Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 6. 5. 2020
Število objav: 7
Internet: 4
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0

Naslov

Ljudi ne, zdesetkal je delovna mesta

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 5. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

Polona Malovrh

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...protikoronskih zakonov v neupoštevanju izpada prihodkov gospodarskih subjektov v gostinstvu, turizmu, trgovini
(razen z živili), servisnih storitvah, v delu gradbeništva ter v prevozih potnikov. Ocenjuje, da bo njihov skupni izpad med
30 in 50 odstotkov letnih prihodkov, okrevanje pa počasno. Brez učinkovite revitalizacije...

Naslov

FOTO in VIDEO: Dotrajan stolp na Pohorju, obiskovalci zaskrbljeni

Zaporedna št.
2

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 5. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Golob Tea Tošić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Maribor in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe
prevoza potnikov po žičniški napravi in graditev žičniških naprav za prevoz oseb s preostalimi žičniškimi napravami na
Mariborskem Pohorju. »MO Maribor kot koncendent je s pogodbo koncesionarju Marpromu...

Naslov

Kaj bo s plačami delavcev

Zaporedna št.
3

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 6. 5. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Nova pravila zmotila KPK

Zaporedna št.
4

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

V ospredju; 6. 5. 2020

Stran v zbirki:
15

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Stran: 4

Koronavirus samo aprila odnesel službo več kot 500 osebam

Zaporedna št.
5

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 5. 5. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Monika Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 587 cm2

...INFRASTRUKTURA / GRADBENA ZAKONODAJA Nova pravila zmotila KPK Popravki prvega protikoronskega
zakona prinašajo velike spremembe gradbene zakonodaje. Minister Vizjak pričakuje, da bodo gradbena dovoljenja
izdana hitreje, upravni postopki pa enostavnejši....

Naslov

Tisk

Površina: 688 cm2

...30 odstotkov zaposlenih. Panoge, ki so najbolj na udaru in napovedujejo zmanjšanje zaposlenih, so kovinska
industrija, kemijska industrija, trgovina in gradbeništvo. Med mikro in malimi podjetji devet odstotkov vprašanih načrtuje
odpustiti več kot 30 odstotkov zaposlenih (višji delež prevladuje med industrijskimi podjetji...

Naslov

Tisk

Stran: 7

Stran: 2

Površina: 680 cm2

...dejavnosti trajal še v poletje, bo težko pričakovati znižanje brezposelnosti. Prej obratno.« Monika Horvat Najbolj
iskani še vedno kadri v zdravstvu, gradbeništvu, montažnih delih Kako je s ponudbo zaposlitev v zadnjem mesecu? Po
besedah vodje ptujske območne službe Tomaža Žirovnika je povpraševanje po delavcih pri...
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Naslov

Ljubljanski mestni svetniki zeleno luč vrsti novih občinskih aktov

Zaporedna št.
6

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 5. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Polutnik. V NSi so si prizadevali za umik te točke z dnevnega reda. Kot je pojasnil Jožef Horvat (NSi), so umik
predlagali zaradi pravnih pomot razlage gradbene zakonodaje in pogojev pridobitve gradbenega dovoljenja, na osnovi
presoje vplivov na okolje za področje gradnje kanala C0, čez vodovarstveno območje Kleško polje....

Naslov

Poslanci so za začetek gradnje HE Mokrice

Zaporedna št.
7

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 5. 5. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

Vladimir Habjan

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...koncesijske pogodbe, s čimer se bo zagotovila poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica na Krki. Novela
odpravlja tudi pomanjkljivosti, vezane na gradbeni zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo gradbenega
dovoljenja po integralnem postopku poleg dokumentacije in presoje vplivov na okolje priložiti...
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Delo.si
Država: Slovenija

05.05.2020
Torek, 06:01

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/ljudi-ne-zdes...

1/5

KORONAVIRUS V SLOVENIJI | COVID 19 | OKUŽBE S COVIDOM |JOŽE P DAMJAN | MILAN KREK

Ljudi ne, zdesetkal je delovna mesta
Korona virus: Kaj nam je v dveh mesecih od razglasitve
prinesel covid-19 in kakšna je njegova zapuščina?
Objavljeno
05. maj 2020 06.00

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

Posodobljeno
05. maj 2020 06.00

Odpri galerijo
Brez nadaljnjega spoštovanja ukrepov se korona virus lahko na jesen vrne. FOTO: Jure Eržen/delo

Polona Malovrh
Ljubljana – Pred dvema mesecema smo v Sloveniji zabeležili prvega okuženega s korona virusom. Obdobje najstrožje karantene je mimo. Z ukrepi smo preprečili epidemiološko
katastrofo, recesije še ne ...
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Delo.si
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05.05.2020
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Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/ljudi-ne-zdes...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kdaj smo v Sloveniji odkrili prvi primer okužbe?
4. marca 2020 pri 60-letnem Slovencu, ki je domov pripotoval prek Italije iz Maroka.
Epidemijo je vlada razglasila 12. marca ob 18. uri.
Koliko okuženih, koliko ozdravelih, koliko mrtvih smo zabeležili doslej?
Testiranje 57.504 oseb je pokazalo, da je okuženih 1439 oseb, med njimi tudi 298 zdravstvenih delavcev; 244 oseb je bolnišnico zapustilo, 97 umrlo.
Kdaj prvič nismo zabeležili nove okužbe?
Po 59 dneh epidemije – 2. maja.
V kateri populaciji beležimo najvišjo umrljivost?
Več kot polovica umrlih so starostniki nad 85 let: 39 žensk in 14 moških.

Največ umrlih za korona virusom je v Šmarju pri Jelšah, Ljutomeru in Metliki, največ okuženih v Ljubljani. INFOGRAFIKA: Delo
V katerih občinah je bilo največ prijavljenih okužb?
V Ljubljani (250), Šmarju pri Jelšah (173) in v Ljutomeru (129).
Kje je covid-19 zahteval največ življenj?
V Šmarju pri Jelšah (33), v Ljutomeru (15) in Metliki (14).
Koliko postelj imamo na voljo in koliko respiratorjev (ventilatorjev za mehansko predihavanje bolnikov)?
539 postelj in 423 respiratorjev.
Koliko zmogljivosti smo doslej uporabili?
Skupno število hospitaliziranih je vrhunec – 119 oseb - doseglo 30. in 31. marca, število bolnikov na intenzivni negi, ki potrebujejo predihavanje, pa 10. aprila; bilo jih je 37. Po oceni
infektologov predihavanje potrebuje okrog štiri odstotke obolelih za korona virusom. Če bi se po najbolj pesimističnih napovedih simptomi covida-19 pojavili pri 14.000 Slovencih, bi
zanje potrebovali okrog 560 ventilatorjev.
Koliko Slovencev zaradi korona ukrepov čaka na delo doma?
Vloge za čakanje na delo je oddalo dobrih 33.500 subjektov, za katerimi »se skriva« 285.000 delavcev; prejemajo 80 odstotkov plače.
Koliko novih brezposelnih je prinesla epidemija korona virusa?
Marca se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 7848 oseb.
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05.05.2020
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Kazalo
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

INFOGRAFIKA: Delo
Koliko sta vredna paketa koronaukrepov, t. i. #PKP1 in 2, in kaj prinašata?
Po ocenah vlade 6 milijard evrov. Prvi vsebuje ukrepe za omilitev posledic epidemije za
prebivalstvo in gospodarstvo, z drugim vlada zagotavlja dodatno likvidnost gospodarstvu in
dopolnjuje prvi paket.
Katere ukrepe proti širjenju korona virusa smo uvedli v Sloveniji?
25. februarja obiske preventivno prepove večina bolnišnic, 6. marca tudi domovi za starejše.
Vlada Janeza Janše na prvi seji 14. marca ustanovi krizni štab in prepove obiske v zavodih
za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domovih.
16. marca se ustavi javni avtobusni in železniški promet. Delodajalci odrejajo delo od doma
ali čakanje na delo doma. Upravne enote opravljajo le nujne naloge, prilagojeno je delo
sodišč in notarjev. Velja začasna prepoved neposredne prodaje blaga z izjemo prodaje na
daljavo, odprte ostajajo lekarne, pošte in prodajalne z živili, za katere velja prilagojen
odpiralni čas, dovoljena je prodaja pridelkov na kmetijah, v vrtnarijah, drevesnicah in
cvetličarnah. Zaprejo se vrtci, šole in fakultete.
17. marca obstane redni letalski potniški promet, zaprejo se državne meje.
Od 20. marca opolnoči velja začasna prepoved zbiranja ljudi na javnih krajih. Zaprta so
gledališča, kinodvorane, športne dvorane ...
29. marca postane obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb.

Bili so dnevi, ko smo dobesedno izropali police v trgovinah ... FOTO: Jure Eržen/delo

Brez ukrepov za obvladovanje in zajezitev epdiemije covida-19 bi imela Slovenija po
oceni Milana Kreka, direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 480.000
okuženih in 90.000 mrtvih.

Milan Krek, direktor NIJZ. FOTO: Blaž Samec/Delo

Katere ukrepe smo sprostili in pri katerih še vztrajamo?
Z 11. aprilom so dovoljene nenujne zdravstvene storitve.
Od 20. aprila je možen nakup gradbeno-inštalaterskega in tehničnega blaga, pohištva,
avtomobilov in koles, odprejo se kemične čistilnice, mehanične delavnice. Dovoljeni so
tehnični pregledi in postopki za registracijo motornih vozil.
Od 25. aprila lahko storitve znova opravljajo zavarovalniški posredniki in avtopralnice.
Z 28. aprilom so dovoljene poroke.
Z 29. aprilom smejo vrata odpreti knjižnice, galerije in muzeji, dimnikarji. V porodnišnicah
očetje znova »pomagajo« rojevati.
Od 30. aprila se državljani spet svobodno gibajo med občinami, omejitve zbiranja še veljajo.
Mogoč je obisk domov za starejše.
S 4. majem se vrača »življenje« v cerkve, v prodajalne do 400 kvadratnih metrov površine, v
frizerske in kozmetične salone, masažne in pedikurne salone, v salone za nego kosmatincev,
odpirajo se terase in vrtovi gostinskih lokalov ter nekatere turistične točke; na delo se

vračajo čevljarji, usnjarji, urarji, zlatarji … Parkiranje je znova plačljivo.
Z 18. majem se postopno odpirajo vrtci in osnovne šole za prvo triado ter srednje šole za zaključne letnike; po tem datumu se v klopi vrnejo še učenci devetih razredov osnovnih šol.
Matura bo: 1. junija je na šolskem koledarju maturitetni esej iz materinščine.
Veljavnosti vozniških in prometnih dovoljenj je podaljšana do 19. junija 2020.
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Po skoraj dveh mesecih karantene lahko svojci ob najavi spet obiščejo svoje najbližje v domovih. FOTO: Jure Eržen/delo
Katera je najšibkejša točka epidemije?
Domovi za starejše, ki so največje žarišče okužb; covid-19 je potrjen pri 448 osebah, od teh pri 315 oskrbovancih.
Kaj smo z ukrepi dosegli?
Brez ukrepov bi imela Slovenija po oceni Milana Kreka, direktorja NIJZ, 480.000 okuženih in 90.000 mrtvih. Po javnomnenjskih anketah približno tri četrtine vprašanih verjame, da so
vladni ukrepi kljub nasprotovanju stroke ustrezni. Ekonomist Jože P. Damjan vidi ključno pomanjkljivosti obeh protikoronskih zakonov v neupoštevanju izpada prihodkov gospodarskih
subjektov v gostinstvu, turizmu, trgovini (razen z živili), servisnih storitvah, v delu gradbeništva ter v prevozih potnikov. Ocenjuje, da bo njihov skupni izpad med 30 in 50 odstotkov
letnih prihodkov, okrevanje pa počasno. Brez učinkovite revitalizacije gostinstva in turizma bo po njegovem od konca maja ogroženih 32.000 delovnih mest in štirje odstotki
slovenskega BDP.
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Ukrepe smo razrahljali, kaj pa zdaj? FOTO: Jure Eržen/delo
Kaj korona virus pomeni za naš način življenja?
Da bomo morali z njim živeti, vse dokler zanj ne bo zdravila in cepiva.
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05.05.2020

Maribor24.si

Torek, 06:34

Država: Slovenija

Kazalo

https://maribor24.si/lokalno/foto-in-video-dotraja...
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FOTO in VIDEO: Dotrajan stolp na Pohorju, obiskovalci zaskrbljeni
TEA TOŠIĆ GOLOB • 2 uri

NAZADNJE POSODOBLJENO: 1 ura

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

Na vrhu mariborskega Pohorja se nahaja razgledni stolp, ki ga pohodniki radi obiščejo. Žal pa počasi
predstavlja resno nevarnost, saj bi bil potreben prenove. Kdo je odgovoren zanjo?

Na vrhu mariborskega Pohorja se nahaja razgledni stolp. Gre za več kot 100 let star razgledni stop jeklene
konstrukcije, visok skoraj 20 metrov. V svoji zgodovini je pogosto menjaval lastnike. Na nas se je obrnila bralka, ki ga
je čez vikend z družino obiskala. Zgrožena nam je posredovala fotografije in videoposnetek, ki prikazuje v stanje
lesene pohodne površine na vrhu stolpa.
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Maribor24.si
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Kazalo
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2/3

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

»Grozno. Z veseljem smo se odpravili v naravo, na sprehod, obiskali stolp z otrokom v nahrbtniku. Ko sem videla
kakšno je stanje, me je vso veselje minilo in postalo me je strah. Občutek zgoraj res ni prijeten,« je dejala in dodala, da
je to po njenem mnenju nedopustno, glede na to, da je Pohorje pri pohodnikih zelo zaželena destinacija.

»Upam, da bodo zadevo čimprej sanirali in da bo kmalu ponovno varna za obiskovalce. Razgled je res fantastičen,
trenutno pa precej nevaren,« še doda ob koncu.
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Kazalo
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Krasen, a nevaren razgled.
Obrnili smo se na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pojasnili so nam, da je bila v letu 2017 med MO Maribor
in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe
prevoza potnikov po žičniški napravi in graditev žičniških naprav za prevoz oseb s preostalimi žičniškimi napravami na
Mariborskem Pohorju. »MO Maribor kot koncendent je s pogodbo koncesionarju Marpromu poleg izvajanja koncesije,
podelila tudi izključno pravico za upravljanje in rabo Mariborsko Pohorja,« so zapisali.
»Objekt v naravi predstavlja kovinski razgledni stolp, ki ni v sklopu sedežnice, vendar stoji na robu smučišča.
Razglednega stolpa ne uporabljajo lovci oziroma druga društva, ampak se uporablja kot razgledna točka za
smučišče,« so še zapisali in dodali, da se lahko šteje kot druga športna oz. turistična zmogljivost na Mariborskem
Pohorju. »Ta objekt tudi spada med infrastrukturo, ki je v lasti Mestna občine Maribor.«

Za več pojasnil v zvezi z obnovo smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore bomo
objavili, ko jih bomo prejeli.

Po objavi članka se je oglasil mestni svetnik MO Maribor Matic Matjašič in zapisal: »Pred nekaj meseci sem podal
svetniško pobudo za obnovitev tega stolpa. Poglobil sem se tudi v lastništvo, priložil izpiske iz zemljiške knjige ipd.
Mestna občina Maribor je na pobudo že odgovorila in pristopila k razreševanju lastniških razmerij ter posledično obnovi
stolpa, ki sledi!«
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Večer

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/2

Površina: 688 cm2
TEŽAVE PODJETIJ

Kaj bo s plačami

delavcev
Nina Ambrož

nih subvencij oziroma
takšnem obsegu) ne bo
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V
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novi realnosti predvsem prilagodi-

li optimalen obseg naših podpornih
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dela - nižanje plač in odpuščanje
zaposlenih. Čakanju na delo doma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Marko Drobnič, predsednik

nemalokrat sledi odpuščanje.

Po-
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(skupno 700 zaposlenih)

zaradi koronske stiske
šali.

ali

niso

podalj-

in kdaj

bi koga od

teh delavcev lahko spet

angažira-

Niti ne ve,

smo super zdravo podjetje z

A-boniteto in brez kreditov, vendar

Dobra četrtina (26 odstotkov) veli-

šiljanje ljudi na cesto je v Evropi že

kih in srednjih podjetij, ki jih je

dejstvo, na to se pripravljajo nemška
podjetja, je pred dnevi opozoril in-

ketirala GZS, naj bi zaradi covida-19
odpustila več kot 20 odstotkov za-

štitut Ifo.

an-

bomo morali vzeti zajetne kredite,
da bomo imeli vsaj za plače in preživeli, ker pomoč države ni takšna,
kot se kaže.” Ponikvar napoveduje
nadaljnje usihanje panoge, četudi

med odmevni-

poslenih. Manjši delež podjetij, en

mi, množičnimi odpuščanji izstopa

odstotek vprašanih, namerava od-

ker bodo stroški višji, trošenje bo
manjše, drugačne bodo postrežba

V Sloveniji

Gorenje, ni pa edino. Težave pri iz-

pustiti več kot 30

plačilih plač se tudi že dogajajo. Kaj

poslenih. Panoge,

odstotkov za-

bazenu zaposlenih napovedujejo
podjetja in kaj bo s plačami?

udaru in napovedujejo zmanjšanje
zaposlenih, so kovinska industri-

ki

so najbolj na

ja, kemijska industrija, trgovina in
gradbeništvo. Med mikro in malimi
Razmišljajo o fleksibilnih

podjetji devet odstotkov vprašanih
načrtuje

zaposlitvah

odpustiti več kot 30 od-

stotkov zaposlenih (višji delež
Več

kot polovica vseh v anketi

GZS

sodelujočih podjetij, tako velikih
in srednjih

kot malih

in mikro,

je

odgovorila, da se bodo odločila za
instrument
To je,

sodeč

čakanje na delo doma.
po

doletelo skoraj

aprilskih podatkih,
300

tisoč

Slovencev,

kar predstavlja približno

pre-

vladuje med industrijskimi podjetji

kot med storitvenimi).

Štirinajst

od-

stotkov mikro in malih podjetij naj
bi odpustilo več kot deset odstotkov
delavcev.
V Sloveniji

je

bilo konec aprila

približno 90.000 brezposelnih, pri

tretjino

čemer statistika skokovito nara-

Število čakajo-

šča iz dneva v dan, v evropski se-

čih bi se glede na razmere lahko še
povečevalo, so napovedali anketi-

demindvajseterici je brez dela že

ranci, resda pred rahljanjem omeji-

in njihovo zniževanje

tvenih ukrepov.
Takšen primer je Talum, to-

ni tema, o kateri bi se na glas in
širše govorilo. A je to mogoče pričakovati, zlasti po tem, ko držav-

delovno aktivnih.

varna aluminija,

vezana

na

glo-

več kot

14 milijonov

-

30-odstotno

krčenje nadzorniških zaslužkov.

li. "Bili

Znižali prejemke nadzornikov

se znižajo prejemki nadzor-

naj

Da

balno (avtomobilsko) industrijo.
Taluma,

(v

Ni iz-

mogel zajeti tudi kakšen novi sve-

o težavah z izplačili pa že
epidemije novega ko-

več.

da krčenja plač ne bi

ključeno,

zaposlenih. O zniževanju plač še ne govorijo,

pomoči

se življenje

utirja v običajne čase,

in metode prehranjevanja, meni.
postavi pa še en speči problem

-

Iz-

ste-

čaje, ki so bili zamrznjeni do včeraj:
"Bojim se, da jih bo ogromno."

Rok Ponikvar ;
Slorest: "Bili smo
super zdravo

podjetje , vendar

bomo za plače
potrebovali kredit"

ljudi. Plače
za zdaj

še
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Koga je zajela anketa
V Talumu

Anketa

GZS

ga svežnja

275 srednjih

Pričakovanja podjetij

59

Med 30 in 50 %

VEČER

podpornih

in

ter se posluževali

fleksibilnejših oblik dela.
Foto:

Janko RATH

19 %

%

Za več kot 50 % | 2

obseg

dejavnosti

da bodo
prilagodili

o upadu letnih prihodkov

Za manj kot 10 %

30

optimalni
storitvenih

predvsem

8 %

Ne bo spremembe

Med 10

napovedujejo,

novi realnosti

protikoronskih ukrepov in med člani zbornice. V njej je sodelo-

in velikih podjetij s povprečno 211 zaposlenimi, skupno
103.900 delavci. Anketiranih je bilo tudi 263 mikro in malih podjetij. Ta
podjetja so povprečno zaposlovala šest ljudi, skupno skoraj 16.300.

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

valo

je bila izvedena v prvi polovici aprila, pred sprejetjem druge-

%

12 %
%

Vir: Anketa GZS
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INFRASTRUKTURA

GRADBENA

ZAKONODAJA

Nova pravila zmotila KPK
Popravki prvega

protikoron-

skega zakona prinašajo velike
spremembe gradbene zakono-

ki

pogoje,

določajo,

kdaj

lahko

zbornica

(Gospodarska

Slovenije

se

ki bi se morali že zdavnaj
začeti, vendar zamujajo zaradi težav

projekti,

z

okoljevarstvenimi soglasji in

benimi dovoljenji,

grad-

tudi zaradi

nas-

daje. Minister Vizjak pričakuje,

zavzema, da bi bil ta kriterij še strožji,

protovanja

da bodo gradbena dovoljenja

torej 100 članov).

Slovenko Henigman, direktor zdru-

izdana hitreje, upravni postop-

Teh pogojev ne

ženja

svetovalni

za

inženiring

pri

ki pa enostavnejši. Zaostrili pa

GZS. »Razlog za zamude ni v zdrav-

meni, da ukrep dejansko onemogoča

stveni krizi, ampak v dolgotrajnih in

so se pogoji za nevladne orga-

sodelovanje nevladnih organizacij. Le

nizacije, ki delujejo v javnem

tiste, ki

interesu. Ta sprememba pora-

bi lahko namreč vlagale tožbe zoper
gradbeno dovoljenje. Odslej
bo to

ja celo korupcijska tveganja.

mogoče le

s Anja Hreščak

odločbe.

kona

med

drugim

prinašajo

tudi

spremembe gradbene zakonodaje. Te
naj bi, kot si obeta minister za okolje

in

prostor

Andrej

Vizjak,

gradbeno aktivnost,

pospešile

kar je ob priča-

kovanju recesije vsekakor dobrodošlo. »Vsak mesec, ko čakamo z investi-

in z gradnjo, je izgubljen in

ranjem

posledično bo prilivov v državno blagajno manj,« je opozoril.

Zaradi društva Rovo strožji pogoji
Spremembe predvidevajo, da projekti, ki

bili

so

z

uveljavitvijo grad-

benega zakona leta

2018

fazi pri-

v

dobivanja okoljevarstvenega soglasja, avtomatsko preidejo v integralni
postopek

gradbeno

za

dovoljenje.

•Gradnjo bo mogoče začeti na podlagi

in

izdanega
ne

gradbenega dovoljenja

šele ob njegovi pravnomočno-

sti, kar bo,

tako Vizjak, pospešilo za-

četek

gradnje

vsaj

osi.

ne samo

te. »Številne

Pa

tretje

razvojne
gradnje

danes stojijo zaradi pritožb, tudi če
so

te

strokovno neutemeljene in so

izsiljevanje za odškodnine ali drugo
boniteto,«

je rekel Vizjak.

Tudi tega

so se lotili.

Spremembe, ki

so

vzbudile največ

zanimanja, so namreč
vajo nevladni

tiste,

ki zade-

sektor ter delovanje v

javnem interesu. Nevladne organizacije, ki

imajo status društva v javnem

interesu, lahko na podlagi tega statusa sodelujejo v postopkih izdaje dovoljenj. »Nekateri primeri pa so eklatantno v nasprotju s tem,« meni mi-

nister. Ob

tem navaja

nasprotovanje

novomeške organizacije Rovo gradnji
lakirnice Magna in tretji razvojni osi.
Zato so v spremembah zakona zaos-

od

izpolnjuje nobena

civilnih iniciativ, razlaga

po-

Popravki prvega protikoronskega za-

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

trili

nevladna organizacija sodeluje v postopkih, in sicer, če ima vsaj 50 članov

obstoječih organizacij,

to pa

bi nove pogoje izpolnjevale,

v roku

15 dni od objave
sodni postopki bodo

Taki

obravnavani prednostno.

zapletenih postopkih,« poudarja.
podobne težave

gem tiru Divača-Koper, tretji razvojni osi ter hidroelektrarni Mokrice.
projekte je treba čim prej oddati

»Te

izvedbo

v

gradbenim

upoštevajoč

V komisiji za preprečevanje korup-

Na

naleteli pri dru-

so

izvajalcem,

evropsko prakso,« pouEvropske smernice

darja Henigman.

cije opozarjajo, da prav to omejevanje

in direktive nalagajo, da

nevladnih

sih izločijo ponudniki iz držav, ki ni-

organizacij

tveganja za korupcijo

»poraja

nova

ter tveganja za

kršitve integritete in načel pravne države«. Sodelovanje nevladnih organizacij

teh postopkih

v

je namreč po-

memben mehanizem zmanjšanja tveganj

korupcijo

za

in

doslednega

javnega interesa ter

uveljavljanja

za-

so

zavezane

milijonov

200

lahko

je znašel

med množico

manko pa
sektor.

»Ta

javni

Najlažje tam, kjer je delo že zastavljetorej na projektih, ki jih imajo na-

no,

se

evrov.

nadomesti samo

ročniki

ukrep, ki

okoljskih,

Na GZS ocenjujejo, da se bo obseg
zasebnih investicij letos znižal za vsaj

vljajo. Kritični

tudi do tega, da bo

upoštevanju

socialnih in delovnih standardov.

gotavljanja transparentnosti, izpostaso

se na razpi-

v

letnih planih, kjer so pos-

topki tako daleč, da se gradnja že iz-

ali smo tik pred njo,« je prepri-

ukrepov za obvladovanje novega koronavirusa, veljal kar dve leti.

vaja

Enostavnejša zahteva
za gradbeno dovoyenje

ti so pomembna tudi vzdrževalna de-

čan Henigman.
Za spodbujanje gradbene

Spremembe

zahtevi

predvidevajo

da

gradbenega dovo-

izdajo

za

la
tudi,

ljenja v integralnem postopku ni

več

javno korist,

v

ki

aktivnos-

potrebujejo

ne

gradbenega dovoljenja, recimo obno-

in preplastitve vozišč

ve

-

tah

Dars

je v

-

na (avtoces-

času koronakrize ta
pa tudi vzdrževalna

treba priložiti dokazil o pravici za gradnjo na zemljiščih, kot je doslej zahte-

dela že pospešil

val gradbeni zakon.

V primeru gradnje

energetska sanacija državnih stavb...

hidroelektrarne Mokrice denimo je to

»S temi projekti lahko v kratkem času

pomenilo,

dhodno

da bi

morala država

pridobiti

in

odkupiti

preokoli

4000 zemljišč. Odslej bodo morala vsa
izdana mnenja jasno izražati stališča
mnenjedajalca
okolje (Arso)

v

-

denimo Agencije za
integralnih postopkih

in pri umeščanju objektov v prostor -,
ki morajo biti strokovno in pravno
utemeljena.

Če

bo mnenje negativno,

pa bo moralo vključevati tudi predloge drugačne rešitve.

in

investicijska

dela

vodotokih,

na

dosežemo zelo velike učinke, saj
okolje

potrebuje,

močno

jih

gradbena

industrija pa bo lahko dodatno zapo-

slila

ljudi

in

povečala

realizacijo,«

poudarja sogovornik.

Ekonomist Jože
časom izračunal,
turni

projekti

od

R

Damijan je pred

da imajo infrastruk2,3-

do

2,7-kratne

multiplikativne učinke. Največje seveda

tisti, ld jih izvajajo domači izvajalci. x

Manko zasebnega sektorja
lahko nadomesti te javni
železniške proge

Nadgradnja
bor-Šentilj,

Karavanke

železniškega

in

Mari-

predora

razcepa Pragersko so
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V KPK so kritični tudi do
tega, da bo ukrep, ki

omejuje sodelovanje
nevladnih organizacij in ki

se je znašel med množico

ukrepov za obvladovanje

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

novega koronavirusa, veljal
kar dve leti.

Poslanci so na
za

svoji

zadnji seji z 79 glasovi za in nobenim proti potrdili tudi novelo zakona o pogojih koncesije

izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save,

Novela predvideva

pospešitev

ki jo je pripravilo

51

poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS, SD in NSi.

projekta gradnje hidroelektrarne Mokrice. Fotografija je simbolična.

Tomaž Skale =™

,A
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Spodnje Podravje • Na Zavodu za zaposlovanje
porast prijav zaradi epidemije

Koronavirus samo aprila odnesel
službo več kot 500 osebam
Zaradi razmer , ki jih je povzročil koronavirus, sef število brezposelnih tudi
na Ptujskem in Ormoškem
precej povečalo. Marca seje na zavod na novo prijajo 360 brezposelnih, v aprilu
prvih treh tednih
pašo
v

zabeležili

Koronavirus
sel

službo.

je mnogim
podatkih

Po

zaposlovanje je bilo

za

prijavljenih.

506 novo

konec

marca

77.855

brezposelni!

v Sloveniji

skupno

jjfezposelnost).

odnezavoda

V prvih

dvajsetih

narasla že

tjjftigfner 1 skoraj 8.500

'

na

UD

lu že zaposlujejo.

Žirovnik.

Aprila še večji porast, v
povprečju 25 prijavna
dan

f

Sicer

pa

so

najbolj

na

udaru

manjša in deloma srednja podjetja.

Neodvisno od posebnih razmer se
v aprilu pozna tudi priliv presežnih

delavcev iz kidričevskega
tja Boxmark Leather,

podje-

medtem ko

večjega vala odpuščanj

iz drugih

glede večanja

večjih podjetij za zdaj niso zabele-

420 novin prijav vsak dan.
Najvet novo prijavljenih so v tem

prijav brezposelnih pa se je v aprilu

žili. »Nekatera manjša, predvsem

samo še stopnjeval. V

pa mikro podjetja so začasno pre-

mesecu

namreč zabeležili še večji

osi- v

več

povprečju

,-ot

obeležili na
območni službi (2.574),

na drugem

mestu je mariborska s

1.576 novi-

ljubljanski

mi brezposelnimi, kjer je bilo tako
skupno

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

in 68

prijavljenih

(registrirana

meh aprilaje števca

v

na Uradu za delo Ptuj

Ormož,« je s številkami podkrepil

aprila registriranih že

20.

12.153 brezposelnih.
Tudi območje Spodnjega Pod-

Trend iz

marca

tem času so
porast.

nehala poslovati (gostinstvo, turi-

so

zem, storitvene dejavnosti). Sicer

našteli kar 151 novih prijav, do 20.
aprila že 506, kar pomeni v povpre-

pa se pozna in učinkuje interventni

Samo

v prvih petih dneh aprila

vsak dan

čju

nih.

25 novih brezposelSkupno število brezposelnih

zakon. Predvsem ukrep povračila
stroškov

Čakanja

na

delo

doma

začasno

zadržal veliko število

zaposlenih.

In le upamo lahko, da

je

se je povzpelo že na 3.292. A slika
bi morala biti v tem času v običaj-

bo ponovni zagon dejavnosti pre-

je pojasnil vodja ptujske območne

nih razmerah popolnoma drugač-

prečil

službe (OS) Zavoda za

na, poudarja Žirovnik: »Dejstvo je,

posledice

nje, pod katero spada tudi ormoški

da se

puščanj,« meni Žirovnik.

urad za delo, Tomaž Žirovnik, se je

ter še maja zaposli največ brezpo-

ravja pri tem ni nobena izjema. Kot

zaposlova-

število prijav v evidenco
selnih
v

povečalo

drugi polovici

so

namreč

že

marca,

zabeležili skupaj

brezposelnih, od teh
jskem in
za

delo.

našteli

82

Konec

2.893

selnih, kar je

278

na

marca

so

primerjavi

kim obdobjem lani (2.728)

zlasti

sproščanja ukrepov

novo

novo prijavljenih

tudi

je

najmanj

v evidenco brez-

poselnih. Letošnji marec, zlasti pa

ptu-

še april bosta povsem drugačna.«

z ena-

šest

februar letos na račun zaposli-

Vodja službe sicer še

ocenjuje,

da bo situacija glede brezposelnih
odvisna

od

sproščanja

ukrepov:

Največ odpuščanj v

»Če se bodo postopoma začele iz-

gostinstvu in turizmu
ter osebnih storitvah

vajati nekatere dejavnosti, ki bodo

odstotkov več, medtem ko glede
na

Hkrati

360

skupno

za

aprila

Vse bo odvisno od

registriranih brezpov

in

negativne

smislu množičnih od-

selnih oseb (sezonski vpliv zapo-

ormoškem uradu

na

marca

v

slovanja).

brezpo-

meseca. Na

vsako leto

dolgoročnejše

Med

tistimi, ki so

izgubili službo, jih

v

tem

omogočale

nemoteno

gospodarstva

času

je največ iz de-

že v maju

delovanje

oziroma

najkasneje v juniju, se bo brezpo-

selnost še

pred poletjem,

najka-

ter

sneje pa v prvih jesenskih mesecih

odstotek manj (2.926). »Porast je

osebnih storitev, nekaj pa tudi iz

vrnila v načrtovane okvire. Če pa
bo zastoj dejavnosti trajal še v po-

tev

v začetku

marca

za približno

javnosti gostinstva

in turizma

zabeležen na obeh uradih za delo

predelovalnih dejavnosti, še zlasti

(Ptuj in Ormož). Predvsem v drugi

vezanih na avtomobilsko industri-

polovici marca seje zaradi posledic

jo.

epidemije povečalo število prijav v

vljenih je bilo marca še iz podjetij s

evidenco brezposelnih. Se je pa v

sedežem v tujini, največ iz Avstrije

prvi polovici

337

marca tudi zaposlilo

brezposelnih oseb; od teh

269

Precejšnje

in Nemčije.

A

število

novo

se nekateri

prija-

letje, bo težko pričakovati znižanje
brezposelnosti. Prej

obratno.«
Monika Horvat

od teh,

predvsem v sosednji Avstriji, v apri-
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Najbolj iskani še vedno kadri
v zdravstvu, gradbeništvu,
montažnih delih

so

nekatere dejavnosti, ki poslujejo skorajda

prilagojene načine
primer

in

na

dodatno zaposlujejo, med temi je

na

dostava blaga. Tudi gradbeništvo

običajne delovne
Kljub

ter še

se

nemoteno

počasi vrača v

razmere.

vsemu pa

sedanje

razmere

niso ničesar spremenile

tudi glede najbolj iskanih kadrov. Delodajalci tudi v tem času

Kako

je s ponudbo zaposlitev v zadnjem mesecu? Po be-

sedah vodje ptujske območne službe Tomaža

Žirovnika je

povpraševanje po delavcih pri delodajalcih glede

na

primertemu pa
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ljivo obdobje v preteklih letih precej upadlo. Kljub

iščejo nekatere profile s področja zdravstvene dejavnosti,
gradbeništva, montažnih del, varilstva in elektromontaže
..
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Ljubljanski mestni svetniki zeleno luč vrsti novih
občinskih aktov
04.05.2020 20:50

Ljubljana, 04. maja (STA) - Ljubljanski mestni svetniki so na seji, prvi po razglasitvi
epidemije koronavirusa, potrdili vrsto občinskih aktov. Med drugim so prikimali
uporabi sredstev proračunske rezerve za financiranje ukrepov preprečevanja širjenja
covida-19, spremembam pri zbiranju odpadkov v občini in podelitvi koncesije za
souporabo vozil. Govorili so tudi o Kanalu C0.
Ljubljanski mestni svet je na začetku današnje seje potrdil novega svetnika SDS Matjaža
Vedeta, ki bo nadomestil Anžeta Logarja. Slednji je namreč marca prevzel vodenje
zunanjega ministrstva. Na seji, ki so jo izvedli na Ljubljanskem gradu, je večina svetnikov
podprla vse občinske predloge, med drugim o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine dveh milijonov evrov za financiranje ukrepov za preprečevanja širjenja covida-19.
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Občina bo sredstva med drugim namenila nabavi zaščitnih sredstev, za nadomestila plač
vpoklicanih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Ljubljana ter za
zagotavljanje obrokov hrane socialno ogroženim otrokom in starejšim.
Svetniki so se danes dotaknili tudi gradnje povezovalnega kanalizacijskega kanala C0 na
odseku med čistilno napravo Brod in Ježico. Občina je za današnjo sejo pripravila sklep, ki
občini daje pravno podlago za sklepanje pogodb o uporabi zasebnih parcel za določen čas
oziroma o ustanovitvi služnosti v javno korist. Če pa to zaradi nasprotovanja lastnikov ne bo
mogoče, bo imela občina možnost uvedbe postopka za omejitev lastninske pravice z
uporabo za določen čas. Na občini pričakujejo, da bodo imeli s temi postopki za okoli
300.000 evrov stroškov za plačilo odškodnin.
"S tovrstnimi oviranji in nasprotovanji, ki se dogajajo vse od začetka gradnje, se resno
ogroža koriščenje finančnih sredstev, pridobljenih z odločbo Evropske unije v skupnem
znesku 81 milijonov evrov," je na današnji seji opozoril vodja občinskega oddelka za
gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik.
V NSi so si prizadevali za umik te točke z dnevnega reda. Kot je pojasnil Jožef Horvat
(NSi), so umik predlagali zaradi pravnih pomot razlage gradbene zakonodaje in pogojev
pridobitve gradbenega dovoljenja, na osnovi presoje vplivov na okolje za področje gradnje
kanala C0, čez vodovarstveno območje Kleško polje.
Prav tako so svetniki kljub nasprotovanju nekaterih svetnikov prikimali spremembam pri
zbiranju komunalnih odpadkov v občini. Te med drugim prinašajo nekatere novosti, kot so
mini zbirni centri. Te bi občina uredila v večjih soseskah, kjer bo mogoče odložiti na primer
manjše elektronske odpadke, jedilno olje, zdravila, baterije, kozmetiko, čistila, barve in lake,
18
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kozarce, krožnike, knjige in podobno.
Vodja svetniškega kluba Levica Milan Jakopovič je izrazil obžalovanje, da občina ni
upoštevala njihovih pripomb, ki so jih izpostavili že ob obravnavi osnutka odloka. Med
drugim jih moti zagrožena kazen do 400 evrov za brskanje po smeteh, kar je po mnenju
Levice nesorazmerna globa s težo prekrška.
Mestni svetniki so podprli tudi podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega
sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju občine. Kot je dejal Matic
Sopotnik iz občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, želi občina na ta
način občanom in obiskovalcem prestolnice omogočiti učinkovit, preprost, finančno
dostopen, varen sistem souporabe vozil, ki bo trajnostno naravnan in bo vzdržno
dopolnjeval javni prevoz, hkrati pa med drugim prispeval k znižanju emisij.
Med drugimi je Levica nasprotovala tudi temu predlogu, ob začetku seje so si prizadevali za
umik te točke z dnevnega reda. Kot je dejala Urška Honzak iz Levice, je jasno, da je akt
pripravljen po meri enega od dveh podjetij, ki tovrstne storitve ponujata v Ljubljani. To sta
Avant car in Sharengo. Občina bo od bodočega koncesionarja, ki ga bo iskala z javnim
razpisom, zahtevala najmanj 200 električnih vozil, toliko jih ima prvi.
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"V Levici menimo, da bi morala biti ta storitev ponujena v okviru Ljubljanskega potniškega
prometa (LPP). Flota električnih vozil bi se lahko razširila in uvedla v LPP," je dejala
Honzakova.
Občina je sicer predlagala, da koncesionar zagotavlja in vzdržuje vozni park, občina pa bi
mu v času koncesijskega obdobja v uporabo dala vse parkirne prostore na javnih
površinah, ki jih je občina namenila storitvi souporabe vozil. Koncesionar bi letno za parkirni
prostor občini plačal 100 evrov.
Ljubljanski svetniki so podprli tudi ustanovitev občinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki bo služil kot strokovno posvetovalno telo mestnega sveta. Svet bo
imel predsednika, podpredsednika in 11 članov.
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Poslanci so za začetek gradnje HE
Mokrice
Datum: 5. 5. 2020

Besedilo: Vladimir Habjan

Državni zbor je soglasno izglasoval pospešitev gradnje HE Mokrice.

Državni zbor je na izredni seji 29. aprila
potrdil novelo zakona o pogojih koncesije
za izkoriščanje energetskega potenciala
Spodnje Save, ki jo je pripravilo 51
poslancev SMC, SDS, SAB, DeSUS, SNS,
SD in NSi, ki predvideva pospešitev
projekta gradnje hidroelektrarne (HE)
Mokrice. Predstavniki poslancev
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predlagateljev novele so v svojih razpravah
izpostavili, da je nujo potrebno pospešiti
pridobivanje gradbenega dovoljenja za
gradnjo HE Mokrice in izpolnitev
obveznosti z naslova koncesijske pogodbe, s
čimer se bo zagotovila poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica na Krki. Novela odpravlja tudi
pomanjkljivosti, vezane na gradbeni zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja
po integralnem postopku poleg dokumentacije in presoje vplivov na okolje priložiti tudi dokazila o pravici graditi
na vseh zemljiščih, na katere se posega. Novela tudi nalaga, da začne upravni organ obravnavati zahtevo za izdajo
gradbenega dovoljenja s presojo vplivov na okolje brez predložitve lastniške ali druge stvarne pravice na
nepremičninah, a ob pogoju, da investitorji predložijo dokazila, še preden se izda gradbeno dovoljenje. Kot je
povedal minister Andrej Vizjak, sistemskih sprememb ni mogoče izpeljati tako hitro, bo pa gradbeni zakon, ki bo
rešil podobne zagate tudi na drugih objektih, po načrtih v celoti prenovljen še letos.
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