

...»Davnih osem let nazaj je bil prvi poskus javne razgrnitve OPN. Medtem ko je preteklo teh osem let, je bil spet
spremenjen zakon o prostorskem urejanju in gradbeni zakon. Vsakič, ko se zakon zamenja v popolnosti, je to velik
napor za nas, ki se s tem ukvarjamo in za državljane, ki poskušajo to razumeti. Tako se je občina...

Naslov

Podpisana pogodba za nadzor projekta kanalizacije

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 6. 2020

Avtor

V. L.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 39

Površina: 231 cm2

...kanalizacije Log - Dragomer, 5. junij 2020 - Občina Log -Dragomer je s podjetjem Projekt d.d. iz Nove Gorice
podpisala 238 tisočakov težek posel za storitve inženirja in nadzornika pri izvedbi projekta Odvajanje in čiščenje
odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3. sklop (Log - Dragomer). Občina Log - Dragomer je konec...
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Internet
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Internet
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Naslov

Mag. Matej Tonin

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Intervju; 2. 7. 2020

Avtor

Metod Berlec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 22

Površina: 2.645 cm
2

...nagrajen. Naša prva prioriteta je zato izboljšanje davčnega in poslovnega okolja ter odprava administrativnih ovir.
Zagnati moramo krog investicij, predvsem v gradbeništvu. Samo če bomo več ustvarili, bomo lahko v Sloveniji
zagotovili blaginjo. Želimo ohraniti javno zdravstvo. Jasno pa moramo povedati, da cetralnoplanski...

Naslov

Levičarsko odganjanje tujega kapitala bomo drago plačali

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 2. 7. 2020

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 28

Površina: 852 cm2

...Madžarska se je v času vlade pod vodstvom Mira Cerarja pogajala s slovenskimi predstavniki glede sodelovanja v
vlogi zaledne države partnerice pri projektu graditve drugega tira železniške povezave Koper-Divača, h kateremu naj bi
prispevala 200 milijonov evrov. V nekaterih političnih krogih iz vrst tranzicijske levice...

Naslov

GBC Slovenija s finskim partnerjem zagotovil brezplačno platformo za izdelavo LCA analiz
v gradbeništvu

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...arhitekte in projektante V Ljubljani, 2. Julija 2020: Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je zadnji dan v
juniju za strokovnjake s področja gradbeništva organiziralo dodatni spletni seminar, katerega osrednja tema je bila
trajnostna gradnja stavb ter predstavitev pomena LCA analiz, ki so podlaga za pridobitev...

Naslov

DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...izrečenega inšpekcijskega ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje. Gradbeni
zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon o urejanju prostora ter zakon o
arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi, kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za
okolje in prostor,...

Naslov

Turški lastnik začasno ustavil naložbo v tovarno ivernih plošč

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Yatirim Holding, ki se v Turčiji ukvarja z naložbami v različna področja, kot so lesni izdelki, gnojila, jeklo, pomorski
promet, upravljanje pristanišč in gradbeništvo....
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

02.07.2020
Thursday,
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12:55
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Kazalo

https://www.sta.si/2781842/turski-lastnik-zacasno-...

1/1

Turški lastnik začasno ustavil naložbo v
tovarno ivernih plošč
Podjetje v turški lasti Yildiz Entegre Adria, ki je v začetku leta 2018 postalo lastnik propadle tovarne ivernih plošč v
Otiškem Vrhu in napovedovalo za 45 milijonov evrov vlaganj, je naložbo v tovarno na Koroškem zaradi posledic
epidemije covida-19 začasno ustavilo. O tem je tudi obvestilo gospodarsko ministrstvo, kjer naložbo še naprej podpirajo.
Turški kupci so za tovarno, ki je bila na prodaj v okviru stečajnega postopka Lesne Tovarne ivernih plošč Otiški Vrh,
plačali 7,5 milijona evrov. Še pred nakupom tovarne pa so septembra 2017 od finančne družbe Heta za dva milijona
evrov kupili tudi osrednji stroj tovarne, 200 metrov dolgo kontinuirano stiskalnico.
Po nakupu so tovarno začeli obnavljati in sredi leta 2018 napovedovali skupno za 45 milijonov evrov vlaganj. Zagon
proizvodnje so ob nakupu tovarne napovedovali za spomladi 2019, a se to ni zgodilo. So pa v času priprav na zagon
proizvodnje zaposlili 33 delavcev, ki so po poročanju časnika Delo, ki je ta teden prvi poročal o ustavitvi vlaganj, trenutno
na čakanju.
Kot so v podjetju pojasnili za STA, so najprej zaradi zdravstvenih negotovosti, ki jim sledijo tudi gospodarske negotovosti
zaradi pandemije covida-19, bili kot podjetje primorani zaradi krčenja v svojem sektorju, pa tudi v vseh drugih, naložbo, ki
so jo doslej imeli na čakanju, dati v fazo mirovanja. Ob tem pa so v družbi napovedali, da bodo z začeto naložbo
"zagotovo v bližnji prihodnosti nadaljevali".

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

Medtem naložbo v proizvodno linijo za iverne plošče še naprej podpirajo na ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, kjer jih je obvestilo turških lastnikov tovarne o ustavitvi in prestavitvi začetka izvedbe investicije presenetila.
Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, so namreč naložbo po interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 uvrstili med strateške naložbe.
Ob tem so na ministrstvu spomnili, da so investitorju že aprila lani izdali potrdilo o izpolnjevanju pogojev in meril na
podlagi zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij. Na osnovi izdanega potrdila bi
tako lahko dela na projektu začeli že takrat.
Maja letos je nato ministrstvo zaradi priprave vladnega gradiva za dodelitev finančne spodbude ter uvrstitve projekta v
načrt razvojnih programov turškega investitorja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije in terminskega plana.
Na ministrstvu so si, kot navajajo, poleg podpore projektu, ki so jo izkazali, prizadevali tudi za sklenitev dolgoročne
pogodbe za oskrbo z lesno surovino. Sicer pa z vidika ministrstva vloga za dodelitev spodbude za naložbo v tovarno
ivernih plošč ostaja v postopku obravnave. "Investicijo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo še vedno
podpiramo in želimo, da se nadaljuje," so še navedli na ministrstvu.
V Sloveniji ustanovljena družba Yildiz Entegre Adria je del turške družbe Yildiz Entegre, ki se ukvarja s proizvodnjo
izdelkov iz lesa in dnevno v svojih sedmih proizvodnih obratih v Turčiji, Romuniji in ZDA proizvede 10.500 kubičnih
metrov različnih plošč.
Yildiz Entegre je del koncerna Yildizlar Yatirim Holding, ki se v Turčiji ukvarja z naložbami v različna področja, kot so lesni
izdelki, gnojila, jeklo, pomorski promet, upravljanje pristanišč in gradbeništvo.
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Lansko poslovanje podjetij in
gospodarskih družb

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

Podjetniki, društva in zadruge so letna poročila letos oddali kasneje. TINA MURKO GAJŠEK

Tina Murko Gajšek

02.07.2020, 06.20

Pri Ajpesu smo preverili statistiko o poslovnih poročilih in plačah v
celjski in savinjski regiji
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Vecer.com
Država: Slovenija

02.07.2020
Četrtek, 06:20

Kazalo

https://www.vecer.com/lansko-poslovanje-podjetij-i...
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Epidemija covida-19 je zamaknila oddajo letnih poročil podjetij, družb in zadrug. Navadno jih
predložijo marca, letos so jih dva meseca kasneje. Med epidemijo je tudi ugasnilo marsikatero
podjetje samostojnih podjetnikov, ugotavljajo v celjski izpostavi Ajpesa. Od 1. do 20. marca, v
času največje negotovosti, so zabeležili 81 izpisov samostojnih podjetnikov iz registra. Od 21.
marca do 12. junija je bilo 842 izpisov, torej desetkrat več, razlaga vodja izpostave Darja
Lipičnik.
Kako bo epidemija zaznamovala poročila za to leto, ko se je gospodarstvo za dva meseca
praktično ustavilo, je težko napovedati, ob tem pravi Andreja Topole. "Upamo, da bo državna
pomoč dosegla svoj namen in da bodo gospodarstveniki to izkoristili in nadaljevali pozitivno da ne bo padca," razmišlja. Lani je namreč 6800 družb in 7000 podjetnikov v 31 občinah
savinjske regije doseglo gospodarsko rast. Enako velja za celjsko regijo, v katero je združenih
21 občin.

Plače najvišje v Velenju
V gospodarstvu savinjske regije imajo poglavitno moč družbe. V njih ima delo kar 90
odstotkov zaposlenih v regiji, ustvarijo pa 92 odstotkov regijskih prihodkov. V savinjski regiji
deluje desetina vseh družb v Sloveniji in zaposlujejo 12 odstotkov zaposlenih v državi. Lani so
savinjske družbe ustvarile 2,8 milijarde evrov prihodkov, kar je za šest odstotkov več kot leto
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prej. Na tujem trgu so zabeležile sedemodstotno rast ali za štiri milijarde evrov.

V času epidemije je mnogo manjših podjetnikov svoje ﬁrme ukinilo
Bruto plača je v regiji povprečno znašala 1553 evrov - povečala se je za tri odstotke. "Če
upoštevamo rast cen življenjskih potrebščin, pa se je realno povečala za en odstotek. V
primerjavi s Slovenijo lahko rečemo, da po bruto plači in produktivnosti savinjska regija vsa
leta zaostaja za Slovenijo. Zaostanek se ne povečuje niti ne zmanjšuje, je konstanten," ob tem
ugotavlja Topoletova.
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Največ družb v savinjski regiji je v predelovalnih dejavnostih, trgovini in gradbeništvu.
Predelovalne dejavnosti so v tej regiji ustvarile 4,4 milijarde evrov prihodkov, kar je 45
odstotkov vseh prihodkov v regiji. Najmočnejše družbe so tiste s sedežem v Celju, tam je kar
tretjina vseh družb savinjske regije, sledita Velenje in Žalec. Medtem so najvišje povprečne
bruto plače - 1668 evrov lani prejemali zaposleni v družbah v velenjski občini. Sledita žalska
občina s 1553 evri in celjska s 1509.

Gradbinci slabše plačani
Svoje poslovanje so lani okrepile tudi družbe v celjski regiji. Podobno kot savinjska je po
povprečnih bruto plačah tudi celjska regija pod slovenskim povprečjem. V Sloveniji so
povprečne bruto plače v družbah 1700 evrov, v celjski regiji pa 1500.
Tudi tu prednjačijo predelovalne dejavnosti, sledijo družbe, ki se ukvarjajo s trgovino, na
tretjem mestu je gradbeništvo. "Gradbeništvo je za desetino povečalo prihodke, močno jih je
povečalo na tujih trgih, prav tako čisti dobiček. Ob tem pa so gradbinci za 7,6 odstotka slabše
plačani od povprečja v regiji," opaža Simona Čatar. V celjski regiji imajo najmočnejše družbe
sedež v občinah Celje, Žalec in Zreče.

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

Podjetniki iz savinjske regije so nekoliko bolj močni kot družbe iz te regije. V savinjski regiji
je 13 odstotkov vseh podjetnikov v državi, zaposlujejo 15 odstotkov vseh zaposlenih in
ustvarijo 15 odstotkov prihodkov. V tujini ustvarijo skoraj 20 odstotkov prihodkov. Savinjski
podjetniki so lani po podatkih Ajpesa ustvarili 797 milijonov evrov prihodkov, kar je za osem
odstotkov več kot leto prej.
Največ podjetnikov v savinjski regiji se ukvarja z gradbeništvom, predelovalnimi dejavnostmi
in trgovino. "V gradbeništvu tudi tukaj beležimo izrazito rast na tujem trgu, dosegli so za 27
odstotkov več prihodkov od prodaje na tujem trgu," pravi Andreja Topole.
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Najmočnejša podjetja savinjske regije so v občini Celje, sledita Šentjur in Žalec. V celjski
občini podjetniki zajemajo 20-odstotni delež prihodkov v regiji, lani so ustvarili 148 milijonov
evrov. Najbolje pa so plačani zaposleni pri podjetnikih v šentjurski občini, povprečna bruto
plača je tam 1135 evrov. Na drugem mestu je s 1118 evri občina Žalec, na tretjem občina Celje
s 1081 evri.
V celjski regiji je lani poslovala desetina vseh slovenskih podjetnikov. Plače tudi pri njih
nekoliko zaostajajo za slovenskim povprečjem. Povprečna plača pri samostojnih podjetnikih v
Sloveniji je 1106 evrov, v celjski regiji pa 1099. V celjski regiji med dejavnostmi prevladuje
trgovina, pa tudi predelovalne dejavnosti in gradbeništvo. Sedeži najmočnejših podjetnikov so
v Celju, Šentjurju in Žalcu. Najbolje so tudi tu plačani zaposleni v šentjurski občini -

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

povprečna bruto plača je 1135 evrov, sledi občina Žalec s 1118 evri in Celje s 1081.
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https://manager.finance.si/8963478/%28TOP-101%29-V...
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DNEVNA: Zaradi številnih napak še vedno nejasna usoda srednjega bazena v Pristanu
ANDREJA BJELAN • 1 ura

NAZADNJE POSODOBLJENO: 7 ur

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

Na mariborski občini ocenjujejo, da jih bo projekt Pristan stal še okoli 1,7 milijona evrov.
Pomanjkljivosti naj bi odpravili do jeseni, a ni znano, ali bodo bazen odprli takrat ali šele po celoviti
energetski sanaciji Pristana, ki se je izkazala za nujno potrebno za ustrezno obratovanje bazena.

Zapletov pri obnovi srednjega bazena v Kopališču Pristan ni videti konca. V prenovo je Mestna občina Maribor
vložila že skoraj 1,5 milijona evrov, a kljub temu še vedno ni znano, kdaj bo bazen, ki je zaprt že od leta 2014, znova
na razpolago kopalcem. Bazen namreč še vedno pušča, prezračevanja v srednjem in malem bazenu ni, v prostorih
bazenov gre za popolnoma neprimerne vadbene in delovne razmere, saj ni nobenega prezračevanja, zunanji stebri
zahtevajo sanacijo, vprašljiva je tudi statična stabilnost strehe, ki pušča.
“V prostoru je ogromna vlaga, po stenah v okolici bazenov pa je viden vpliv klora, ki izpareva v ozračje. Na stenah so
vidne deformacije kot posledice izparevanja klora (jedkost in posledično razžiranje barve) je takšno ozračje še zdravju
škodljivo,” beremo v poročilu, s katerim so se na zadnji seji seznanili mariborski mestni svetniki. Celotno poročilo je na
voljo med gradivi na spletni strani Mestne občine Maribor tej povezavi.

Na občini ocenjujejo, da jih bo projekt stal še okoli 1,7 milijona evrov. Pomanjkljivosti naj bi odpravili do
jeseni, a ni znano, ali bodo bazen odprli takrat ali šele po celoviti energetski sanaciji Pristana, ki se je
izkazala za nujno potrebno za ustrezno obratovanje bazena. V letošnjem letu je v proračunu zagotovljenih
za en milijon evrov sredstev, ostala dela zapadejo po skupnem javnem naročilu v naslednje leto.
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Vzrok za zaprtje srednjega bazena
Kopališče Pristan obsega skoraj 3.500 kvadratnih metrov površine in tri bazene, in sicer olimpijski bazen, srednji in
mali bazen ter čofotalnik za najmlajše. Prva faza izvedbe Pristana je bila zaključena pred 48 leti (leta 1972) iz
samoprispevkov občanov
občine. Takrat je bil zgrajen del z malim bazenom in 25-metrskim bazenom. Druga faza izgradnje kompleksa Pristan,
ki je bila zaključena leta 2003, je zajemala pomožne in povezovalne prostore ter olimpijski 50-metrski bazen.
Na konstrukciji ssrednjega 25-metrskega bazena se je zaradi nepravilne izvedbe prelivnega kanala pokazala močna
dotrajanost in korozija. Leta 2013 je Svet zavoda Športni objekti Maribor, ki je upravljavec kompleksa Pristan, prejel
sklep o obveznem strokovnem ogledu, ki ga je opravil Zavod za gradbeništvo. Ugotavili so, da je bilo prisotno tudi
premakanje spodnje plošče bazena in s čimer so predvidevali, da so se korozijski procesi armature pričeli tudi na
določenih predelih zgornje armature talne plošče ter armature na notranji površini armiranobetonske školjke bazena.

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

Potrebno je bilo tudi ugotoviti vzrok za dotekanje vode v prostor med betonsko školjko in aluminijasto konstrukcijo
bazena ter posledično premakanje betonske plošče školjke bazena. Zato je bila dolgoročno gledano najbolj smiselna
zamenjava celotne konstrukcije bazena s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezna rekonstrukcija kletnih prostorov okoli
bazena.

pristan

Kaj se je v teh letih sploh naredilo?
Ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca je tako leta 2018 pristopila k obnovi srednjega bazena, a se je zaključek
obnove zaradi nujnih dodatnih del večkrat zamaknil.
Ko je že kazalo, da bodo bazen konec lanskega leta lahko predali v uporabo, se je znova zalomilo, saj so ugotovili, da
bazen zamaka, o čemer smo tudi poročali. Pojavile so se tudi druge težave, kot so visoke koncentracije klora in vlage
v zraku ter nastajanje plesni na stenah, zato je novo občinsko vodstvo 22. januarja zahtevalo umik vloge za izdajo
uporabnega dovoljenja za bazen, dokler ne bi odpravili vse nepravilnosti.
A dela niso bila izvedena v skladu s tem, kar je občina naročila. Ker so ugotovitve nakazovale na to, da je bila celotna
investicija vodena nestrokovno, so na občini naročili izvedbo notranje revizije vodenja te investicije, s katero so se
mestni svetniki tudi seznanili na nedavni seji.
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Ekipa prejšnjega župana Andreja Fištravca je leta 2018 pristopila k obnovi srednjega bazena, ki so ga
zaradi dotrajanosti zaprli pred šestimi leti, a se je zaključek obnove zaradi nujnih dodatnih del večkrat
zamaknil. Ko je že kazalo, da bodo bazen konec lanskega leta lahko predali v uporabo, se je znova
zalomilo, saj so ugotovili, da bazen zamaka.

Izvajalci brez referenc
Revizija je med drugim ugotovila, da je bila že pred leti potrjena močna dotrajanost in korozija primarne konstrukcije
in da školjka bazena ni bila grajena tako, da bi bila vodotesna, ampak je vodotesnost zagotavljala aluminijasta školjka,
ki pa so jo ob tej obnovi odstranili. V prostoru ni ustreznega prezračevanja, statični izračuni so bili izdelani samo za
bazensko ploščad in ne bazen, ni načrta tehnologije za čiščenje bazena.
K oddaji ponudb za pripravo idejnega projekta so bili maja 2018 pozvani trije izvajalci, ki pa so bili vsi brez referenc na
področju tehnološko-inženirsko-gradbeno zahtevnih objektov, izbrano podjetje za izvedbo gradbeno-obrtniških del
MarkoMark Nival je kot referenco predložilo gradnjo vrtca. Čeprav je bila pogodba sklenjena po načelu “ključ v roke”,
je bilo potrjenih več aneksov, kar je podražilo investicijo, ki je bila vodena nestrokovno, občina pa je v bazen do sedaj
vložila že skoraj 1,5 milijona evrov.

Kriminalka ali grozljivka? Žal resnična zgodba
Mestni svetnik Liste za pravičnost in razvoj (LPR) Primož Juhart je na minuli seji po predstavitvi poročila o obnovi
Kopališča Pristan na kratko povzel, da je bilo dosedanje izvajanje projekta Pristan, ki ga je začela ekipa prejšnjega
župana Andreja Fištravca, katastrofalno. “Upravičeno se postavlja vprašanje, kaj se je v teh letih sploh naredilo? Kdo
bo nosil odgovornost za nastalo škodo? Ne le neposredno na poslovanje Športnih objektov Maribor, o čemer smo se
pogovarjali na prejšnji seji, ampak tudi posredno,” je dejal.
“Ko sem prebiral to poročilo, nisem vedel, ali berem kriminalko ali grozljivko. Žal ugotavljam, da sem bral žalostno
resnično zgodbo,” je na seji dodal Aljaž Bratina z liste Arsenovič za Maribor.

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

“Ko sem prebiral to poročilo, nisem vedel, ali berem kriminalko ali grozljivko. Žal ugotavljam, da sem bral
žalostno resnično zgodbo,” je na seji dodal Aljaž Bratina z liste Arsenovič za Maribor.

Zgrožen je tudi podžupan Samo Peter Medved, ki je zaradi odsotnosti župana Saše Arsenoviča vodil zadnjo
sejo. “To je tehnološko izredno zahteven projekt, a pristojne službe bi morale voditi investicijo bistveno bolj strokovno.
Naročili smo notranjo revizijo investicije, a do nje ni moglo priti, ker enostavno nismo mogli do dokumentacije. Že to je
pokazatelj razmer. Trenutno ne morem podati vseh odgovorov, a jih bomo zagotovo poiskali,” je dejal.
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lastnosti nanodelcev za študij interakcij v bioloških sistemih. Razvija

izziv, ker

svoje

začetka

inovativni

pravi.

dela

društva Satena. Njeno
osrednje raziskovalno področje pri
delu na IJS je razvoj materialov za
Raziskuje

je velik

na

SHUTTEftSTOCK

ter na inštitutu VTT na Finskem.
»Med gostovanji
po
svetu

ero-

denar za pospešitev

skovalnega
To

šoke,

ne obstaja material,

elektrarni,«

se našel

»Razvoj

moških,

nagradah.

škem

močno

Mojca Benčina

voslovnega

Od

riala, ki bi v fuzijski elektrarni zdržal ekstremne pogoje (zelo visoke

skega

tehniško-nara-

nja.

mladih

segljiv

v biomedicini.

projekta

demonstracijske

dele

elektrarne.

koordinatorica projekta Znanost
na cesti in podpredsednica Slovenakademskega

programa

je
pri

kariere je zaposlena na Kemijskem
inštitutu v Ljubljani, veliko pa je

mate-

fuzijske

ski
je

projekte

za najbolj toplotno obre-

trenutno

Novak

ti-

unije za raziskave in inoObzorje 2020; zanj razvijajo

zdržal razmere v

Saša

vodi

okviru

v

prevlek

osnovi

fuzijskega

EUROfusion

zijo

Saša Novak
Prof.

evropskega

2005

temperature

moških

Štravs

Smilja

priprave

na
licenco

menjene

uspe-

naravoslovnih

delujejo

patentno

vsadkih

leta

materiale

v Sloveniji veliko

temu imamo

od

vacije

Kljub

odstotkov.

Že

svoje

Med

Evropske

če

rednimi

postopka

na kostnih

mari-

rednimi

vseh razredih

zaščito
tana

inštitutov,

Ljubljanska

medicini.

največje dosežke uvršča

in

izjemne dosežke v kemiji in sorodnih vedah ter Zoisovega prizna-

membnimi odkritji, je moškega spola. Čim više na hierarhični
lestvici pogledamo, tem manjši je delež žensk. Moški prevlarektorji,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zapisali

kot

drugače

FOTO

Velika

ni drama-

v znanosti

položajih

delujejo
naredili

naš
na

molekule,

imunski

sistem,

tumorske

celice,

enega

od

korakov

k

ozdravitvi.«
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skega

Marjeta Kramar Fijavž

Prof.

Marjeta

dr.

predseduje

kot

fizike

matematike,

astronomije
je

ženske

za

Odboru

Društvu

Slovenije.

v

in

Zaposlena

profesorica

izredna

tematiko na

Fijavž

Kramar

Fakulteti

za

ma-

gradbe-

za

ništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, na Inštitutu za matematiko

fiziko v Ljubljani pa se ukvarja
z bazičnimi raziskavami na podroin

čju

analize,

matematične

neje

teorije

operatorjev in

za reševanje

uporabe
sistemov.

pogoji je

rešljiv,

se

pod

sistem

določen

diferencialnih

enačb

lastnosti

kakšne

ima rešitev in kako

z

ravni

raziskovanjem,

z

parcialnih
enolično

njene

dinamičnih

abstraktni

»Na

ukvarjamo
kakšnimi

natanč-

rešitve

dobimo

Poznavanje

želenimi lastnostmi.

tega je pomembno za mode-

vsega

liranje

različnih procesov v fiziki,
kemiji, biologiji in tudi pri širjenju

človeškem
omrežju in podobno,« razloži.
Sodelovala je pri zaključnih nalogah in raziskavah študentov na
epidemij

socialnem

v

področjih, na primer pri

različnih

optimalnem

tokov,

vodenju

prometnih

iskanju učinkovitega razbi-

tja vodovodnih
območja,

omrežij na merilna

pri statističnem

modeli-

ranju hudourniških nanosov in pri

mehanskih lastnosti
betonov. Poleg tega da

primerjanju
različnih

v treh

sodeluje

projektih
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valnih

raziskovalno

agenciji

na

dejavnost, vodi

evropski

štiriletni

projekt

CA18232 z

naslovom

modeli

medsebojno

v

omrežjih,

ljem
tion
in

za

pri

COST

in

razisko-

domačih

dinamiko
pod

(European
ji

je

uspelo

najpomembnejše

zbrati

okri-

CO-opera-

and Technology)

Science

katerem

Akcija

Matematični

poteka

ki

skupaj

evropske

raziskovalce s tega področja
osemintridesetih

jimi
je

dosežki

posebno

naslovom

v

za

tudi

Med

držav.

kar
svo-

matematike

svetu

na

ponosna

Positive

iz

knjigo

Operator

z

Semi-

from Finite to Infinite Dimensions, ki jo je leta 2017 skupaj
groups:

z
in

Andrasom

Batkaijem iz

Abdelazizom

Avstrije

Rhandijem

lije izdala pri mednarodni

iz

Ita-

založbi

Birkhauser/Springer.
Maja
Maja

Golubovič je inženirka

projekta
Trenutno

zaposlena

je kot

v podjetju Pomgrad,
vodi

vsak

znova prepričana,
in

da je

more presenetiti.

»No,

da ima vse pod

res nič

ne

nadzorom

‘presenečenja’

še

nejo

ki

je

navadno

se

pred

čeprav

sploh

potem

ne

ugotavljam,

leti

z

zač-

jutranjo kavo,

prvo

velikokrat

spijem,

Pravi,

Mariboru.

v

dan

8%
žensk je med rednimi člani
SAZU v vseh razredih,
če

ne upoštevamo
umetniškega

da me spremembe vse manj mečejo iz tira in da so v bistvu zares
nepredvideni

saj

dogodki

redki,

zelo

gradbišču mogoče rešiti

je na

vse,« pravi.
V svoji karieri je sodelovala

v šte-

vilnih projektih v različnih funkci-

jah, posebno rada

projektov:

družbenih

nosna
Muri

sem,

spominja

se

pa

»Najbolj

po-

ko kolesarim

ob

vodnjakov

črpanje

mimo

za

reki

43
rektorjev je imela
Ljubljanska univerza doslej
in le eno rektorico

obrežnega filtrata in se spomnim,

kako smo gradili objekte za
cijo pitne

filtra-

dolini, ali

v Apaški

vode

ko tečem mimo novih fakultet za
kemijo v Ljublja-

in

računalništvo

ni, na ploščadi pred veliko
valnico

gradnjo

teh

uporabiti

namreč

smo

specifično

vidnih

izvedbo

za

preda-

-

je veliko študentov

pa

za

morali

tehnologijo

betonskih

sten,

devet metrov.

To je

visokih

skoraj

bil velik

dosežek.«

delu jo najbolj omejuje neskončna količina papirja. »Želim
Pri

si,

da

pri

bi

stroka,

da

gradnji

razmišljanje
lovnih

je

de-

prevladalo

nad

kopičenjem ne-

administrativnim

Nekoč

inženirsko

razumevanje

in

procesov

skončne

prevladovala

tehnika,

bi

dokumentacije.

količine

krožila šala o tem, koliko

predpisov

regulira

pridelavo

zelja

v EU, in če se prav spomnim, je bila

številka

trimestna.

merjamo

samo z

elementom,

zelje

Če

enim

Novak

Foto

Tomi

Lombar

gradbenim

si lahko predstavljate,

koliko

administrativnega

tevajo

procesi

je vsak

Saša

pri-

projekt

dela zah-

v gradbeništvu, kjer
edinstven

in

nikoli

v celoti ponovljiv,« pripomni.

»Med gostovanji po
svetu sem ugotovila ,
daje izobraževalni

v

'

sistem pri nas dober ;
na žalost pa nam

primanjkuje denarja
za res vrhunske

Golubovič

beništva,

naselja

da je

gradnjo

grad-

aparature.«

vodja
d.

d.

stanovanj-

dr.

Mojca

Benčina
Mojca

Benčina

Foto

Roman

Šipič
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Foto

Jože

Suhadolnik

VŠ'

Maja

Golubovič

Foto

Mavric

SE

Pivk
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Zamuda Prvi val koronavirusaje zamaknil gradnjo druge cevi predora, zdaj se spet napoveduje epidemiološko poslabšanje
Janez

Tomažič

Ljubljana

-

mesecev.

Cengiz, ki

je

bil izbran

na razpisu za gradnjo druge cevi
Karavank, zaradi koronavirusa zamuja pri
maga s

vmesnih rokih in si poslovenskimi podizvajalci,

da gradbišče ni popolnoma
tivno. Izdana

pa so bila

ljenja za bivanje

dovo-

delavcev Cengiza.

Dars in turški Cengiz sta 30. januarja
podpisala

98,6

dno pogodbo

milijona evrov
brez

DDV

za

vre-

začetek

gradnje

druge

predora.

Izvajalec je bil v delo uve-

den

cevi

2. marca, rok

karavanškega

za gradnjo

je

za

60

Cengiz

je

podaljšanje

naročnika pro-

vmesnih

Medtem ko gradbišče na naši
Karavank
vzrok

neak-

prva

sil

stoji

razpisni

nemoteno.

druge,

vzhodne

znašala slabih

strani

ko

-,

Avstrijci

Skupna

dolžina

postopki

delajo

stekla.

je pokazala,

dolgo časa so bili

-

spet

rokov.

Kriza zaradi epidemije
da je poslovni

gradbinec

večino

pelje iz tujine, nevzdržen. S

jamo smernice evropske komisije o

bo

udeležbi ponudnikov

osem kilometrov,

od

države na

trgu

Po

teh smernicah

strijo

za

pomembne

dolga 3,5

kilometra.

Avstrijci

polovici dela začeli sep-

tembra leta 2018. Avstrijski

Asfinag

oziroma izvajalec Swietwlsky je zaradi koronavirusa sredi marca dela
na avstrijski strani sicer prekinil, a
približno

mesec

dni

pozneje

so

ta

in blaga

tretje

javnih naročil

tega je slovenska stran do meje z Avso na svoji

pri-

tretjim

paketom pomoči v zakonodajo uva-

cevi,

predorske

model,

delavcev

EU.

na javne razpise

investicije

ni

treba

vabiti ponudnikov iz tretjih držav,
ki

niso

podpisnice

sporazumov

z

ki določajo recipročnost glede
upoštevanja okoljskih in delavskih

EU,

standardov.
STRAN

10
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PODJETJA IN GOSPODARSKE DRUŽBE

Kako
so poslovali lani
Pri Ajpesu smo preverili statistiko o poslovnih
poročilih in plačah v celjski
Tina Murko Gajšek

Epidemija

covida-19

je zama-

knila oddajo letnih poročil
podjetij, družb in zadrug.

Navadno jih predložijo marca, letos
so jih dva meseca kasneje. Med epidemijo je tudi ugasnilo marsikatero
podjetje samostojnih podjetnikov,
ugotavljajo v celjski izpostavi Ajpesa.

Od

1.

do

marca, v času največje

20.

negotovosti, so zabeležili 81 izpisov
samostojnih podjetnikov iz registra.

Od

21.

marca do 12. junija je bilo

842

izpisov, torej desetkrat več, razlaga
vodja izpostave Darja Lipičnik.

Kako bo epidemija zaznamovala
poročila za to leto, ko se je gospodarstvo za dva meseca praktično ustavi-

lo, je težko napovedati, ob tem pravi
Andreja Topole. "Upamo, da bo dr-

in savinjski regiji
in ustvarijo

da

V tujini ustvarijo skoraj

bruto plači in produktivnosti
savinjska regija vsa leta zaostaja za
po
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bo padca," razmišlja.
6800
31

družb in

občinah

ne

podjetnikov v

savinjske regije doseglo

gospodarsko rast. Enako velja za celj-

sko

regijo,

v katero je združenih

21

občin.

je za osem odstotkov več kot leto

Največ

družb v savinjski

regiji je

imajo poglavitno

ima delo kar

90

savinjske regije

moč družbe. V njih
odstotkov zaposle-

nih v regiji, ustvarijo

pa

kov regijskih prihodkov.

92

odstot-

V savinjski

regiji deluje desetina vseh družb v
Sloveniji in zaposlujejo

12

odstotkov

zaposlenih v državi. Lani so savinj-

ske družbe ustvarile 2,8 milijarde
evrov prihodkov, kar je za šest od-

stotkov

več

kot leto

trgu so

zabeležile sedemodstotno

prej.

Največ podjetnikov v savinjski

javnosti so v tej regiji ustvarile

4,4

milijarde evrov prihodkov, kar je 45
odstotkov vseh prihodkov v regiji.
Najmočnejše družbe so tiste s sede-

žem v Celju, tam je kar tretjina vseh
družb savinjske regije, sledita Veleprečne bruto plače

-

1668

evrov lani

-

cen življenjskih potrebščin, pa se je

realno povečala za en odstotek.

V

govino. "V gradbeništvu tudi tukaj

beležimo izrazito rast na tujem trgu,
dosegli so za 27 odstotkov več prihodkov od prodaje na tujem trgu,”
pravi Andreja Topole.
Najmočnejša podjetja savinjske
regije so v občini Celje, sledita Šen-

prejemali zaposleni v družbah v ve-

tjur in Žalec.

lenjski občini. Sledita žalska občina

jetniki zajemajo 20-odstotni delež

s 1553 evri in celjska s 1509.

prihodkov v regiji, lani so ustvarili

občini pod-

V celjski

148 milijonov

evrov. Najbolje pa so

plačani zaposleni pri podjetnikih v

Gradbinci slabše plačani

šentjurski občini, povprečna bruto
plača je tam 1135 evrov. Na drugem

Svoje

poslovanje so lani okrepile

tudi družbe v celjski

regiji.

Podob-

mestu je s 1118 evri občina Žalec, na
tretjem

no kot savinjska je po povprečnih

bruto plačah tudi celjska

regija pod

slovenskim povprečjem.

V Sloveniji

v celjski regiji pa 1500.

občina Celje s

V celjski regiji je

1081 evri.

lani poslovala

desetina vseh slovenskih podjetnikov. Plače tudi
ostajajo

pri njih

nekoliko za-

za slovenskim povprečjem.

Povprečna

plača pri samostojnih

Tudi tu prednjačijo predelovalne dejavnosti, sledijo družbe, ki se

podjetnikih v Sloveniji je 1106 evrov,

ukvarjajo s trgovino,

med dejavnostmi prevladuje trgovina, pa tudi predelovalne dejavnosti

mestu je gradbeništvo.

na tretjem

"Gradbeni-

štvo je za desetino povečalo prihodke, močno jih je povečalo na tujih

trgih,

prav

tako čisti dobiček. Ob

v celjski regiji pa 1099. V celjski regiji

in gradbeništvo. Sedeži najmočnejših podjetnikov so v Celju, Šentjurju
in

Žalcu. Najbolje so

tudi tu plačani

tem pa so gradbinci za 7,6 odstotka

zaposleni v šentjurski občini

slabše plačani od povprečja v regiji,"
opaža Simona Čatar. V celjski regiji

prečna bruto plača je 1135 evrov,
sledi občina Žalec s 1118 evri in Celje

imajo najmočnejše družbe sedež v

s 1081.

občinah Celje,

Žalec

-

pov-

V času epidemije

in Zreče.

je mnogo manjših
Najmočnejša podjetja v Celju

povečala se je
1553 evrov
za tri odstotke. "Če upoštevamo rast

predelovalnimi dejavnostmi in tr-

nje in Žalec. Medtem so najvišje pov-

podjetnikov svoje

Bruto plača je v regiji povprečno

znašala

prej.
regiji se ukvarja z gradbeništvom,

Na tujem

rast ali za štiri milijarde evrov.

kar

Predelovalne de-

ni in gradbeništvu.

1700 evrov,

V gospodarstvu

797 milijonov evrov prihodkov,

v predelovalnih dejavnostih, trgovi-

so povprečne bruto plače v družbah

Plače najvišje v Velenju

odstot-

tem ugotavlja Topoletova.

Lani je namreč

7000

20

kov prihodkov. Savinjski podjetniki
so lani po podatkih Ajpesa ustvarili

da bodo gospodarstveniki to izkori-

- da

15

Slovenijo. Zaostanek se ne povečuje
niti ne zmanjšuje, je konstanten,” ob

žavna pomoč dosegla svoj namen in
stili in nadaljevali pozitivno

odstotkov prihodkov.

primerjavi s Slovenijo lahko rečemo,

Podjetniki iz savinjske regije so ne-

koliko bolj močni kot družbe iz te
V savinjski regiji je 13 odstot-

firme ukinilo

regije.

kov vseh podjetnikov v državi,

zapo-

slujejo 15 odstotkov vseh zaposlenih

40

02.07.2020

Večer

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 12

2/2

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

Površina: 474 cm2

Podjetniki,

društva

poročila
Foto:

in zadruge so

letos oddali
Tina

MURKO

letna

kasneje.
GAJŠEK
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Zasavski ETI v prvem polletju še z rastjo
prihodkov a pričakujejo ohlajanje
I

mateja.bertoncelj@finance.si

V skupini ETI Elektroele-

ment iz Izlak so v prvem
polletju prihodke povečali

za štiri odstotke. A v nadaljevanju leta na trgu pričakujejo ohlajanje. V ETI, ki
ima v Sloveniji 1.250 zapo-

pomoči zaradi koronavirusa ni-

trgu. Naša proizvodna cena je

so potrebovali.

odstotkov manjši od

nižja, kot jo imajo konkurenti

lanskih

za tako stikalo,

pri tem pa ima

ganj v avtomatizacijo in delno

Izkušnje kažejo, da v gradbeništvo in energetiko kriza priha-

naše stikalo prav vse funkcijske
rešitve kot konkurenčno. Cena
je nižja zaradi inovativnih kon-

zaradi pričakovanih skromnejagencijskih delavcev zmanjša

polletju končevali še pred koro-

strukcijskih rešitev inženirjev

li

načrtovane projekte. Zdaj

našega podjetja in zaradi niž-

liju število agencijskih
lavcev

de-

povedal generalni direk-

tor Tomaž Berginc.

V prvem letošnjem polletju so

milijona evrov

konsolidiranih prihodkov, kar
je štiri odstotke več kot lani v
tem
rusa

obdobju. Vpliv koronaviso

na

trgu

zaznavali od

aprila.

»Prihodke nam je kljub
krizi uspelo povečati, ker
smo

v nasprotju z nekateri-

tekmeci ves čas, tudi v obdobju omejenega gibanja, ohmi

ranjali proizvodnjo na visoki

ravni. Tako smo imeli standardne izdelke v

zalogi

in

smo jih kupcem lahko zago-

tavljali

ter

tako pridobili kar

nekaj dodatnih poslov,« pojasni Berginc.

no

pričakujejo, da bo

jih stroškov

Predvsem zaradi velikih vla-

ših naročil bodo poleti število
za 53.
»V

proizvodnje,« je

prihodnjih meseci h se

bomo prilagajali

tržnim

raz-

meram. Možno je, da bomo od

drugo polletje za desetino slab-

pojasnil sogovornik.

od prvega. Gledano celo lebodo
letos konsolidirani prito,
hodki za pet odstotkov manjši

Možno je, da bo manjši del

slenih uvedli ukrep skrajšane-

zaposlenih od septembra

ga delovnega časa,« pove

na čakanju

maž Berginc.

septembra za manjši del zapo-

še

zmanjšali za 53, je

ustvarili 69,2

ja z zamikom. Tako so v prvem

v podjetju

slenih, bodo v juniju in ju-

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

stikalo, kije najboljši izdelek na
Letos prihodki za pet

MATEJA BERTONCELJ

od lanskih.
Marca končali

največjo

V ETI

To-

doslej državnih ukrepov

naložbo v zgodovini podjetja

so

Marca

na

novi

začeli proizvodnjo

avtomatizirani

liniji,

kjer delajo popolnoma prenovljeno FID-stikalo,

ki je eden

njihovih najpomembnejših iz-

i

delkov. S tem so končali 7,2 mi-

lijona evrov vredno naložbo,
kije njihova največja posamič>

na naložba v 70-letni zgodovini podjetja. Zanjo so

rf.

-

.

nadzidali

proizvodno dvorano in v novo

dvorano postavili 14 strojev,

ki

so povezani v celoto.
»Ta

linija nam prinaša

veli-

ke prihranke pri produktivnosti in deluje tako,

tovali.

Na njej

kot smo načr-

izdelujemo FID-

Prihodke so v prvem polletju povečali, ker so v nasprotju

s konkurenco

ves čas delali in tako pridobili nekaj dodatnih

poslov, pojasni Tomaž Berginc, generalni direktor družbe
ETI Elektroelement.
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OPN znova

predstavili
javnosti
Log

Dragomer,

-

11. junij 2020Osem

riti

običajno.

na Ljubljansko

»Razgrnitev smo

za-

radi izrednih razmer podaljšali,

let po prvi

da bi se

javni razgrnitvi
Občinskega

javnost

zainteresirana

načrta se je javnost

ki je

lahko

Izdelovalci
ranim

tako

ge oziroma pripombe
dokumenti dostopni.

so

zainteresi-

občanom

predstavili

OPN

poročilo.

kot

tudi

dve problematiki:

bili

sta

gradnja

novanjske soseske v
ter

okoljsko

ospredju

V

sta-

Kačji vasi

selitev kmetij na Barje. Sicer
vedno čas, da vloži-

pa

imate še

te

svoje pripombe in predloge

na

dopolnjen osnutek OPN

OP.

Oddate

jih

na

in

posebnem

obrazcu najkasneje do 2. julija,
in

osebno

sicer

poslovnem

v

času sprejemne pisarne v novih
prostorih Občinske uprave, jih
pošljete

na

elektronski naslov

obcina@log-dragomer.si ali pa
jih pošljete na naslov Loška ce-

Nova javna razgrnitev

12.

sta

pojasnila, na kakšen na-

še

lahko javnost vloži predlo-

čin

dokumentom.

in kje so

Sledila je predstavitev dopolnjenega

osnutka

prostorskega

Občinskega

Predstavi-

načrta.

toliko

dalje, ko so bili na javnem

razpisu
tega

izbrani

žila razloge za

je javne

teh osem

let, je

urejanju

zakon. Vsakič,

zamenja

o

gradbe-

in

ko

zakon

se

popolnosti,

v

bil
pro-

je

je

nas,

občina po prvi

ki

se

s tem

Tako se

javni razgr-

zaradi pripomb

javnosti

vložila v to, da se vse
pretrese

in

noma
temi.

bo

pa

so

nanašale na

V uvodu

smo

se

veči-

mesece,

pobudami

in

OPN z

novimi

študijami.

»Pre-

dve pereči

tresali smo vse.

izvedeli, da

la natančneje določiti merila za

dokument javno razgrnjen

skoraj tri

rediti osnutek

in sicer

od 8.

urbanistično

Občina je žele-

in

pretresli

presodili

pripombe

razvojne

nove

in

pobu-

izdelali strokovne podlage

de,

podlagi novega osnutka je bilo
treba dopolniti
čilo.

okoljsko poroteh dolgih procedurah,

V

nosilcev
do

arhitekturno

oblikovanje, treba je bilo preve-

prvih

prostora,

končnega

OP. Kljub

mnenjih
prišli

smo

dopolnjenega
dopolnjenega

in

temu,

da je občina re-

lativno majhna, to ne pomeni,
da tu

da se je s

ni problemov in

tem treba manj ukvarjati.

zajeli

smo
za

Tako

52 pobud občanov

spremembo

OPN,

ki

smo

jih strokovno preučili in izdali

ponovno

dodatno upošteva,«

je, da je bila njihova naloga na-

pripombe

okolja, implementirali na novo

osnutka OPN
to

je pojasnila izdelovalka. Dodala

hove

je

da so ažurirali prikaz stanja

še,

usklajevanjih,

spremenjen zakon

storskem

let

javne

Medtem ko

OPN.

je preteklo

ni

poskus

so jo zaradi izre-

ki

površin,«

javno

osem

dnih razmer večkrat prestavili,
udeležila peščica občanov, nji-

obravnave,

rabe

dodala Thalarjeva. Pojasnila je

za preselitev kmetij ter na novo

odločila, da bo dodatne napore

Tokrat se

spremembo

za

izdelali tekstualni, strateški in
izvedbeni del dokumenta. »Na

ko so javnosti prvič predstavili
temeljni razvojni prostorski

pobude

namenske

tudi

upoštevali

in

načrti

prostorski-

obrazlo-

ponovno

je bil prvi

razgrnitve

spet

ter

»Davnih

razgrnitev.
nazaj

pripravo

za

dokumenta

nitvi

dokument.

mi

kako

smo,

podrobnimi

s

je potekalo njihovo delo od leta
2017

zanimanja kot pred osmimi leti,

ta

je

stališča s prve javne razgrnitve,

poskušajo to razumeti.

požela

občanov. Pretresali

študije,

la

ni

varne pešpo-

Dom starejših

za

precej obširno povedala, kako

je v prvi polovici junija poteka-

šole,

lokacije

in

narejene strokovne podlage in

ukvarjamo in za državljane, ki

osnovne

ti

ureditev jedra Drago-

la ga je izdelovalka Judita Thaler iz Urbi d. o. o., ki je najprej

velik napor za

večnamenskem prostoru

rekreacijsko območje

umestitev

nove

dopolnjenega osnutka OPN, ki

v

interesi,

merja,

občinska

barje, potem so

tudi občinski razvojni

novi

je v uvodu

urbanistka Rebeka Skalja Kure,

ponovno

bili

na Logu,

pojasnila

preselitve kmetij

možnosti

lahko seznanila z dokumenti,«

prostorskega

seznanila s tem

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

aprila do 2. julija, kar je dlje kot

sprejemljivosti.

oceno

je

služil

za

Ta

del

končne odločitve,

kako je kaj upoštevano v OPN,«
je ponazorila

Ta
činski

Judita Thaler.

je razložila

še,

prostorski

kaj

načrt,

je

ob-

kako

je sestavljen ter pojasnila, kako

brati
ta.

grafični

del

V nadaljevanju

dokumensmo

lahko
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sledilo

»Ko boste

razgrnitvi.
pombe,

bo

kaj

slišali,

še

bomo

jih

javni

li

dali pri-

preučili

morali

in

izdelati

investitorji

Občinski

po-

drobni prostorski načrt, v krat-

jih javno objavili ter predložili

kem

Občinskemu svetu

predloge izhodišč in posvet za

bomo

v sprejem.

izdelanih

podlagi

Na

izdelali

stališč

ki

predlog,

ga

silcem urejanja prostora. Zdaj,
ko smo ga tako uskladili, ne
da bo

pričakujemo,

znova

tra-

da smo

ampak upamo,

ga tako pripravili, da bomo zdaj
obliki prej prišli do

v drugi

lja, do sprejema. Na koncu,

bodo

se

strinjali,

vsi

dobiti odločbo

in

ko

moramo

omogoča

ta

da ga potrdi,« je

OS,

ci-

še

dodala

pripravljavka. Časa za pripravo

več

ni

dnje

po

mora

urejanju

sprejem

za

akta,

Zakonu o

novem

biti

prostora

zatega

prostorskega

temeljnega

ki

občina lovi

veliko,
minute

sprejet

do 31. decembra 2021.

Matija Matičič
nje,
z

dokumenta

tega

AD-svetova-

iz

pa je sledila razprava

nato

vprašanji

pripombami

in

dokončnih

izho-

se je Občinski svet Občine Log

Dragomer konec lanskega leta

-

občanov na predstavljena

Oglasila

konec, ki

tudi predstav-

je

se

civilne

nica

Dober

iniciative

je govorila o nujnosti

selitve kmetije Novak na Barje
da OPN ne bo

ogorčenju,

ter

poskrbel

rešitev

za

matike.

Pripravljavka

da

pojasnila,

nim

proble-

te

zbra-

je

je bila

od njihovih nalog

ena

tudi selitev

kmetij na Barje. Našli so ustrezemljišče,

zno

pripravili

stro-

kovne utemeljitve, a kljub

več

poskusom

jim Ministrstva

kulturo

uspelo

ni

za

prepričati o

zelene luči. Dejala

niso prižgali

100

da so kmetijo umestili

je,

do

150

avto-

bili zavrnjeni, ker

in

ceste

od

stran

metrov

naj

dveh tematik.

sleke

Več občanov je

Sicer

je bilo

pa

na razpravi

o plakatiranju na ob-

še

zagotavljanju

površin

zni zazidljivosti

za

Občina Log
je

s

-

je

obpo-

blizu

tudi

v

živečih

morebitnih

ki

priseljencev,

preselili
so

lahko

poslabšala

novih

ci

smo

bi graditev na tem

ter

bi

se

sosesko. Pripravljav-

občanom razložili, da je

območje
ljavnih

zazidljivo

občinskih

predpisih

in

da

že

po

ve-

prostorskih
zazidljivo

junija

podlag

pripomb

odločili,

da

OPN

ter

poiščejo

novega

ca.

»Zaradi

novih strokovnih

podlag

treba

tudi

je

bile
de
je

na

OPN,

okolj-

dopolniti
V

času

leta

razgrnitve
podane

še

nazaj

izdeloval-

spreminja

se

sko poročilo.
javne

korak

vrnejo

tudi

od prve
2012

so

pobu-

nove

prostorski akt, prišlo pa
do sprememb področne

zakonodaje,«

so

na razpisu

pojasnili

nam

pred tremi leti. Leta

2017

je bil

za nadaljevanje pri-

prave občinskega prostorskega
načrta kot najcenejši ponudnik
izbran Urbi d.

o.

o.,

ki

je izde-

študije

selitve

in

glede področja
kmetijstva,

po-

uskladil

odlok ter pripravil gradivo za
novo javno razgrnitev.

V. L.

bivalno

tetno

okolje

uskla-

in

ter razvoj

s sanacijo in dopolnitvijo

obstoječih

naselij

in

sežnimi širitvami,
v

ne

kar

ob-

z

je

tudi

skladu z načeli trajnostnega

razvoja,

varstvom
virov.

Od

dvanajst

let,

varstvom

je bilo

več

zazidljivost območja

občani

pa

ohranili.

da

občinskega središča in to predvsem

postaja z OPN-jem, temveč so
novem

pripravi

zavezala,

2008

jen prostorski razvoj

minilo

v

se

občine zagotoviti kvali-

cilj

ne

dokumentu

samoo-

Dragomer

izdelati OPPN. Kot

varnost

strokovnih

novih

ter

se

takratnega župa-

sklepom

OPN

občanov

novih

je,

so

zakonoda-

Spomnimo

na Mladena Sumine o

plavno

takrat pojasnili,
sprememb

zemljišč.

ske soseske Log v Kačji vasi, za

močno

zaradi

in

katero bodo investitorji morali
slišali,

so

krajino Barja.

svoje pomi-

glede gradnje stanovanj-

močju

pripeljali

znamenju

v

razpravi izrazilo

dokumenta,

tega

ga do faze dopolnjenega osnutka in javne razgrnitve, so se

lal dodatne strokovne podlage

skrbo ter vprašanja o posame-

v

Dragomer le še nekaj

-

bi takšen poseg kazil kulturno

in selitev kmetije na Barje
predvsem

na Log

korakov oddaljena od sprejema

nam

kmetijskih

je bila

so

OPPN za omenjeno sosesko.

stoječih kozolcih,

razgrnitev

ki

ločeno potekale za posamezno
naselje. Ko je kazalo, da je obči-

Občini potegnili nazaj. Kot

V ospredju soseska v Kačji vasi

javna

sezna-

na javnih obravnavah,

so

govora

Tokratna

nili

dokumenta

na

do-

kumenta.

osnutkom

seznanil s pobudo za izdelavo

nujnosti selitve in temu koraku

O pripravi Okoljskega poročila seje razgovoril predstavnik
pripravljavca

tudi

dišč. Naj ob tem omenimo, da

jalo osem let, da bomo prišli do
konca,

bodo predstavili

pa

oblikovanje

bomo spet poslali v mnenje no-
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da bodo

še,

smo

narave

takrat

in

je

izdelanih

strokovnih podlag,
so se

z dopolnjenim

Izvede-
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za nadzor projekta kanalizacije

Log

-

Dragomer, 5. junij 2020

-

Občina Log

-

Dragomer je s podjetjem Projekt d.d. iz Nove

so

ocenili

ker

je presegala

kot

nedopustno,
zagotovljena

namenjena nadzoru

Gorice podpisala 238 tisočakov težek posel

sredstva,

za storitve inženirja in nadzornika

projekta kanalizacije,

pri izvedbi

projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Ljubljanice
Občina Log

-

-

3. sklop (Log

Dragomer je

konec februarja objavila javno
naročilo za storitve inženirja
po
DIC

pogodbenih
in

benem
projekta

določilih FI-

nadzornika po
zakonu

pri

Grad-

izvedbi
kanaliza-

gradnje

cijskega

omrežja

naprave.

Pravočasno

in

čistilne
sta

pri-

-

Dragomer).

speli dve popolni ponudbi, ki
ju
na

je Občina razvrstila glede

merilo

godnejše

ekonomsko
ponudbe.

Projekt d. d.

iz

je ponudil ceno

Nove
238

naju-

Cenejši

Gorice

tisočakov,

dražji DRI upravljanje investiiz Ljubljane pa za 74 tisočakov višjo ponudbo. Slednjo

cij

zato

so

jo izločili. Javno naročilo pa so

oddali podjetju Projekt d. d., ki
je oddal dopustno in ekonom-

sko najugodnejšo ponudbo.
Potem,
nec

ko je občina

pisala

tudi

ko-

že

meseca

pod-

pogodbo z

izva-

prejšnjega

jalcem gradnje, jo

čaka le

še

podpis pogodbe za obveščanje
javnosti.
V. L.

Foto: V. L.

46

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

Demokracija

Država: Slovenija

Površina: 2.645 cm2

02.07.2020

Četrtek

Kazalo

Stran: 22

1/6

47

02.07.2020

Demokracija

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 22

2/6

Površina: 2.645 cm2

Mag. Matej Tonin
Ključni izziv vlade bo zajezitev morebitnega

drugega vala epidemije in zagotovitev čim
bolj normalnega življenja za državljane
E3

Metod Berlec

O

□ Polona Avanzo

delovanju vladajoče koalicije, in-

terpelacijah, protivladnih protestih in Slovenski vojski smo se
pogovarjali s podpredsednikom vlade
Republike

Slovenije,

ministrom za

ob-

rambo in predsednikom Nove Slovenije
Matejem Toninom.

z več kot 180 državami in je članica vseh
najpomembnejših mednarodnih organizacij, med njimi Evropske unije in zveze

Nato.

DEMOKRACIJA:

na vodilnih

vaše je bila naša

položajih ljudi, ki

so politiki

dneh se spominjamo osamosvojitve Slo-

šele postajali in so si upali več kot prekaljeni politični mački«. Se pravi, da smo

venije in vojne za Slovenijo leta 1991. Sam

imeliprave ljudi napravih mestih?

DEMOKRACIJA: Gospod Tonin,

v teh

diplomiral z nalogo Koalicija Demos
in njena vloga, vi ste magistrirali prav

sem

tako s tega področja z analizo Prve vlade
Republike Slovenije: uspehi in neuspehi
Demosove osamosvojitvene vlade. V uvodu
vaše naloge ste zapisali, navajam: »Sloveniji ni bilo nič podarjeno, osamosvojitObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Po

edina sreča ta, »da smo v ključnih trenutkih kot narod ostali enotni in da smo imeli

veno vojno smo morali izbojevati sami, pri

TONIN: Vsekakor. Demosovi voditelji
niso preračunavali, kaj se jim splača, niso
delovali maščevalno, ampak povezovalno. Imeli so jasen

cilj, okrog njega so poenotili narod in ga tudi dosegli. Lahko
pa bi se tok zgodovine malo spremenil
in bi Demosovi voditelji najbrž stali pred
strelskimi vodi. Danes lahko le občudu-

mednarodnem priznanju smo se spopadali z nenaklonjenostjo svetovnih velesil

jemo njihov pogum in vztrajnost.

...«

je bilo skoraj tri desetletja kasneje za Slo-

TONINrResje. Plebiscitarno odločitev

No, po

DEMOKRACIJA:

drugi strani pa

venijo nedvomno dobro, daje konec letoš-

ti-

njega januarja predčasno odstopil takra-

sočletna hrepenenja po lastni državi, smo
morali ubraniti tudi s krvjo. Jugoslovanska zvezna vlada in Jugoslovanska armada

sicer znal igrati vlogo predsednika vlade,
a ni imel ne vsebine ne sposobnosti, da bi

Slovenk in Slovencev, ki odraža naša

tni predsednik vlade Marjan Šarec, kije

odgovorili z vojno. Pričakovali so lahko

vlado kompetentno vodil. Nedvomnoje
tudi zato pred odstopom doživel upor mi-

in hitro zmago,

nistrov iz kvote LMS. Vprvivrsti ministra

sta namreč na

slovensko osamosvojitev
a doživeli

grenak poraz.

Žal je tudi mednarodna skupnost sprva
na

osamosvojitev Slovenije gledala s

zajinance Andreja Bertonclja
TONIN:

Nikakor

si

ne

...

znam predsta-

tudi z odkritim neodobrava-

vljati, da Slovenija v preteklih kritičnih

njem. Z vojaško zmago in umikom Jugoslovanske armade z ozemlja Republike

mesecih ne bi imela operativne vlade.

Slovenije je mednarodna skupnost spoznala, daje naša mlada suverena država
dejstvo. Slednje je bilo doseženo leta 1992,
ko je led najprej prebil Vatikan, Republi-

razmerah, ki jim ni para v sodobni slovenski zgodovini. Nova Slovenija se je

ko Slovenijo je nato priznala še večina
držav takratne Evropske skupnosti, s

sposobni. Dokazali smo, da znamo delati
in program tudi uresničiti. Minister

skepso pa

Tretjajanševa vladaje delovala v izrednih

izkazala kot verodostojna koalicijska partnerica in naši ministri kot operativno

čimer je bila na simbolni ravni odprta

Janez Cigler Kralj

pot njeni vključitvi v mednarodno skupnost. To je 22. maja 1992 potrdil tudi

pozitivno presenečenje te vlade, saj je

sprejem Republike Slovenije v Organiza-

ukrepom čakanja

cijo združenih narodov. Danes ima država

265.000

Slovenija vzpostavljene diplomatske stike

številna podjetja.

prevzel

je nedvomno največje

najtežjih resorjev.

Z
delo smo rešili
delovnih mest, ohranili smo
enega

Po

na

zgledu sosednje Av-
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ga svežnja

-

subvencioniranje

skrajšanega delovnega časa.

šano

bili z

so

bile avtoceste

prazne,

je

zagnal obsežna posodobitvena

««

»•

v gradbeništvu. Samo če bomo
več ustvarili, bomo lahko v Slo-

hrepenenja po lastni državi,
smo morali ubraniti tudi s krvjo.

slovensko osamosvojitev odgovorili

z vojno. Pričakovali so lahko in hitro

zmaga l razmislek , da predčasne volitve v
danem trenutku niso smiselne in da se
sestavi nova vlada?
TONIN: Nova Slovenija je v dani situaciji ravnala odgovorno in državotvorno.
Predčasne volitve ne bi rešile ničesar. V
parlamentu bi dobili praktično identično
sliko in vlade ne bi bilo mogoče sestaviti

zmago, a doživeli grenak poraz.

blaginjo.

ohraniti javno zdravstvo. Jasno pa moramo povedati, da cetralnoplanski sistem
ni

prava

pot. »Javni« zdravstveni sistem,

Jugoslovanska armada sta namreč na

dela, ki bi v normalnih razmerah povzročila velike prometne
zastoje. Vlada bo več kot 400
investicij, ki so stale zaradi administrativnih ovir, premaknila z mrtve
točke z interventnimi rešitvami.
DEMOKRACIJA: Je tudi zato potem

zagotovili

Želimo

državnega zdravstva

Jugoslovanska zvezna vlada in

Jerneju Vrtovcu

gospodinjstva in podjetja. Ko

•

veniji

odpuščanji.

je v kritičnih
trenutkih uspelo doseči znižanje cene električne energije za

«

B

Slovencev, ki odraža naša tisočletna

mesecih soočilo z zmanjproizvodnjo in soočeni bi
množičnimi

«

4P

Plebiscitarno odločitev Slovenk in

Mnogo podjetij se bo v prihodnjih

c

7-1*'

strije smo predlagali nosilno

rešitev tretjega protikoronske-

c

.,

w

m

x
c
*'*
j«

'

v katerem
na zdravstveni
pregled nedopustno dolgo čaka
več kot 80.000 ljudi, ki imajo
plačano zdravstveno zavarova-

nje,

ni dober.

Ko

bo

Slovenija

normalna in dobro delujoča
država, se bodo v domovino
vrnili številni mladi in vrhunski strokovnjaki, ki sedaj svojo
priložnost iščejo v tujini.

brez političnega dogovora, ki bi segal čez
politično sredino. Za Novo
ključno, da v vladi
program.

Mi smo glas

Slovenijo je
uresničujemo svoj

tihe večine

-

tistih,

ki v Sloveniji delajo in ustvarjajo. In
želimo si boljšega poslovnega okolja, da

DEMOKRACIJA:
morali takoj soočiti

Kot 14.
%

vlada ste se

epidemijo novega

koronavirusa. V izrednih razmerah ste
morali ukrepati takoj!
TONIN: Da.
Nova vlada se je s krizo
spoprijela, še preden je bila potrjena v

se bo splačalo delati in bo trud primerno

državnem zboru. Takoj po prisegi, že v

nagrajen. Naša prva prioriteta je zato izboljšanje davčnega in poslovnega okolja

prvih urah delovanja, je sprejela vrsto

ovir.

ukrepov, ki so našo državo obvarovali
pred italijanskim scenarijem. Nova vlada

Zagnati moramo krog investicij, predvsem

je svoje dolžnosti prevzela praktično ob

ter

odprava

administrativnih
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dejstvu, da v skladiščih ni bilo nikakršnih

Nova vlada se je s krizo spoprijela, še preden

zdravstvene in druge zaščitne
opreme, zato je bila prva skrb nove vlade,
da do zaščitne opreme pridemo čim
hitreje v okoliščinah, ko so se s pomanjzalog

je bila potrjena v državnem zboru. Takoj
po prisegi, že v prvih urah delovanja, je

kanjem te opreme na mednarodnem trgu
srečevale prav vse države. Kljub začetnim

sprejela vrsto ukrepov, ki so našo državo

težavam nam je uspelo in ob peklenskem
delovnem tempu vlade se lahko danes
pohvalimo,

da smo

bili

novemu koronavirusu

v

boju proti

ena od najuspe-

šnejših držav v Evropi. Skozi epidemijo
prišli z relativno malo okuženimi in

smo

tudi smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa je bilo mnogo manj kot drugje.
Danes imamo dovolj zalog zaščitne in
druge opreme zoper COVID-19. Imamo
veliko več znanja in izkušenj, saj so bili
ukrepi sprejeti pravočasno in so bili učinkoviti. Treba pa je priznati, da so naši

državljani ukrepe jemali resno, so se jih
odgovorno držali in to je bil recept za
zmago nad epidemijo.
DEMOKRACIJA: Zaradi domnevno

sem

vestno

opravljal

delo poslanca.

Biografija

Obtožen sem, da sem zlorabil položaj, ker
sem kot predsednik komisije za nadzor
obveščevalnih in varnostnih služb pododredbo o oblikovanju skupine za
nenapovedan nadzor obveščevalno-varpisal

Matej Tonin se je rodil leta 1983 v
Ljubljani. Študiral je politologijo na Fa-

kulteti za družbene vede Univerze v

sestavi: Jerca
Korče, Matjaž Nemec, Žan Mahnič in jaz.
Če bi bilo res kaj narobe z odredbo, potem

Ljubljani, kjer je leta 2010 magistriral

ste lahko prepričani, da se nadzora ne bi

tično je aktiven od leta 2001, ko se je
včlanil v NSi. Na lokalnih volitvah leta
2006, 2010 in 2014 je bil izvoljen v ob-

nostne

službe MORS v

udeležila takratna koalicijska poslanca.
Iz vesolja se vidi, da sem deloval v skladu
s parlamentarno prakso. Damir Črnčec

Šarca v primeru zaposlitve

iz osamosvajanja Slovenije in gospodarskih učinkov osamosvojitve. Poli-

činski svet občine Kamnik. Leta 2007
je začel sodelovati s poslansko skupino

sporne nabave zaščitne opreme sije minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Poživalšek » prislužil « interpelacijo opozicije , a jo je nedavno že

je Marjana

da je Sovi in OVS naročal ovajanje parlamentarnih nadzornikov in opozicijskih

NSi kot svetovalec za področje odnosov
z javnostmi, nato pa je novembra 2008
začel samostojno podjetniško pot. Us-

uspešno prestal. Številnih kritik ste bili

poslancev. To je način obrambe in boja

tanovil je podjetje Vizija, ki se je ukvar-

deležni tudi vi. O prvih sto dnevih miru
nove vlade tako niti približno ne moremo

Crnčeca s političnimi tekmeci. Tu pa vsekakor gre za klasično zlorabo oblasti.

lokalnega

njegove prijateljice na Sovi branil tako,

jalo z videoprodukcijo in ustvarjanjem
spletnega

medija. Podjetje

DEMOKRACIJA: V začetkujunijaje opo-

je vodil do leta 2011, ko je bil na prvih

TONIN: Interpelacija proti ministru
Počivalšku je pokazala, daje bila politič-

zicija vložila interpelacijo proti ministru

predčasnih parlamentarnih volitvah

za notranje zadeve Aleš Hojsu zaradi do-

izvoljen za poslanca v državnem zbo-

no preračunljivo namenjena predvsem

voljenja, ki gaje dalo ministrstvo na not-

ru.

vlade. Dejstvo je, da se je v

ranje zadeve v primeru koncerta hrvaške-

nasprotju s prejšnjo vlado, kije tik pred

ga pevca Thompsona na podlagi
odločitve upravnega sodišča in prakse

upana tudi na parlamentarnih volitvah leta 2014, v obeh mandatih pa je
bil imenovan tudi za vodjo poslanske

govoriti

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

obvarovali pred italijanskim scenarijem.

rušenju

...

veliko zdravstveno krizo preprosto dvignila roke, naša vlada v krizo zagrizla od-

Evropskega sodišča za človekove pravice.

Funkcija poslanca

mu

je bila za-

skupine NSi. Leta 2018 je prevzel vode-

iz

nje NSi. Leta 2018 je bil na predčasnih

medijev. Sam sem kritičen do nastopov

parlamentarnih volitvah znova izvo-

tako »četniških vdov« v Sloveniji kot
»ustaških pevcev«, a verjetno morajo

ljen za poslanca, na ustanovni seji pa

prazna skladišča zaščitne opreme in mi
smo morali, kakor smo vedeli in znali,

zakoni veljati za vse enako!

ra.

zagotoviti ustrezna zaščitna sredstva in

zapisal, da Marko Perkovič Thompson ni

zdravstveno opremo. To so od nas pričakovali državljani. Napadi na ministra
Počivalška in mene so bili v funkciji
rušenja vlade, zato ne smete biti prese-

na moji playlisti.

ločena in pripravljena,

da se spopade z
eno najhujših groženj, ki smo jim bili

izpostavljeni v zadnjih desetletjih po

osa-

mosvojitvi. Tej vladi je prejšnja pustila

nečeni,

da so nas obmetavali s toliko

Pri

tem je Hojs za to odločitev izvedel

TONIN: V svojem javnem odzivu sem
Organizacija koncerta

Marka Perkoviča Thompsona je postala
prvovrstno

politično vprašanje, pozab-

ljamo pa, daje v osnovi najprej eminentno pravno vprašanje. Verjetno si nihče

tudi za predsednika državnega zboPo oblikovanju manjšinske vlade
je prevzel vodenje parlamentarne ko-

za nadzor obveščevalno-varnostnih služb. Od leta 2011 je v državnem zboru član odbora za obrambo, od

misije

leta 2012 pa tudi član parlamentarne
skupščine Nata, kjer je bil še posebej
dejaven v okviru odbora za znanost in

od nas ne želi, da bi koncert nezakonito

tehnologijo. V parlamentarni skupšči-

prepovedali,
pa bi Slovenija na
podlagi pravnomočne sodbe slovenskega
sodišča pevcu morala izplačati odško-

poročevalca parlamentarni skupščini.

dnino.

čilo o uporabi in pomembnosti ume-

ministra Hojsa, ker je
ravnal v skladu z zakonom, je v pravni
državi višek predrznosti. Če kaj, potem

tne inteligence v oboroženih silah, t. i.
temni splet ter nevarnosti in izzive, ki

resnično potrebujemo posodobitev zakonskega okvira, ki bo jasneje določal

metne naprave. Svojo vizijo razvoja

Kako odgovaijate na te očitke?

ničelno toleranco do javnih pozivov k

nje za Slovenijo, ki je hkrati tudi agen-

TONIN: Za pravno državo je žalostno,
če me bodo po sodiščih preganjali, ker

nestrpnosti, podpihovanju sovraštva in

da njegovega političnega delovanja.

lažmi.

DEMOKRACIJA:

No,

na vas se

izvaja

posredno še dodaten pritisk. V drugi po-

lovici maja ste bili zaslišani v zvezi z
lanskim parlamentarnim nadzorom komisije za nadzor nad obveščevalnimi in

varnostnimi služb na Obveščevalno-varnostni službi Ministrstva RS z a obrambo.

Očitajo

vam, če se ne motim, da ste zlora-

bili svoj položaj pri odreditvi nadzora

...

potem

Interpelirati

ni Nata je bil trikrat imenovan tudi

za

Članom skupščine je predstavil poro-

jih prinašajo v omrežja povezane pa-

slovenske države je strnil v knjigi Upa-

do promocije vseh oblik totalitarizmov.
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DEMOKRACIJA: No, pri tem je očitno,
da skuša opozicija ideološke teme izkoristiti za napade oziroma slabljenje vladajočo koalicijeTONIN:

soočala s tako

besnim

in divjim

ni

naspro-

tovanjem, ki včasih presega zdravorazumske okvirje. Ta vlada je v prvih
mesecih dosegla pomembne uspehe in
zato

smo prvi val

epidemije prešli na

strani zmagovalcev. Lastnost

ne in odrasle politike je, da

državotvor-

zna priznati

uspehe drugi strani. Politične elite v starejših demokracijah znajo v času izrednih
razmer stopiti skupaj in vsaj za hip preseči

dnevnopolitična preigravanja. Očitno
nas v Sloveniji na tem področju čaka še
dolga pot. Državni zbor je izvoljen za štiriletno obdobje in naloga politikov je, da

in ne

stavniške

denta na meji z Italijo? Po njem so v opoziciji zahtevali vaš odstop . .
TONIN: V tem trenutku preiskava, ki
jo je od policije prevzela OVS, še poteka,
to pa usmerja pristojno državno tožilstvo.
Ko bo preiskava končana, bomo natančno
vedeli, kaj se je zgodilo. En del zgodbe
poznamo in prav je da se sliši še druga
stran, vojaka torej. Sam se ne želim vple-

Grožnje

s smrtjo nimajo mesta
Morda

družbi.

celo

v nekaterih

primerih razumljive proteste ljudi, ki se
jim je življenje zaradi epidemije močno
spremenilo, je očitno ugrabila levičarska
politika za doseganje svojih lastnih ciljev.

Zamaskirani

in

nasilni protestniki, ki

izzivajo policijo, so slabo
testov.

V tem oziru

sporočilo pro-

velja pohvaliti

stro-

kovno ukrepanje policistov, ki preprečuje večje in nasilne izgrede, kot smo jim
priča v sosednjih državah.
DEMOKRACIJA: Poglejva še ministrstvo za obrambo, ki ga vodite, kar je nedvomno velika čast, sajje Slovenska vojska
eden glavnih atributov slovenske držav-

demokracije.

slovensko policijo.

DEMOKRACIJA: Kako pa gledate na
petkove proteste proti vladi, ki vsebinsko
nimajo kakšne dodane vrednosti, žal pa
postajajo vse bolj nasilni? In na te nesprejemljive grožnje s smrtjo

..

Zahodu teh problemov nimajo, sajje čelov velikih mestih od

Pariza

Na

do Bruslja mogoče videti številne

vojaškepatrulje,prinaspaopozicijomoti

naša vojska na meji

..

preiskavo. Počakali bomo poročilo in v
skladu s tem tudi ukrepali. Slovenska
vojska je v podporo policiji od leta 2015
opravila več kot 100.000 nalog brez

kakršnih

koli odklonov.

DEMOKRACIJA; Kako ocenjujete stanje

v Slovenski vojski? Zdaj je za njo uspešna

vaja Preskok

2020.

krize od leta 2008 naprej
je bilo izgubljenih 40 odstotkov obrambTONIN: V času

nega proračuna in lahko ugotovimo, da
je bilo zadnje desetletje za vojsko izgub-

ljeno. Strinjam se z oceno nekdanjega

sem se tudi sam prepričal

načelnika generalštaba Slovenske vojske
generala Alana Gederja, da Slovenske
vojske kmalu ne bo več, če se bodo taki
trendi nadaljevali. Takšno opozorilo bi
moralo biti rdeč alarm za vsako vlado.
Naša vlada gaje vzela resno. Na seji vlade
pred dnevom državnosti sta bila že spre-

med obiski na terenu, da
velika večina državljank

jeta popravljeni zakon o obrambi, ki
vojakom zagotavlja večjo socialno varnost

in državljanov delovanje

po

je ključno to, da tako o
Slovenski vojski misli le
manjšina okoli skrajnega

TONIN: Zame

levega pola slovenske politike. Dejstvo je, in o tem

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

napihnjenega domnevnega inci-

tati v preiskavo, zato ničesar ne sprašujem, da mi ne bi kdo očital vplivanja na

nosti. Pri tem je nerazumljivo, da imajo

diktat ulice, kar je bistvo pred-

oblikovanje vlade. Vlado imenuje državni

zbor

ganjati.

nekateri tak odpor do tega, da bi vojski
podelili večja pooblastila za varovanje
naše meje, da bi vsaj delno razbremenili

znotraj parlamenta najdemo večino za

DEMOKRACIJA: Je kaj novega glede
močno

v naši

Nobena vlada do sedaj se

k nasilju so popolnoma

TONIN: Pozivi

nesprejemljivi in bi jih morali sodno pre-

vojske

Slovenske

kot

pomoč policiji ob varovanju

državne

meje podpira.

To mi povedo

45. letu, in zakon o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski
do

leta

2026.

Gre za

780 milijonov

evrov

za investicije.

župani ob-

Vaja Preskok

2020, ki

seje pred kratkim

mejnih občin ob schen-

končala, nam je kljub težavam, s katerimi

genski meji, ki se dnevno

seje

soočajo z ilegalnimi mi-

desetletju, dokazala,

Slovenske

Slovenska vojska soočala v zadnjem
da je Slovenska
vojska živa, odzivna in odločna ter da

vojska poleg policije tista,

lahko Slovenija vedno računa nanjo. Pri

granti. Zanje je

ki

jim

daje

občutek

dodatne varnosti. Pravkar
končana vaja Preskok
2020 je jasno pokazala, da
je vojska v lokalnih skupnostih lepo sprejeta.

tem

je

bi izpostavil

še eno

dejstvo:

ta

vaja

podporo v lokalnem
okolju in med našimi ljudmi, ki so pripadnice in pripadnike Slovenske vojske zelo
imela

izjemo

dobro sprejeli. Vajo je podprlo kar 59
občin in 2000 lastnikov zemljišč je so-

Zamaskirani in nasilni protestniki,

ki izzivajo policijo, so slabo sporočilo
protestov. V tem oziru velja pohvaliti

strokovno ukrepanje policistov, ki
preprečuje večje in nasilne izgrede, kot
smo jim priča v sosednjih državah.
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'

glašalo, da vaja lahko poteka na njihovih
zemljiščih.

Po

mojem

mnenju

je

V Slovenski vojski so izračunali, da bi za

to

izjemno in samo dokazuje, daje Sloven-

oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih

ska vojska med našimi državljani cenjena

skupin, kar zaveznikom obljubljamo že od

in zaupanja vredna institucija, ki jo imajo
ljudje radi.

DEMOKRACIJA:

V koaliciji

leta 2006, v prihodnjih letih potrebovali tri

ste dosegli

dogovor, da se v prihodnjih letih zagotovi

milijarde evrov. Tega denarja v zdajšnjih

več sredstev za Slovensko vojsko. Do leta
2026 torej načrtujete, da bi Slovenija na-

razmerah ni, zato je 780 milijonov evrov

menila dva odstotkabruto domačegapro-

izvoda za

obrambo.

Je

to

tisti minimum, da vojska lahko preživi.

uresničljivo?

TONIN: S sedanjo vlado zagotovo! Kljub
spopadanju s epidemijo smo na našem

ministrstvu pospešeno pisali

zakon o

zagotavljanju sredstev za investicije v

Slovenski vojski za obdobje 2021-2026.
Vlada ga je že obravnavala in potrdila
prejšnji teden, tako daje zdaj v obravnavi v državnem zboru. Zakon bo uokviril
vse naložbe za prihodnjih šest let. Namenjen je za vse investicije, od sodobne

oborožitve, osebne opreme pripadnikov
Slovenske vojske do investicij v vojašnice,
vojaško infrastrukturo in vso drugo
vojaško opremo. Seveda se ob tem zavedamo gospodarskih okoliščin oziroma
ekonomskih zmožnosti države. V Slovenski vojski so izračunali, da bi za oblikovanje dveh srednjih bataljonskih bojnih
skupin, kar zaveznikom obljubljamo že

od leta 2006, v prihodnjih letih potrebo-

vali

tri milijarde

evrov. Tega denarja v

zdajšnjih razmerah

ni, zato je 780 mili-

jonov evrov tisti minimum,

da vojska

TONIN: Ključni izziv vlade bo zajezitev
morebitnega drugega vala epidemije in

zagotovitev čim bolj normalnega življenja za naše državljane. Da bodo ljudje

lahko preživi. Z omenjenimi sredstvi
bomo lahko zgradili vsaj eno srednjo bataljonsko bojno skupino in naredili na-

lahko delali

stavek za drugo bojno skupino. Zakon
nam bo omogočil, da investicije raztegnemo čez daljše časovno obdobje. Predvidevamo, da bomo prvo bataljonsko
skupino oblikovali do leta 2026.

vstvenega sistema

še za konec. Katere
bodo prioritete vladne koalicije, vaše
stranke, v prihodnji mesecih? Kateri bodo

membno,

DEMOKRACIJA:

In

pa vaše glavni izziv te vlade v bližnji prihodnosti?

in hodili v službo, da bodo
lahko obiskovali vrtce in šole. Da
zagotovimo normalno delovanje zdraotroci

in

zavarujemo ran-

ljive družbene skupine. Normalno je, da

člani koalicije različna stališča,
vendar jih moramo razreševati med
imamo

seboj

in

davčno

ne

v javnosti. Za

NSi

je po-

da

v Sloveniji izboljšamo
in poslovno okolje, da se bo v

Sloveniji splačalo delati in ustvarjati.
Da Slovenija postane ena najboljših in
najrazvitejših držav v Evropi. ED
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Madžcui bodo

D

Vida Kocjan □

vlagali v tržaško pristanišče na območju Žavelj, potem ko so naši levičarji nespametno odgnali njihov kapital.

Arhiv Demokracije; STA/Thierry Monasse,

Daniel Novakovič
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Pred letom dni so v vladi Marjana Šarca zatrjevali, da Slovenija madžarskega kapitala ne

potrebuje in da madžarska vlaganja na sosednjem Tržaškem ne morejo ogroziti poslovanja
Luke Koper. Tako so zatrjevali tudi v Luki Koper, danes pa je to povsem druga zgodba.

Levičarsko odganjanje tujega
kapitala bomo drago plačali
Zdaj

so v Luki Koper obrnili ploščo
in zatrjujejo, da bo novi madžarski pristaniški terminal v Žavljah

ogrozil

njihovo

poslovanje.

O

tem

je

državni lasti. Madžarski premier Viktor

poleg vodstva Furlanije

Orban je sicer že leta 2018, ko je postalo
jasno, da se je vlada Marjana Šarca

tržaške pristaniške uprave
navzoča tudi podpredsednik italijanske
vlade in notranji minister Matteo

povsem odpovedala

200

milijonom evrov

prejšnji teden poročalo Delo, v katerem

madžarskega kapitala

da bo z zgraditvijo novega
pristaniškega terminala Luka Koper iz-

drugega železniškega tira Koper-Divača,

so

zapisali,

gubila precejšnji del posla. Dobro jutro,

za

zgraditev

napovedal, da bi madžarska podjetja

bi lahko rekli.

lahko prišla v Trst. To seje tudi zgodilo.
Ta denar so tako usmerili v povsem nov

Šarčevi odgnali madžarska

madžarski pristaniški terminal v Žavljah.
Madžarsko podjetje Adriaport je junija

vlaganja
ko je Šarčeva vlada dokončno
odgnala madžarska vlaganja v drugi železniški tir Koper-Divača, so Madžari že
Potem

(FJK)

-

Julijske krajine

in

Salvini in madžarski zunanji minister
Peter Szijjarto. Razkrili so, da bo novi
kompleks stal v bližini Žavelj in mejnega
prehoda Škofije. Madžarski zunanji minister pa je že pred tem dejal, da bo z
investicijo tik ob slovensko-italijanski
meji in blizu koprskega pristanišča ma-

džarskim podjetjem omogočeno, da od-

2019 za 25 milijonov evrov kupilo dve
tržaški podjetji: Ayuila in Seastock ter s

pošljejo blago na morje v 24 urah.

32 hektarjev veliko zemljišče tik ob morju v Žavljah.

džarska vlada seje po njegovih besedah
za vlaganje v Trst odločila, ker tržaško

tem pridobilo

Ma-

junija 2019 kupili 32 hektarjev veliko zemljišče med Trstom in Miljami v Italiji.

Pri podpisu pogodbe med madžarskim

pristanišče, ki zadnje čase doživlja in-

državnim podjetjem in italijanskima

vesticijski in infrastrukturni razmah,

Zemljišče je bilo večinoma v zasebni lasti,
le šest hektarjev je bilo v italijanski

zasebnima družbama Tešečo in Seastock sta bila v začetku junija 2019

vidi kot vstopno točko kitajske nove
svilne poti in želi biti zraven pri tem
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Marjan Šarec, nekdanji

predsednik vlade, se je norčeval iz stotine
milijonov evrov madžarskega kapitala.

Alenka Bratušek,
da madžarskega

nekdanja ministrica za infrastrukturo, je vpila,
da Luka Koper ne bo

denarja Slovenija ne potrebuje,

oškodovana. Lagala je!

frastrukturo pa Alenka Bratušek. Slednja
tudi tista, ki je javno razkrila
vsebino takratnega dogovarjanja med

projektu. Salvini je sklenitev posla poz-

dravil in dejal, da Italijani odpirajo svoja
pristanišča, da bi zagotovili razvoj in
blaginjo. »Zapiramo pa pristanišča za

prebežnike, ki povzročajo težave,« je
takrat o tem poročala slovenska nacio-
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Marjan Šarec in
Alenka Bratušek sta

Slovenijo in Madžarsko. Tudi Bratuškova

družno dokončno

je nasprotovala madžarskemu vlaganju v
Sloveniji in nenehno poudarjala, da lahko

nalna televizija.

odgnala madžarski

V Trstu so si prizadevali za tuj

kapital iz Slovenije,

kapital

Prvi mož tržaške pristaniške uprave
Ženo D'Agostino je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa pojasnil,
daje podpis pogodbe sad prizadevanj, ki
sojih v Trstu začeli jeseni 2017, in predstavlja prvo konkretno fazo razvoja tega
območja. Po njegovih besedah je vzpo-

je bila

Slovenija drugi tir zgradi sama.
Nenaklonjenost Madžarski je tako že
konec leta 2018 prepoznal madžarski
premier Viktor Orban in novembra 2018
napovedal, da bodo priložnost iskali tik

se iz tega norčevala
in s tem naši državi

za

slovensko mejo. Dodatno spodbudo

temu je dal podpis dogovora med Italijo

povzročila ogromno

poslovno škodo.

in Kitajsko glede sodelovanja zahodne
slovenske sosede pri pobudi Pas in pot
oz. t. i. novodobni svilni poti, pri čemer
naj bi bilo tržaško pristanišče ena od
vstopnih poti za trgovinske tokove med

stavitev prostocarinskega območja v tržaškem pristanišču sredi 2017 privabila
Madžarsko na ta obmejni del, kjer je

smer. Madžarskaje namreč za Luko Koper

zelo pomemben trg, madžarska podjetja
so samo v letu 2018 prek Luke Koper op-

Kitajsko in Evropo.

nekoč delovala žaveljska rafinerija, zdaj
pa so namembnost območja spremenili
v logistiko in trgovino. Tudi na tem

ravila skoraj dva milijona ton pretovora.
Luka Koper je z Madžarsko povezana z
rednimi dnevnimi železniškimi povezavami, med drugim je imela lani 21 tedenskih vlakov do dveh intermodalnih

Bodo za svojo nespamet

terminalov v Budimpešti. Zato je po svoje
tudi presenetljivo, da razlogov za skrb,

tudi v vodstvu Luke Koper. Upravo sestavljajo Dimitrij Zadel kot predsednik,

V Luki Koper prav nič

da bi madžarska podjetja odšla iz Luke
Koper, lani ni videl niti Dušan Mes, ge-

zaskrbljeni

neralni direktor Slovenskih železnic.

Glede načrtov Madžarske v Trstu so v
Luki Koper v dneh podpisa pogodbe v

člani pa so Metod Podkrižnik, Irma
Gubanec in Vojko Rotar. Razen Rotarja
svoje funkcije zasedli 29. deso drugi
cembra 2017, Rotar pa 16. februarja 2018.

Madžari

območju bi lahko vzpostavili prostoca-

rinski režim, v okviru madžarske investicije pa bodo izvedli tudi okoljsko sanacijo in posodobitev infrastrukture.

Trstu za Primorske novice zagotavljali,
da teh ne poznajo, zato jih ne morejo
komentirati. Ob tem so dodali, da Madžarska ostaja eden najpomembnejših
tujih trgov Luke Koper, s katerim jih po-

�

Trst po zavrnitvi

odgovarjali?
Sloveniji je

bila povzročena velika go-

spodarska škoda. Odgovorni za to pa so
poleg Marjana Šarca in Alenke Bratušek

Pomembno vlogo pri tem so imeli tudi

Slovenije
Spomnimo. Madžarska se je v času vlade
pod vodstvom Mira Cerarja pogajala s

člani 9-članskega nadzornega sveta, ki
ga od 29. decembra 2017 vodi Uroš Ilc,
člani pa so Andraž Lipolt, Rado AntoloMehrudin Vukovič, Milan Jelenc,
Barbara Nose, Rok Parovel, Tamara Koz-

slovenskimi predstavniki glede sodelovanja v vlogi zaledne države partnerice

vič,

vezujejo dolgoletne poslovne vezi. »Ome-

pri projektu graditve drugega tira žele-

investicije v Trstu ne vidimo kot

zniške povezave Koper-Divača, h kateremu naj bi prispevala 200 milijonov evrov.
V nekaterih političnih krogih iz vrst tran-

lovič in Mladen Jovičič. Zanimivo bo
spremljati, kako bodo zdaj zagovarjali

njene

so še lani poleti zagotavljali
vodilni v Luki Koper. Na svoja mesta v
štiričlanski upravi so bili imenovani de-

grožnje,«

cembra 2017 in lani se jim ni zdelo vredno,
da bi opozorili, da gredo stvari v napačno

zicijske levice

so

temu nasprotovali.

V

svojo »zmoto« in molčečnost.

Podatki

o

tem, kako je Luka Koper poslovala v letu
2019, v bazah Agencije za javnopravne

drugi polovici leta 2018 je vlado prevzel

evidence

Marjan Šarec, vodenje ministrstva za in-

dostopni. BI

in

storitve (Ajpes) javno še niso
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GBC Slovenija s finskim partnerjem zagotovil brezplačno
platformo za izdelavo LCA analiz v gradbeništvu
30. junij, spletni seminar za arhitekte in projektante
V Ljubljani, 2. Julija 2020: Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je zadnji dan v juniju za strokovnjake s
področja gradbeništva organiziralo dodatni spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna gradnja
stavb ter predstavitev pomena LCA analiz, ki so podlaga za pridobitev certifikata trajnostne gradnje ter za
dodeljevanje okoljskih subvencij pri Eko skladu. V Evropi in svetu so namreč napredna analitična računalniška
orodja za hitro in enostavno izdelavo LCA analiz že uveljavljena, zdaj pa jih ob podpori združenja pri načrtovanju
novogradenj lahko brezplačno koristijo tudi v prihodnost usmerjeni slovenski snovalci objektov in investitorji.
Dr. Iztok Kamenski, predsednik UO združenja poudarja, da je gradbeni sektor za doseganje globalnih ciljev
ključen. Rast prebivalstva v mestih namreč strmo narašča in ocena kaže, da bo naseljenost v urbanih okoljih do
leta 2060 narasla kar za 2,75 milijarde prebivalcev. ''Tak trend pomeni, da bi morali v naslednjih 40 letih vsak
mesec v svetu zgraditi eno mesto, kot je New York,'' opozarja in dodaja, da so po podatkih Mednarodne agencije
za energijo IEA stavbe in gradbeništvo danes odgovorni tudi za 39 % izpustov ogljikovega dioksida, v stavbah
vgrajeni ogljik pa prispeva približno 11 % vseh svetovnih emisij ogljika. Skladno s strateškimi okoljskimi načrti
želi EU tudi s trajnostno grajenim okoljem postati ogljično nevtralna, zato je prenova stavbnega fonda v smeri
'zelenih' zgradb prvenstveno povezana z zagotavljanjem višje kakovosti bivanja, izboljšanjem kakovosti zraka ter
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energijske učinkovitosti stavb.''
Ugotovitve kažejo, da so stavbe med največjimi porabniki virov, saj se gradnji in uporabi stavb pripisuje 50 %
vseh pridobljenih materialov, ki jih črpamo iz narave, porabo 50 % vse energije in približno tretjino porabe vode.
''Stavbe hkrati generirajo kar 33 % vseh odpadkov, vse to pa se pomembno odraža v obremenitvah okolja,''
opozarja mag. Iva Verbnik iz združenja. ''V današnjem grajenem okolju smo priča dejstvu, da je le 1 % vseh
stavb zgrajenih po trajnostnih kriterijih, le 9 % različnih uporabljenih materialov, kot so minerali, kovine, fosilna
goriva in biomase, pa se v krožnem letnem ciklu ponovno uporabi. Oba s Kamenskim tudi izpostavljata vlogo
Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija, saj je ob izzivih, ki nam jih za prihodnost prinašajo
še hitra rast svetovnega prebivalstva, globalno segrevanje in klimatske spremembe, ključno prav spodbujanje k
trajnejšim rešitvam pri gradnji objektov ter vključevanju vseh strokovnjakov s področja gradnje in drugih
deležnikov, ki delujejo v gradbenem sektorju. Pomembna je tudi vloga javnega okoljskega Eko sklada, ki je v
svoja merila za dodeljevanje subvencij vpel tudi zavezujoče trajnostne kriterije, ki jih je udeležencem spletnega
seminarja predstavila mag. Silvija Kovač, u. d. i. a.
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Pri gradnji po trajnostnih kriterijih je potrebno upoštevati racionalno rabo energije, zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov, učinkovito rabo virov, surovin in vode, zdravo in udobno notranje okolje in prilagajanje na
podnebne spremembe. Predstavnika združenja sta predstavila sisteme za trajnostno certificiranje stavb v svetu
in evropske smernice Level(s), ki jih razvija Evropska komisija za ocenjevanje in bolj usklajeno poročanje o
trajnosti stavb in jih bo predvidoma začela uporabljati v letu 2021. Za snovalce stavb so pomembne tudi
stroškovne LCC analize ter LCA analize celotnega življenjskega cikla posameznih vgrajenih materialov, ki jih
lahko koristijo za ocenjevanje ali primerjavo uporabe različnih proizvodov ter za pripravo podatkov za njihov
okoljski odtis (ogljični odtis). Z rezultati analize LCA lahko za podprtje okoljskih trditev proizvajalci pridobijo
okoljsko izjavo izdelka EPD, ki gradbenikom, arhitektom in predelovalcem uporabljenih gradbenih materialov
omogoča tudi boljši pregled in primerjavo različnih izdelkov in načinov gradnje.
Uporaba računalniške platforme One Click LCA Planetary, ki jo je razvilo finsko podjetje Bionova, arhitektom in
projektantom ponuja inovativen in analitično poglobljen pristop pri izbiri različnih vrst gradbenih materialov z
vsemi potrebnimi izračuni ogljičnega odtisa tako za novogradnje kot tudi obstoječo infrastrukturo. Investitorji tako
pridobijo vse relevantne podatke, ki jih potrebujejo za odločitve pri izbiri vrste gradbenih materialov s podatki
njihovega vpliva na okolje v celotni življenjski dobi stavbe.
Uporabnikom prijazno platformo, ki podpira več kot 40 certifikacijskih shem, z novimi podatki nenehno
nadgrajujejo, na voljo pa je že v 60 državah in vključuje več kot 80 tisoč zbirk podatkov LCA. Združenje GBC
Slovenija je kot novi partner Bionove podprlo uvedbo in uporabo tega programa tudi pri nas in je zato slovenskim
uporabnikom na voljo brezplačno. Direktor Bionove Panu Pasanen poudarja, da tovrstno sodelovanje pomeni
izjemen napredek pri promociji trajnostne gradnje v Sloveniji, ki dosega rast tako na področju gradnje stavb kot
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infrastrukture, ugodni pa so tudi obeti na področju individualne gradnje: ''Želimo si, da bo k ogljični nevtralnosti,
ki naj bi jo dosegli do leta 2050, pripomogla tudi naša platforma in pomagala slovenskim snovalcem ustvarjati
bolj trajnostne zgradbe.'' Operativni koordinator Graham Devlin še dodaja, da lahko Slovenija s tem brezplačnim
orodjem naredi pomemben korak naprej ter ob uresničevanju ciljev za zmanjševanje izpustov in stroškov poskrbi
tudi za ozaveščanje deležnikov v gradbenem sektorju: ''Izračuni ogljičnega odtisa so mogoči za 10 kategorij
gradbenih materialov, ki ustvarjajo največ izpustov CO₂, med katerimi prednjačijo cement, jeklo in aluminij. S
pomočjo platforme bo mogoče hitro in enostavno izračunati vse okoljske vplive, zmanjšati tveganja ter povečati
učinkovitost načrtovanih gradbenih objektov.''
Izvedbo seminarja je podprl Eko sklad. Več podrobnejših informacij o vsebini seminarja je na voljo tukaj.
Foto: arhiv GBC
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DS za ustavno presojo zakona o gradbeništvu
01.07.2020 22:15

Ljubljana, 01. julija (STA) - Državni svet je danes sprejel zahtevo za začetek postopka
za oceno ustavnosti določila gradbenega zakona, ki govori o gradnji brez
gradbenega dovoljenja. DS bo predlagal prednostno obravnavo zadeve, do odločitve
pa tudi začasno zadržanje izvrševanja omenjenega določila zakona.
"Čim hitrejša odločitev o tem problemu bo po mnenju DS bistveno pripomogla k
vzpostavitvi učinkovitega varstva na osnovi spoštovanja načela enakega varstva pravic,
pravice do sodnega varstva in pravnega sredstva za vse posameznike, ki lahko utrpijo
škodo na podlagi odstranitve objektov," so v sporočilu za javnost po današnji seji navedli v
DS.
Državni svetniki ustavno izpodbijajo 5. člen gradbenega zakona, ki določa pogoje za
gradnjo brez gradbenega dovoljenja. Skladno z zakonskim določilom gradbeno dovoljenje
za gradnjo in prijava začetka gradnje nista pogoj za enostaven objekt, vzdrževanje objektov
in vzdrževalna dela v javno korist, začasen objekt in izvrševanje izrečenega inšpekcijskega
ukrepa. Odstranitev objekta se lahko začne na podlagi prijave začetka gradnje.

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

Gradbeni zakon se sicer uporablja od 1. junija 2018, ko sta se začela uporabljati tudi zakon
o urejanju prostora ter zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Omenjeni zakoni naj bi,
kot so ob pripravi zakonov poudarili na ministrstvu za okolje in prostor, med drugim prinesli
racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno
varnost vlagateljev in bolj učinkovit nadzor.
Državni svet je že v letu 2018 pripravil novelo gradbenega zakona, s katero je želel
spremeniti določila glede obveznosti preverjanja, ali je za objekt izdano gradbeno
dovoljenje, a DZ takrat njegovega predloga ni podprl. Maja lani je ministrstvo v javno
obravnavo dalo osnutka predlogov novel gradbenega zakona in zakona o urejanju
prostora, s katerima je želelo odpraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale po celoviti
zakonodajni prenovi področja v letu 2018. Prispele so številne pripombe, vladna obravnava
pa je bila predvidena za lansko jesen, a do nje (še) ni prišlo.
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Turški lastnik začasno ustavil naložbo v tovarno ivernih plošč
STA

2 julija, 2020

2. julija, 2020

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

Novice

15:40

Facebook Lesna tovarna ivernih plošč

15:44
Dravograd

Facebook Lesna tovarna ivernih plošč

Podjetje v turški lasti Yildiz Entegre Adria, ki je v začetku leta 2018 postalo lastnik propadle tovarne
ivernih plošč v Otiškem Vrhu in napovedovalo za 45 milijonov evrov vlaganj, je naložbo v tovarno na
Koroškem zaradi posledic epidemije covida-19 začasno ustavilo. O tem je tudi obvestilo gospodarsko
ministrstvo, kjer naložbo še naprej podpirajo.
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Turški kupci so za tovarno, ki je bila na prodaj v okviru stečajnega postopka Lesne Tovarne ivernih plošč
Otiški Vrh, plačali 7,5 milijona evrov. Še pred nakupom tovarne pa so septembra 2017 od finančne družbe
Heta za dva milijona evrov kupili tudi osrednji stroj tovarne, 200 metrov dolgo kontinuirano stiskalnico.
Po nakupu so tovarno začeli obnavljati in sredi leta 2018 napovedovali skupno za 45 milijonov
evrov vlaganj. Zagon proizvodnje so ob nakupu tovarne napovedovali za spomladi 2019, a se to ni zgodilo.
So pa v času priprav na zagon proizvodnje zaposlili 33 delavcev, ki so po poročanju časnika Delo, ki je ta
teden prvi poročal o ustavitvi vlaganj, trenutno na čakanju.
Kot so v podjetju pojasnili za STA, so najprej zaradi zdravstvenih negotovosti, ki jim sledijo tudi gospodarske
negotovosti zaradi pandemije covida-19, bili kot podjetje primorani zaradi krčenja v svojem sektorju, pa
tudi v vseh drugih, naložbo, ki so jo doslej imeli na čakanju, dati v fazo mirovanja. Ob tem pa so v družbi
napovedali, da bodo z začeto naložbo “zagotovo v bližnji prihodnosti nadaljevali”.
Medtem naložbo v proizvodno linijo za iverne plošče še naprej podpirajo na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer jih je obvestilo turških lastnikov tovarne o ustavitvi in prestavitvi
začetka izvedbe investicije presenetila. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, so namreč naložbo po
interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
covida-19 uvrstili med strateške naložbe.
Ob tem so na ministrstvu spomnili, da so investitorju že aprila lani izdali potrdilo o izpolnjevanju pogojev in
meril na podlagi zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij. Na osnovi
izdanega potrdila bi tako lahko dela na projektu začeli že takrat.

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

Maja letos je nato ministrstvo zaradi priprave vladnega gradiva za dodelitev finančne spodbude ter uvrstitve
projekta v načrt razvojnih programov turškega investitorja pozval k dopolnitvi finančne konstrukcije in
terminskega plana.
Na ministrstvu so si, kot navajajo, poleg podpore projektu, ki so jo izkazali, prizadevali tudi za sklenitev
dolgoročne pogodbe za oskrbo z lesno surovino. Sicer pa z vidika ministrstva vloga za dodelitev spodbude
za naložbo v tovarno ivernih plošč ostaja v postopku obravnave. “Investicijo na ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo še vedno podpiramo in želimo, da se nadaljuje,” so še navedli na ministrstvu.
V Sloveniji ustanovljena družba Yildiz Entegre Adria je del turške družbe Yildiz Entegre, ki se ukvarja s
proizvodnjo izdelkov iz lesa in dnevno v svojih sedmih proizvodnih obratih v Turčiji, Romuniji in ZDA
proizvede 10.500 kubičnih metrov različnih plošč.
Yildiz Entegre je del koncerna Yildizlar Yatirim Holding, ki se v Turčiji ukvarja z naložbami v različna
področja, kot so lesni izdelki, gnojila, jeklo, pomorski promet, upravljanje pristanišč in gradbeništvo.
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