Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 8. 2020
Število objav: 14
Internet: 8
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
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Naslov

„Videti so kot favele, ker lastniki nimajo okusa“

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...vzdrževalna dela, zato za tak poseg gradbeno dovoljenje ni potrebno, pravijo na MOP. Kljub temu pa je treba
upoštevati določbe stanovanjske, prostorske in gradbene zakonodaje. Potrebno je 50-odstotno soglasje „Stanovanjski
zakon (SZ-1) v 15. členu navaja, da kadar izvedbena dela v posameznem delu (npr. zasteklitev balkonov)...

Naslov

Gradbeno dovoljenje za nov dom na Okrešlju

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Tatjana Cvirn

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 649 cm2

Gradbeno dovoljenje za nov dom na Okrešlju Pred dnevi je Planinsko društvo Celje - Matica uspelo pridobiti gradbeno
dovoljenje za novogradnjo na Okrešlju, kjer je lani novembra požar uničil priljubljeni Frischaufov dom. Brane Povše,
predsednik društva, je vesel tega premika v postopkih za

Naslov

"Jezersko-solčavska ovca je za nas še vedno pomembna"

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Brane Jeranko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 34

Površina: 2.060 cm
2

...pomembna tudi za vzdrževanje kulturne krajine ter vključevanje v turistične produkte kraja. Uporabljajo jo ne le za
obleko, ampak tudi za izolacijo v gradbeništvu, v vrtnarstvu, za izdelavo nakita ter drugih uporabnih predmetov. »
Jezersko-solčavska ovca je za nas še vedno pomembna, saj daje kakovostno meso za uporabo...

Naslov

Kdo se skriva za Hotelom Marina? Vodi ga Golobičev Seljak, a kot ruski lastnik je naveden
Nikolaj Ulijanov – sinonim za Vladimirja Lenina!?

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 7. 8. 2020

Avtor

Ivan Šokić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...pokrajini Samara, ki se ukvarja s plinovodi. Ravno tako naj bi Ulijanov pod svojim okriljem imel tudi medije in banke.
Ukvarjal naj bi se z nepremičninami in gradbeništvom, lastil pa naj bi si tudi trgovinski center in četrtinski delež v banki
Volgo-Kamsky Bank. Po informacijah zanesljivih virov naj bi si Rusi želeli vrnitev...

Naslov

Zelena luč novemu mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 21

Površina: 74 cm2

Zelena luč novemu mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi
Investicijske dokumentacije za izgradnjo mostu za pešce in kolesarje preko Save v Krškem. Vrednost naložbe po
tekočih cenah znaša 2,5 milijona evrov, gradnja naložbe, ki se bo financirala iz
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Naslov

V pripravi nov gradbeni zakon

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 7. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 1

Površina: 22 cm2

...AKTUALNO V pripravi nov gradbeni zakon Do konca avgusta je v javni obravnavi osnutek novega gradbenega
zakona, ki popravlja obstoječe normativne rešitve, nadgrajuje dosedanje postopke, prinaša administrativne
razbremenitve, uvaja digitalizacijo...

Naslov

Banjalučani in bivši šef Darsa med krizo sklepali milijonske posle

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...lastniku plačalo 1,65 milijona evrov. Screenshot 2020-08-05 at 19.40.47 Google / 4) Skupina Fragmat, ki izdeluje
izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na
Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....

Naslov

Koliko je pri nas tujih državljanov?

Medij

Novice - Slovenske Konjice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Nina Krobat

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 2

Površina: 553 cm2

...podatkov dovolimo nekaj sklepanja, bi lahko rekli, da se je največ tujih državljanov na Konjiško priselilo prav v času
gospodarske rasti in cvetočega gradbeništva, medtem ko je število priseljenih tujih državljanov krepko upadlo po
nastopu gospodarske krize v letih 2009 in 2010, nato pa se je postopoma spet, skupaj...

Naslov

PODPISANA POGODBA ZA KOLESARSKO STEZO DO VIRŠTANJA

Medij

Oko, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 493 cm2

PODPISANA POGODBA ZA KOLESARSKO STEZO DOVIRŠTANJA Občina Podčetrtek ima velik del svoje površine
povezan s kolesarskimi stezami, v kratkem pa se obetajo še novi odseki, ki bodo omrežje kolesarskih povezav v občini
še okrepili. Župan Občine Podčetrtek je v preteklem tednu podpisal pogodbo o

Naslov

Banjalučani in bivši šef Darsa sklepali milijonske posle med krizo

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ulici v Mariboru. Zanjo je prejšnjemu lastniku plačalo 1,65 milijona evrov. Google 4) Skupina Fragmat, ki izdeluje
izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na
Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center Intech-Les....
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Naslov

Za gradbena podjetja bo več negotovosti prihodnje leto

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opravljenih gradbenih del za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v istem lanskem obdobju, pri čemer je bila vrednost teh
del na stavbah nižja za 7,3, na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 odstotka. Majska vrednost opravljenih
gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič zapored. Marca je bila nižja za 2,1, aprila...

Naslov

Povečanje prihodkov slovenskih in tujih gradbenih podjetji

Medij

Mineral-revija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izmed sklepnih ugotovitev glede rezultatov poslovanja slovenskih gradbenih družb, ki so jih zbrali na Gospodarski
zbornici Slovenije. Družbe v dejavnosti gradbeništva so povečale neto čisti dobiček za 11,7 milijona evrov na 169
milijonov, kar je za 7,5 odstotka več kot predlanskim, to pa tudi pomeni, da so z neto čistim...

Naslov

Tednik IUS-INFO >> Kateri odmevni zakoni čakajo na jesen... društvo tožilcev ni upravičeni
predlagatelj... kaj razkriva zajetna obtožnica... pripombe na nov gradbeni zakon do...

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Z izjemnim prepletanjem vsebin Lexpera združuje vrhunske spletne in tiskane blagovne znamke ter odmevne
strokovne dogodke. Hitro rastoče mednarodno podjetje predstavljamo ljudje, izvrstni strokovnjaki, ki iščemo in
razvijamo sodobne rešitve ter sledimo našemu največjemu dosežku – pridobljenemu

Naslov

Odločitve 75. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in
prostor

Medij

Gov.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 6. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...glede določitve prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na namembnost posegov v prostor, njihovo lego,
velikost in oblikovanje ali na velikost gradbene parcele, ali glede najustreznejše variante v uredbi o najustreznejši
varianti. V 58. členu se med drugim pooblašča sodišče, da v upravnem sporu presoja in odloči...
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Zurnal24.si

Četrtek, 08:13

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

1 / 10

„Videti so kot favele, ker
lastniki nimajo okusa“

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

AVTOR

K. M.

SAŠA DESPOT

Problematika z neenakim videzom balkonov na
blokih je dobro znana in že precej stara. Na
pristojnem ministrstvu pa menijo, da je
zakonsko vse dobro urejeno.

5

Zurnal24.si
Država: Slovenija

06.08.2020
Četrtek, 08:13

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

2 / 10

Pogled na pročelja večstanovanjskih stavb je včasih prav
grozljiv. Od prvotne zasnove bloka je ostalo bore malo, saj
so etažni lastniki balkone zaprli, zasteklili, zazidali,
popolnoma spremenili, in kar je najbolj moteče, vsak je to
naredil po svoje. Kolikor lastnikov v bloku, toliko različnih
balkonov.
„Lepe večstanovansjke stavbe se spreminjajo v favele, ker lastniki niso arhitekti in nimajo
okusa,“

stanje slikovito opiše državljan, ki vladi predlaga, da

področje, čeprav zanj že obstaja precej predpisov, vendarle
uredi bolj konkretno in s tem prepreči, da bi se kaj takega,
kot zdaj opazujemo na starejših blokih, čez čas pojavilo tudi

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

na novejših.
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Kazalo
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SAŠA DESPOT

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

Področje je zakonsko dobro urejeno
Na ministrstvu za okolje in prostor, kjer so odgovorni za gradbeno in
stanovanjsko zakonodajo, nam na konkretno vprašanje, ali
in kdaj nameravajo stanje, ki ga z zasteklitvami in drugimi
predelavami lahko vidimo na številnih slovenskih blokih,
ustrezneje urediti in nedovoljene posege tudi sankcionirati,
niso odgovorili.
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Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Napisali pa so, če povzamemo, da je področje zakonsko
dobro urejeno v več različnih zakonih, morebitne kršitve
pa „nadzoruje Inšpektorat RS za okolje in prostor, če gre za neskladje z gradbenimi predpisi in
občinski inšpektorji, če gre za neskladje s prostorskim aktom.“

Poglejmo, kaj pravi zakonodaja. Po gradbenem zakonu in
uredbi o razvrščanju objektov zasteklitev balkona ali lože
spada med vzdrževalna dela, zato za tak poseg gradbeno
dovoljenje ni potrebno, pravijo na MOP. Kljub temu pa je
treba upoštevati določbe stanovanjske, prostorske in

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

gradbene zakonodaje.
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Kazalo
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SUZANA KO S

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

Potrebno je 50-odstotno soglasje
„Stanovanjski zakon (SZ-1) v 15. členu navaja, da kadar izvedbena dela v posameznem delu
(npr. zasteklitev balkonov) pomenijo tudi poseg v skupne dele (npr. fasado stavbe), etažni lastnik
ne sme pričeti z izvajanjem del brez soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico
solastniških deležev na teh skupnih delih.“

Brez soglasja ostalih etažnih lastnikov lahko lastnik
posameznega dela opravi le vzdrževalna dela, spremembe
in izboljšave v svojem posameznem delu, če to ne pomeni
poslabšanja za kakšen drug posamezni del ali skupne dele
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Zurnal24.si
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Kazalo
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večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza
večstanovanjske stavbe. Torej balkona ne bi smel zastekliti
ali pozidati brez soglasja.

Upravnik ali etažni lastniki gredo lahko na sodišče
Hkrati morajo biti dela opravljena v skladu s predpisi o
graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni lastnik
omogočiti strokovni nadzor.
„Upravnik ali katerikoli etažni lastnik lahko zahteva, da se preneha z
izvajanjem del ali da se odstranijo spremembe, ki so nastale brez ustreznih

Da bi to res lahko dosegli, pa morajo
sporno prakso dokazovati na sodišču.

soglasij.“

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

Prav tako pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb v
13. členu določa, „da morajo, ko gre za posege, ki spreminjajo zunanji videz stavbe,
lastniki upoštevati občinske prostorske akte in predpise. Občina lahko z odlokom določi splošna
pravila pri uporabi stanovanj in stanovanjskih stavb ter obveznosti in pogoje za prenovo,
izboljšave ter zunanji videz stanovanj in stanovanjskih stavb.“
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Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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NINO VERDNIK

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

Avtorske pravice in likovna podoba objekta
Poleg tega je tu še tehnična smernica za graditev iz leta
2018, ki med drugim izrecno določa, da je treba tudi
vzdrževanje ovoja in zasteklitev izvajati tako, da se spoštuje
originalno zasnovo objekta, torej da se bistveno ne spremeni
likovna in arhitekturna podoba vzdrževanega objekta. Zato z
vzdrževalnimi deli ni dovoljeno preoblikovanje objektov na
način, ki bi bistveno odstopal od originalne zasnove objekta,
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Kazalo
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temveč so dovoljena zgolj popravila in zamenjava
posameznih fasadnih elementov.
Spreminjanje zunanje podobe objekta lahko pomeni tudi
kršenje avtorskih pravic projektanta oziroma arhitekta. Zato
bi bilo treba pred kakršnim koli posegom, ki lahko spremeni
videz stavbe preveriti tudi kaj je glede na avtorske pravice
sploh dopustno in kaj ne oziroma pod kakšnimi pogoji. Res
pa je, da pri številnih blokih avtorske pravice niso urejene,
pri novejših pa so odvisne od „vrste prenosa avtorskih pravic, dogovorjenega s

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

pogodbo o projektiranju.“
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SAŠA DESPOT

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

Vse se lahko uredi v pogodbi o medsebojnih
razmerjih
Na ministrstvu priporočajo še, da se „vsebina glede enotnega zunanjega
videza večstanovanjske stavbe in postopanje pri zamenjavi stavbnega pohištva ali zasteklitve
balkonov zapiše tudi v pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo sklenejo etažni lastniki in s katero
uredijo način upravljanja in rabe posamezne večstanovanjske stavbe. V skladu z določbami tako
stvarnopravnega zakonika kot tudi stanovanjskega zakona morajo etažni lastniki skleniti pogodbo
o medsebojnih razmerjih, s katero lahko dorečejo tudi vsebino povezano z enotnim videzom
stavbe. V skladu z določbami SZ-1 je za sklenitev pogodbe o medsebojnih razmerjih potrebno
soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot 75 odstotkov po solastniških deležih.“

Kljub temu, da je predpisov precej, pa nobeden od njih ne
predvideva sankcij za kršitelje, premalo je dorečeno tudi, kaj
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pomeni, da se zunanji videz oziroma likovna podoba objekta
bistveno ne spreminja. Lastniku, ki je dobil zadostno
soglasje, da zastekli svoj balkon, nihče ne predpisuje, s
kakšnim stavbnim pohištvom ga lahko zastekli, kakšne
barve naj bo, kakšna senčila sme namestiti in podobno.
Torej tudi če imajo vsi soglasja, lahko vsak dela izvaja po
svoje. Praksa namreč to potrjuje. Nadzora pa očitno ne
izvaja nihče.

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

Več o gradnji in obnovi najdete tukaj.
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Novi tednik Celje

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 3

1/2

Površina: 649 cm2

Društvo zbira denar na različne načine

Gradbeno dovoljenje za
nov dom na Okrešlju
Pred dnevi

je Planinsko

-

društvo Celje

Matica

uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje za novogradnjo

na Okrešlju, kjer je lani novembra požar uničil priljubljeni Frischaufov dom. Brane Povše, predsednik
društva,

je vesel tega premika

gradnjo,

a

postopkih za novoprostovoljce čaka še veliko dela. Medtem
v

niso držali križem rok, ampak so uredili »okrešeljsko
plažo« z leseno hiško, mizami, s klopmi in z ležalniki

iz lesenih palet, kjer si lahko obiskovalci odpočijejo.
TATJANA CVIRN
Pospravili so tudi ruševine pogorelega doma
uredili
ter
začasne
prostore

za

les in kamen, ki sta značilna za Okrešelj.
sta

Novogradnja je ocenjena na

manj kot polovico ocenjenih

stroškov. Zato društvo zbira
denar na različne načine.
Pomagati

mu

je

mogoče

z

neposrednimi

nakazili
in
SMS-donacijami. V teh dneh

prodajajo

majice

in večmotivom

približno 900 tisoč evrov. Če

namenske šale z

bo obljubljen delež primaknila država, ki je objavila razpis

Okrešlja, pripravljajo pa že
koledar za prihodnje leto.

Odprta je tudi zasilna postojanka na Korošici, kjer je
Kocbekov dom pogorel jeseni 2017, a bo na novogradnjo
treba počakati še nekaj časa, saj društvo dveh tako velikih

ki ga je

zalogajev ne zmore. V postojanki je mogoče dobiti pijačo

je

postalo

znano,

vojske so na Okrešelj pri-

in konec tedna tudi hrano, za prenočitev pa je na voljo 16
ležišč.

Î
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to-

za-

sno-

tako je vse

nnln

po najvišjih evropskih standardih, obenem pa bo vključeval naravne materiale, kot

bo to

kako bo videti nov dom,

Januarja

peljali vso mehanizacijo za
za

vseeno zadoščalo le za malo

Kultikreativna arhitektura
Celje. Ta bo sodoben, zgrajen

melj nega kamna, kar načrtu-

S pomočjo Slovenske

nrmravlipnn

za pridobitev sredstev,

vator,

jejo v drugi polovici avgusta.

delavce.

gradbena dela in

val arhitekturni biro
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Priprave na začetek gradnje nove koče na Okrešlju. (Foto: PZS)
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Kmetije na Solčavskem sov veliki meri
samooskrbne

»Jezersko-solčavska ovca je za
nas še vedno pomembna«
Občinski praznik Solčave je vsako leto na drugo
temo. Letošnja tema je kmetijstvo, ki predstavlja
eno
od področij, za katera skrbi v občinski
upravi Bernarda Prodnik. Na Biotehniški
čala študij živinoreje in

fakulteti UL je kon-

pozneje pridobila licenco
kmetijske svetovalke. Po zaposlitvi
v javni kmetijski

monografijo

nekaj

jezersko-solčavska ovca na

Solčavskem je pred
leti raziskovala tudi na tem
področju. Vsestranska Bernarda Prodnik med drugim
ustvarja tudi kot »filcarka«, umetniška oblikovalka
polstene volne.
BRANE JERANKO
»Pri selekcijskem delu so v
19. in v začetku 20. stoletja
dejavno sodelovali solčavski

»Zlasti je bil

rejci in se povezovali z rejci z

znan kot

Jezerskega ter iz sosednje Že-

Robanove ovce na pašnikih
okoli Krofičke in Strelovca ter

lezne Kaple. Posebej velja izpostaviti domačina Roka KleObjave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

-

Vršnika
Robanovega Joža,
ki je posvetil svoje življenje
delu na kmetiji.

ki

pastir,

je pasel

Robanovega kota. Podatke

o

ovce po

ni vir surovin

Meso so uporabili za prehrano in volno
za izdelavo različnih kosov
oblačil.

Pomen ovce se do
danes ni spremenil, danes je
pomembna tudi za vzdrževanje kulturne krajine ter vključevanje v turistične produkte
kraja. Uporabljajo jo ne le za
obleko, ampak tudi za izolacijo v gradbeništvu, v vrtnarstvu,

saj

spoznanja,«

zgodbe s solčavskih planin.

kraji Savinjske doline šele leta

na

področju

živinoreje,«

je

še

odličnega
razmeroma dobro
volno, ki ima odlične lastno-

so

že

kovost

takrat

spremljali ka-

volne in

podatke,

ki

so

zapisovali

jim koristili

pri

selekcijskem delu. Pose-

bej

omenja

domačina

Jožo

za

ohranja

identiteto našega kraja, ki nas
razlikuje od drugih območij,«

sti za izdelavo >filca<. Njena
posebnost je celoletna poli-

jo v tropu povprečno od dvaj-

estričnost, kar

set

se

pomeni,

plemenske ovce

da

mrkajo

črne

poudarja, da

ter

Na Solčavskem je danes približno petnajst rejcev, ki ima-

Solčavski rejci so prejemali
na razstavah po Evropi, kjer

Prodnikova

povezuje nas

je naštela Bernarda Prodnik.

že kmalu po jagnjitvi,« opisuje Prodnikova. Večinoma

prodajali, visoka odličja.

ter kavolno za najrazličnejše izdelke. Spodbuja našo

mesa ima

obrazložila. Navdušeni
oblastniki so tako odobrili
denar za gradnjo prve ceste.

so svoje plemenske živali tudi

uporabo v kulinariki

kovostno

trajnostni razvoj

»Poleg

je

vedno pomembna,
daje kakovostno meso za

v skupnih prizadevanjih

Jezersko-solčavska ovca je
posebna.

ovca

nas še

ustvarjalnost,

Vsestranska
solčavska ovca

povezavo z drugimi

napredek

izdelavo nakita ter

»Jezersko-solčavska

dodaja Bernarda Prodnik.
Svoja doživetja z ovcami je
opisal tudi v knjigi Preproste

jim predstavili

za

drugih uporabnih predmetov.

Martinom Jelovškom potoval

bi

za samooskrbo,

za preživetje.

po Evropi ter prinašal solčavskim rejcem nova znanja in

in nanje vabili oblastnike, da

vsej Sloveniji.

Prodnikova omenja, da je
pomenila ovca nekoč narav-

za

1893. »H gradnji so poleg Frischaufa, Kocbeka in drugih
veliko pripomogli solčavski
rejci, ki so prirejali razstave

pojavljajo dvojčki.

Dandanes najdemo to vrsto

ovcah je skrbno zapisoval,«

cestno

sogovornica.

tudi dobra plodnost, saj se

menška, ki je z veterinarjem

je o koreninah
domače ovce povedala Prodnikova. Solčavsko je dobilo

dodala

pogosto

svetovalni službi je nadaljevala delo na področju
turizma in razvoja podeželja. V tistem času
je pridobila
tudi licenco podjetniške svetovalke. Za
Naša ovca in njena volna

še

je

Težke so do 80 kilogramov,
ovni tudi več. Za jezersko-solčavsko ovco je značilna

so

bele

barve

redke

-

ali pisane

-

zanje

so

je

značilna črna »solza« pod
očmi, ponekod tudi črna
(kar
»očala«
se
pojavlja
zlasti

v sosednji

Koroški).
imajo
s

»Ovce

močno

čvrstimi

avstrijski
te

nogami,

omogočajo pašo

visokogorskih

pasme

konstitucijo

na

ki

jim

strmih

pašnikih,«

do

trideset

plemenskih

ovc. Te se poleti pasejo kot v
starih časih na visokogorskih
pašnikih.

Ovca jezersko-sol-

čavske pasme je v Sloveniji
med avtohtonimi pasmami
najštevilnejša,

saj je

v popu-

laciji približno 5.500 živali, ki
sodijo še vedno med ogroženo

pasmo.

»Država je s svojimi

ukrepi podprla rejo avtohto-

nih slovenskih pasem in tako
tudi

rejo

jezersko-solčavske

ovce v matičnih tropih. Število

glav drobnice se je posledično
povišalo,

vendar je v zadnjih
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letih

rahel

trend

upadanja

števila,« je še povedala

tega

odlična poznavalka.

gozdno

V državi povezujeta rejce
dve društvi. To sta Društvo
rejcev drobnice jezersko-sol-

dopolnilne

in opravljajo

posest

pridobili

stev

različnimi

z

izobraževalnimi

katerimi prevladujeta kmečki

programi

ter

malnimi izobraževanji, jim

z

turizem ter sečnja in spravilo lesa iz gozda, a tudi razrez

avtohtonega območja reje ter

lesa. »Tretjina aktivnih kmetij

sokokakovostnih osnovnih

z Gorenjskega, in Ovčerej sko

je usmerjena v ekološko pri-

surovin,

društvo Raduha, ki združuje

delavo.

vostne domače izdelke, kon-

rejce iz Zgornje Savinjske ter

ekološko

iz Zadrečke doline.

tujejo

kjer so člani

kakšne so

splošne raz-

Solča-

kmetijstvu

v

kme-

preverjane,

sonaravni

na

niso

ki

način.

kmetijah Solčavskega ima že

razmere
In

Tudi ostale,

Trajnostno gospodarjenje na

Splošne kmetijske

mere

dejavnosti, med

Prodnik. »Vnanja, "kf so jih
člani kmetijskih gospodarrednimi

čavske ovce,

večstoletno domovinsko pravico, saj je to najboljši model
med

ravnovesja

človekom,

in gospodarstvom,«

tudi z

nefor-

omogočajo proizvodnjo vipredelavo v

kurenčnost

na

kako-

turističnem

trgu ter socialno varnost,«
je dodala sogovornica.
Cestne povezave obstajajo
do vseh kmetij, njihova oskrba

pitno

s

vodo

dobra.

je

»Težave se pojavljajo zaradi
vedno večjega motornega

vskega? »Obdobje po osamo-

okoljem

svojitvi je zaznamoval

upad

omenja Prodnikova ter pou-

prometa,

mlečne proizvodnje, uvelja-

darja kljubovanje škodljivim

kolesarjev, ob tem manjkajo

vila se je reja

vplivom

pašne živine.

sodobne

družbe.

vedno več je tudi

kolesarske steze.

Obstoječa

Posrednikom oddajata mle-

»Trdna in uspešna kmetijska

državna cestna infrastruktu-

ko le še

gospodarstva so

ra

dve kmetiji,

ena

iz

jamstvo po-

turističnemu razvoju

ne

Logarske doline in še ena iz

seljenosti slovenskega pode-

sledi,« je naštela Prodnikova

Podolševe,« opisuje današnje

želja, kar ohranja kulturno
izročilo prednikov iz roda v

težave,

Bernarda Prodnik.

razmere

Kmetije,
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značilno, da so v veliki meri
samooskrbne: imajo veliko

še

ki

pridelujejo

je še poudarila.

rod,«

mleko, ga predelajo doma v
visokokakovostne izdelke,

Prednosti

ki

Solčavsko

jih marsikje

neposredno

tržijo svojim gostom tako
rekoč na krožniku. »Imamo

omejenih

tudi kmetijo, kjer redijo koze.

območje.

Njihovo mleko predelujejo v

tije

so

domače sire in

mi,

zanje

je

sladoled, kar

slovenskem

na

vost,« je med

trgu

no-

drugim opisa-

la Prodnikova. Spreminja se
tudi pasemska sestava goveje živine. »V šestdesetih letih
prejšnjega
priča

stoletja

smo

bili

slovenske

pretapljanju

darjenja

to

so

Tamkajšnje kme-

državi med večjiznačilni celki,

so

jo. Prodnikova

da

omenja,

posledice tega

finančno

zahtevne naložbe

mehanizacijo.

»Kmetje

tletjih

se

lokalnih surovin,

črede

slovenske

kmetijsko

v

po-

proi-

s

pridom

pri čemer

izkoriščajo

Za

solčavske

prodaja

je

svoje

težave pri pridobivanju soza svoje naložbe,« še

glasij

opaža

Prodnikova. Težav je

še več,

med

drugim

zaradi

sezonskih obremenitev, ko
manjka

delovne sile,

člani

o

avtomatih in

spremlja

je

tudi oddaljenost najbolj

ga. Z njih je do Mozirja približno 50 kilometrov ter do

izdelke

v
to

preko računalniške tehnologije

kmetije

kmetje

oddaljenih kmetij Solčavske-

prodajnih

govornica.

v prostoru.

imajo

tudi

okvira

območja

»Marsikdaj

lovno obremenjeni. Problem

tij

je dodala so-

interesov vseh

jami, povečana je predelava

IK- tehnologijo. Nekaj kme-

gorska

Občasno

gospodinjstev pa so zelo de-

cike, ki je zaradi prilagodljiza

...

se pojavljajo zaradi različnih

zvodnjo z novimi tehnologi-

vosti in manjšega telesnega
dobra izbira,«

še sprejemljiva. Težav na-

sploh ne manjka

režimov in potreb v prostoru

sodabljajo

avtohtone

čij

in zah-

so strme

tevajo posebno mehanizaci-

so

visokogorskih

kmetij in zavarovanih obmo-

zaradi različnih varstvenih

površine, ki

precej

dne-

zaokrožene kmetijske

avtohtone marijadvorske pasme goveda s sivorjavim govedom. V zadnjih dveh desepri nas povečujejo

prebivalcev

območje

možnosti gospoin hkrati obmejno

v

ki jih opaža iz

v dan. Ob tem dodaja, da

je težko določiti mejo, ki bi
bila za normalno življenje

in težave
je

va

sproti,« pravi

Celja, Ljubljane in

Celovca

približno 80 kilometrov.

Foto:

BJ in arhiv občine

posodabljanju Bernarda
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Bernarda Prodnik na stalni razstavi Društva solčavskih filcark Bička.
Pri razvoju tega društva je sodelovala od
začetka. Na začetku je delovala na področju organizacijskih zadev,
pridobivanja sredstev za izobraževanje
na tem

področju ter razvoja izdelkov.
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Površina: 2.060 cm2

»Trajnostno gospodarjenje na kmetijah Solčavskega ima že večstoletno

domovinsko pravico, saj je to najboljši model ravnovesja med človekom,
okoljem in gospodarstvom,« omenja Bernarda Prodnik.

Volna solčavske ovce se je izkazala kot izredno dobra
volna za polstenje, po domače za »filcanje«. »Če je v preteklosti veljala za odpadek, danes ni več tako. Vsa volna
je predelana v volnene izdelke, nekaj je je porabljene v vrtnarstvu,« je opisala razmere »filcarka« Bernarda Prodnik.
Danes je Solčavsko zelo prepoznano po svojih »filcarkah«,
ki so večinoma povezane v Društvo solčavskih filcark Bička. Prodnikova je pri razvoju Bičke sodelovala od začetka.

Na začetku je delovala na področju organizacijskih zadev,
pridobivanja sredstev za izobraževanje na tem področju ter
razvoja izdelkov. »V petnajstih letih smo članice opravile

velike premike

in znanje prenašale tudi v druga okolja
Slovenije, zlasti v domačem kraju, kjer se danes ukvarja
s polstenjem kar nekaj občank,« omenja Prodnikova,

ki je

postala častna članica Bičke.
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Med

gorami Solčavskega, kjer so visokogorske kmetije. Najbolj oddaljene imajo

»Solčavsko v rožnatem«.

To jo naslov kolaža

ovekoveča tudi na

umetniških fotografijah.

svojih

fotografij Bernarde

Prodnik, tenkočutne občudovalko narave, ki

že do

Mozirja nič manj

kot 50 kilometrov.

jo

21

07.08.2020

Nova24tv.si

Petek, 00:32

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://nova24tv.si/slovenija/kdo-se-skriva-za-hot...

Kdo se skriva za Hotelom Marina? Vodi ga
Golobičev Seljak, a kot ruski lastnik je
naveden Nikolaj Ulijanov – sinonim za
Vladimirja Lenina!?

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

6. 8. 2020, 23:45

Facebook

Twitter

0

Direktor Hotela Marina Branko Seljak (foto: STA)

Da se napadi globoke države na vodjo Desusa in kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec vršijo
zaradi sodelovanja v Janševi vladi, je jasno kot beli dan. A vedno več indicev za vse bolj
obupane poskuse diskreditacije je najti v dejstvu, da so se s slovesom Karla Erjavca in
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povratkom Janeza Janše na oblast ponovno začeli ogrevati zamrli odnosi z ZDA in zanemarjati
z Rusijo, to pa je nekaj, kar ni povšeči niti stricem iz ozadja niti odrinjenim Rusom.
Napadi znotraj stranke, napadi zunaj stranke, politični napadi, medijski napadi. Udarci na predsednico
Desus Aleksandro Pivec dežujejo z vseh smeri. Medel kakor vedno v svojih odzivih je tudi
zdravstveni minister in predsednik sveta stranke Desus Tomaž Gantar, ki se strinja, da se v stranki
najkasneje do 25. avgusta skliče sejo sveta stranke, na kateri bi glasovali o zaupnici Pivčevi.

Preberite še: Informacijska pooblaščenka v bran posiljevalskemu migrantu, pretepaču žensk in
obsojenemu lopovu!

Osrednji mediji in nasprotniki vlade želijo javnost prepričati, da so te radikalne poteze znotraj Desusa
upravičene na podlagi dejstva, da je Občina Izola krila račun bivanja v Hotelu Marina za Pivčevo in
njeno delegacijo. V to se je, kakor je v navadi globoke države, vključila tudi Komisija za preprečevanje
korupcije. Zaradi borih 250 evrov, kolikor je bil strošek dvodnevne nočitve varnostnikov. Pivčeva je
namreč priznala, da je bila namestitev prvotno mišljena za njena otroka, a ju je kasneje sama raje
namestila drugam in pokrila račun iz svojega žepa.

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

“Najprej je bilo res v načrtu, da bosta z mano spala tudi otroka in sta se zato tudi prijavila v hotelu.
Vendar smo se potem premislili in sta prespala drugod. Glavni razlog za to je bilo prav izogibanje
morebitnim očitkom, da je sobo zanju plačala občina, čeprav so mi rekli, da je to legitimna odločitev
gostiteljev, a kot rečeno živimo v času politične histerije,” je pred dnevi pojasnila Pivčeva.

A s tem se spletka okoli Pivčeve in Hotela Marina šele dobro začne. Namreč, direktor izolskega Hotela
Marina Branko Seljak, ki je ravno tako vpleten v najnovejšo afero v središče katere potiskajo Pivčevo,
je po trditvah novinarja Bojana Požarja LDS kader, ki je še vedno v navezi z Gregorjem Golobičem.
Jasno je, da si globoka država ne želi Janše na oblasti. Dolgo smo lahko mislili, da je to enostavno
zato, ker jih desna vlada odreže od vzvodov oblasti. A z napovedanim obiskom ameriškega državnega
sekretarja Mika Pompea že prihodnji teden je postalo jasno, da je v ozadju še mnogo več. Janša
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namreč predstavlja vračanje Slovenije nazaj v ameriški objem, stran od Rusije, s katero so si tako zelo
želeli krepiti odnose nekdanji predsednik Desusa Karl Erjavec in ostala leva klika, obisk Pompea v
Sloveniji prihodnji teden pa je zagotovo najvišji obisk katerega izmed ameriških politikov v zadnjem
desetletju.
Je za Hotelom Marina v resnici globoka država?
Tudi sami lastniki Hotela Marina so Rusi. Ruski mogotec Nikolaj Ulijanov, lastnik izolske hotelirske
družbe Belvedere, je po poročanju Financ pred leti prenesel na družbo Belvedere Participation s
sedežem v Panami. Sodeč po podatkih v javnih bazah so pri Financah sklenili, da je Ulijanov sam
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lastnik, ravno tako pa naj bi tudi on živel v Panami. Pod družbo Belvedere spada tudi Hotel Marina.

Ime ruskega mogotca, ki naj bi imel v lasti Hotel Marina je čist po naključju sinonim za Vladimirja Lenina (foto: Wikipedia)

Ulijanov naj bi bil drugače po trditvah Financ ustanovitelj Volgapromgaza, pomembnega holdinga v
ruski pokrajini Samara, ki se ukvarja s plinovodi. Ravno tako naj bi Ulijanov pod svojim okriljem imel
tudi medije in banke. Ukvarjal naj bi se z nepremičninami in gradbeništvom, lastil pa naj bi si tudi
trgovinski center in četrtinski delež v banki Volgo-Kamsky Bank.

Po informacijah zanesljivih virov naj bi si Rusi želeli vrnitev Erjavca na čelo Desusa, saj bi to
pomenilo ohranitev Slovenije v tako imenovani “nevtralnosti”. Če že ne morejo sami imeti
tesnejšega sodelovanja s Slovenijo, potem vsaj ne želijo dopustiti, da bi se vezi med Slovenijo
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in ZDA poglobile. Sploh sedaj, ko želijo Američani premestiti več tisoč vojakov iz Nemčije v
druge države članice NATO.

Kdo je v resnici Nikolaj Ulijanov?
Po podrobnejšem pregledovanju spleta nismo našli nobene omembe Nikolaja Ulijanova v povezavi z
družbo Ukkh Volgopromgaz OOO. Je pa zato Nikolaj Ulijanov sinonim za Vladimirja Lenina. Po
podatkih, s katerimi razpolaga Bloomberg se sedež banke Volgo-Kamsky Bank nahaja na aveniji Karla
Marxa v Samari. Samara je ravno tako kraj, kamor se je v Leninovem otroštvu preselila njegova
družina. Čeprav naj bi imel četrtinski delež v omenjeni banki, ni naveden kot eden od članov
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nadzornega odbora.

Člani nadzornega odbora banke Volgo-Kamsky Bank (foto: Bloomberg)
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Po podatkih Dun&Bradstreet naj bi holding, ustanovljen leta 2001, imel leta 2019 5,68 milijonov
dolarjev profita. Vsekakor lepo, a zdi se, da je to daleč od tistega, kar so v Financah pred petnajstimi
leti opevali kot pomemben ruski holding v pokrajini Samara. Če so imeli po drugi strani v mislih
Volgopromgaz Association of Busness Cooperation, katere podjetja so se ukvarja s petrokemijo v
Samari, je slednje leta 1994 ustanovil Vladimir Avetissian.
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Ivan Šokić
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Zelena luč novemu mostu za pešce
in kolesarje preko Save v Krškem
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Banjalučani in bivši šef Darsa med krizo sklepali milijonske posle
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Modic /
Vesna
Vuković,
6. 8.
2020

Google

Podjetnika iz Banja Luke sta od znanega ljubljanskega nepremičninarja kupila njegovo
rezidenco pod Šmarno goro.

Preiskovalne zgodbe

Uradne statistike zaradi korona krize kažejo na umirjanje na trgu nepremičnin, a to ni
ustavilo poslovnežev iz Slovenije in Balkana, tudi tistih dvomljivega slovesa, da so v
zadnjih mesecih sklepali večmilijonske posle. Največji uspevajo tistim, ki imajo odlične
povezave s politiko, tako v Sloveniji kot tujini.
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Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in poslovnimi prostori ter stavbnimi
zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo izbrskali tiste, ki izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je njihov
prodajalec oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v Ljubljani. Transakcija je bila
sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije. Nepremičnino je po naših informacijah za skoraj dva milijona evrov
kupilo ljubljansko podjetje Biger v lasti Svetislava Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banja Luke.
Kako sta financirala nakup, ni povsem jasno. Njuno slovensko podjetje je v lanskem letu ustvarilo vsega 63.000 evrov
prihodkov in je imelo okoli 60.000 evrov premoženja. Na kupljeni nepremičnini ni novih hipotek.
Vse poti vodijo v Banja Luko
Središče njunega poslovanja je v Banja Luki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne poslovne javnosti z nakupom večjega
paketa delnic banjaluške Nove banke, največje banke v Republiki Srbski, ki jo nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z
nekdanjim dolgoletnim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Eden od njih je v Sloveniji že dobro
poznani Mladen Milanović Kaja, ki ima v lasti Komunalno podjetje Ljubljana (KPL) in več drugih podjetij v Ljubljani.
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Sodeč po poslovni aktivnosti je v odličnih odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.

Givo Real

Podjetnika iz Banja Luke bosta v Ljubljani očitno gradila stanovanjsko sosesko Tacenski
vrtovi.
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Givo Real

/

Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega nepremičninarja Joška Vidriha, ki se je v preteklosti
prek skupine Givo lotil več velikih nepremičninskih projektov. Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je
znašel v davčnem inšpekcijskem nadzoru in imel težave z upniki, med drugim Družbo za upravljanje terjatev bank
(DUTB).
Iz podatkov, ki smo jih zbrali v uredništvu, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v večje posle. Joško Vidrih je namreč
podjetnikoma iz Banja Luke maja letos prodal projektno podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval
gradnjo osem vila blokov z 32 stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banja Luke dobila še enega partnerja.
Tretjino lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz Banja Luke, ki ga obvladuje Nenad Babić, še
eden večjih lastnikov banjaluške Nove Banke.
Vila trgovca z elektriko na Bledu
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Primož Lavre

Google

Vila Ciklama na Bledu, ki je bila do sedaj v lasti trgovca z elektriko Veljka Karasa.

/
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Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi poslovnež Veljko Karas, v preteklosti
tesno povezan s tako imenovanim kraljem šaleške doline, danes že pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem,
enim glavnih osumljencev afere Teš.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na Bledu. Gre za obnovljeno vilo, tik ob gozdu
v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396 kvadratnih metrov. Komu jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni
prišlo. Na nepremičnini je bil sicer od leta 2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg, ki so ga v preteklosti zlasti
premožneži uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je v lanskem letu ustvarilo dobrih 17.000
evrov prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo blokiran račun. Skupaj z lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred
nekaj leti skušal prek današnjega predsednika uprave Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) Stojana Nikolića tej
državni družbi prodajati električno energijo iz Romunije.
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Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore

Google

Poslovna stavba v središču Maribora, ki jo je kupil nekdanji šef Darsa.

Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu Knezu. Skupaj s partnerjem iz
Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču Maribora, tik ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz Gradca, je 1,3 milijona evrov vredno
pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11. marca, dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je
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Nadškofija Maribor, ki je v preteklosti zaradi bankrota že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh pa je
kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil kot eden od kandidatov za
novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu države gradi 1,2 milijarde evrov vreden projekt drugega tira. Na
tem položaju naj bi ga želeli nekateri posamezniki iz največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v preteklosti vodil
podjetji Gradis Nova in SCT Maribor.
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Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
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PCSlavija

Novega lastnika dobiva nekdanji hotel Slavija v Mariboru.
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Do sedaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno tako sklenjen v Mariboru. Novega
lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno hišo na Ulici Vita Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je
na njej za zdaj vpisal le zaznambo za pridobitev lastninske pravice.
Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do sedaj v lasti podjetja Nereus, ki ga vodi kungoški podjetnik Renato
Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah. Njegovo ime se je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri
sklepanju bančnih kreditov, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) začel na pobudo Veselina Djurovića iz družbe
Agroruše. Hlade je bil eden od osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor, pri poslu pa naj bi mu izdatno
pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor končal v stečaju, je nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016
pa jo je kupil Hlade. Njegovo podjetje Nereus je hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli sedem milijonov
evrov, ob tem pa je imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih obveznosti.
Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega kmetijskega zemljišča na vzhodu
Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je bil sklenjen aprila letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji
lastnik ne bi prodal za kar 5,2 milijona evrov, torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana zemljišča so sicer del
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območja, za katerega je predviden nov podrobni prostorski občinski načrt (OPPN).
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Zemljišča se nahajajo tik ob Brnčičevi ulici.
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Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče (TAČ) in na katerih danes deluje
betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končal v lasti zgoraj omenjenega poslovneža Mladena Milanovića Kaje.
Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen prodajati svoje premoženje. Tako je nedavno za
1,64 milijona evrov prodal industrijske prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo jih je podjetje Intra Lighting, ki ga
vodi Marino Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske. Proizvodnjo, ki je
do sedaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne
prostore, in tako podjetje združiti na eni lokaciji. V lanskem letu je z 200 zaposlenimi ustvaril 33 milijonov evrov
prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto pred tem.
V nadaljevanju predstavljamo še druge večje nepremičninske posle, katerih vrednost presega milijon
evrov:
1) Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana Mandarića v začetku maja za 2,5 milijona
evrov kupil zemljišča v Kopru, na katerem bi moral zrasti poslovno-stanovanjski kompleks Toncity.
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Google maps

Na tem zemljišču v Kopru naj bi Aco Kabanica gradil poslovno-stanovanjsko
sosesko.
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V istem mesecu je od obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil 3-nadstropno vilo tik ob
portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona evrov.

google maps

Vila v Portorožu je bila prodana 1,6 milijona evrov.
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Izolski podjetnik je pred mesecem dni postal tudi glavni financer nepremičninskega projekta Nova Devetka v
središču Ljubljane.
2) Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5 milijona evrov prodalo več poslovnih
prostorov oziroma stanovanj v stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani, ki naj bi bila dokončana
prihodnje leto.
3) Podjetje MBJ3, ki ga vodita Avstrijca Ulrich Egger in Amel Begic, je marca postalo lastnik poslovne stavbe na

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

Jezdarski ulici v Mariboru. Zanjo je prejšnjemu lastniku plačalo 1,65 milijona evrov.

Google

/

4) Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je
aprila kupila poslovne prostore na Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center IntechLes.
5) Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A v Ljubljani, ki so bili do tedaj v lasti
lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona evrov.
6) Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini letališča. Od družbe Raiffeisen
Leasing je junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče kupilo podjetje Klas Metal, ki se ukvarja z
obdelavo pločevine in elektrostatičnim lakiranjem. Zanje je plačalo 1,6 milijona evrov.
7) Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih centrov. Kot smo poročali, so se upniki
skupine Tuš dogovorili, da bo do poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin. Tako so nove lastnike dobili
trgovski prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji Radgoni, skupna vrednost poslov pa je znašala
nekaj več kot 15 milijonov evrov.
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PREBIVALSTVO

Koliko je pri

njs

tujih

državljanov?
Maribora (glej tabelo). Delež tujih državlja-

Statistika. Kaže, da se tuji
državljani zadnja leta več
priseljujejo v občino Slovenske Konjice.
Gospodarska rast.
V takšnih obdobjih se tudi v

nov med prebivalci konjiške

upravne

enote

je sicer nekoliko višji od povprečja v državi,

ki znaša 7,5 odstotka.

Pri nas največ tujcev v Konjicah
Na območju občine Slovenske Konjice
je po zadnjih

naše kraje priseli največ tujih

dostopnih podatkih,

to

je v

prvem polletju tega leta, živelo 15.042 oseb,
od tega 1.262 tujih državljanov. Med njimi
prevladujejo moški, teh je 928. Delež tujih

državljanov.

državljanov na območju konjiške občine je
» Pripravila: Nina Krobat

Statistični urad

tako več kot 8 odstotkov.
Na območju občine Zreče je v tem času

Republike Slovenije ob-

moških.

valstvu Slovenije, tudi o priseljevanju
odseljevanju iz naše države.

kih,

Prevetrili smo dostopno statistiko
verili,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

živelo 464 tujih državljanov, med njimi

javlja različne statisučne podatke o prebi-

kako je s priseljevanjem

prebivalstva na območju

in

in

in

pre-

sestavo

konjiške, zreške,

vitanjske in oplotniške občine.

Je na Ko-

njiškem zadnja leta res veliko več tujih državljanov?

Podatki

treh občin, ki

območje

po številu tujcev,

je

sestavljajo
izstopa

težko reči. Zadnji dosto-

pni podatki kažejo, da na tem območju živi
večji delež tujih državljanov kot na območju
sosednjih upravnih

enot

Slovenska

Bistrica

ali Šentjur in manj kot na območju Celja ali

območju petih

kažejo,

tega 95 moš-

od tega 45 moških.

času rasti

v

da se

tuji

državljani

v

zadnjih letih radi priseljujejo v občino Slo-

venske Konjice. Od leta

2008

se je število

tujih državljanov na Konjiškem skoraj poČe

so

še v letu

2008

na

območju

konjiške občine živeli dobri 3 odstotki tujih

Upravno enoto Slovenske Konjice,

Prebivalstvo na

110 tujih državljanov, od

Več priseljevanja

357

prvem polletju prebi-

v Oplotnici pa 62,

trojilo.

Nekoliko nad povprečjem
Ali

valo

V Vitanju je v

upravnih

državljanov, jih je letos več kot 8 odstotkov.
Lani

se je na

območje občine Slovenske

271 oseb, leta 1995 pa
denimo zgolj 8. Podatki o priseljevanju tujih

Konjice priselilo

državljanov v občino Slovenske Konjice od

leta 1995 do vključno

2019

največ tujih državljanov v

kažejo, da seje
to

občino prise-

enot v prvem delu leta 2020: število državljanov

Slovenije, tujih državljanov in delež tujih državljanov med prebivalci. w surs
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več

v 'kriznem'

v tujino odselilo

letu

2009

letu

1997 (4).

Iz občine

odšlo živet

(201),

najmanj

v

tanje

12 in iz Oplotnice 9. Največ

oseb se je z območja Zreškega na
tuje odselilo v letu 2010 (54), iz

Zreče je

37 oseb,

pa

lani
iz

na tuje

občine

Vi-

občine

Vitanje leta

iz Oplotnice

leta

2009

2010

(16)

in

(23).

Število tujih državljanov v konjiški, zreški, vitanjski in oplotniški občini v

prvem polletju leta 2020.
lilo

leta

leta

2007

(324),

1.898.

Skupaj:

najmanj pa

1997 (5), (glej graf).

sklepanja,

bi

lahko rekli, da se je največ tujih
državljanov

na

Konjiško

pri-

selilo prav v času gospodarske
rasti

in

darsko rastjo, začelo dvigovati.
Verjetno bo

Če si na podlagi teh podatkov

dovolimo nekaj

»surs

cvetočega gradbeništva,

na

statistiko prise-

ljevanja vplivala tudi epidemija

koronavirusa
spodarska

in

zmanjšana go-

aktivnost, vendar tega

podatki še ne izkazujejo,
zadnji dostopni

saj so

podatki za leto

2019.

medtem ko je število priseljenih
tujih državljanov krepko upadlo

Koliko se jih odseli?

po nastopu gospodarske krize v
letih 2009 in 2010, nato pa se je

ske Konjice

postopoma spet, skupaj z gospo-

oseb.

Lani

se je

Od

iz

občine Sloven-

v tujino odselilo 96

leta (1995) se jih je naj-
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PODPISANA POGODBA ZA KOLESARSKO

STEZO DOVIRŠTANJA
ima velik del

Občina Podčetrtek

obetajo

še novi odseki,

bodo omrežje kolesarskih

ki

s kolesarskimi

svoje površine povezan

stezami, v kratkem

v občini še okrepili. Župan

povezav

pa se

Občine

Podčetrtek je v preteklem tednu podpisal pogodbo o izgradnji kolesarske steze, ki bo speljana skozi
Virštanj. Župan je napovedal poleg omenjenega odseka izgradnjo še dveh odsekov kolesarskih

poti

v bližnji prihodnosti.
V

naslednjih

menila

mesecih

podoba

bo

se

Virštanja,

korenito

seveda

Občina Podčetrtek namerava v
izdatna sredstva. Začelo se
sanacijo
tra

državne ceste

do meje z

Občino

ureja

za

Direkcija

za

Občina Podčetrtek
in obvozno cesto
tem

ureditev

plaz.

odločili, da povsem
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Štravs. V

Na

do

Rogaške

ceste,

Ob tem

Banovini,

peljejo tudi kolesarsko pot, ki

nad domačijo

bo rekoniz

uredila še odcep
pri

za

1,7 kilome-

v dolžini

infrastrukturo.

bodo uredili tamkajšnji
ob

del vlagati

ta

Kozje. Cesto

popolno

spre-

bolje.

s popisom

je

struiralo podjetje Kit-ak gradnje
Slatine. Gre

na

ki

jo

bo

za Loko

prav

tako

občini so se
Virštanja

pri-

se sedaj konča

luči tega bodo zgra-

dili

800

do

Virštanja. Vrednost

tisoč

metrov

dolg odsek

kolesarske steze

del ocenjujejo

KOLESARSKA POVEZAVA DOVIRŠTANJA

150

na

poti

kolesarske
izvajalo
Pogodbo

pa

o

bodo

se

jih

podjetje

bo

izgradnji

Izvajalec

minuli

Mišja

in

direktor

po

predvidevanjih

bodo
njih

mesecih.

Virštanju

urediti

podpisala

VOC-a

Kot je
tudi

v

kratkem,

Matej

župan
Štingl.

končana v

povedal
stavbo

Peter
Dela

Banovine, ki

za

v

€.

od šmarske zadruge,

jo pred časom odkupili

ki

nasled-

Mišja, si želijo

Celje.

150.000

Občina Podčetrtek.

Investitor:

Celje.

VOC

metrov.

del: VOC

Vrednost del:

•

800-metrskega odse-

ka sta

četrtek

začela

800

Dolžina:

•

izgradnjo pa bodo financirali iz

evrov,

občinskega proračuna. Dela za nadaljevanje

imajo

ureditev pa že

pripravljene

načrte,

predvidevajo ureditev promocijskega cen-

tra

vin

vinogradništva. Dela

in

predvidena

stavbe so

za

ureditev

za prihodnje

leto.

so

OBETAJO SE NOVE KOLESARSKE POVEZAVE
investicij

S tem
občini

župana
in

ve,

v kolesarsko infrastrukturo v

Podčetrtek

od

sicer

do Dekmance.
potrebnih

konec.

Golobinjeka
Občina

zemljišč

se v sklopu

tako

ni

še

Po

besedah

Mišje se obetajo nove poveza-

Petra

na

prek

Prelaskega

je že odkupila

večino

omenjeni relaciji. Prav

rekonstrukcije

ceste

Prela-

sko-Buče obeta izgradnja kolesarske

pove-

zave

tej

na

relaciji. S

trtek s kolesarskimi

z

sosednjimi

vsemi

kolesarska

namreč

tem

bo

občina

potmi postala

občinami.
povezava

do

Jelšah

in

njenih

dveh povezav pa se bodo

prek

pa je

Loke

Obstaja

že

Šmarja

pri

Rogaške Slatine, z izgradnjo ome-

z občino Kozje in
načrtih

Podče-

povezana

občino

povezali

še

ob Sotli, v
tudi povezava z občino Šentjur

pri Žusmu

Bistrica

oziroma Roginske Gor-

ce. (J. Š.)
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Banjalučani in bivši šef Darsa sklepali
milijonske posle med krizo
Uradne statistike zaradi korona krize kažejo na umirjanje na
trgu nepremičnin, a to ni ustavilo poslovnežev iz Slovenije
in Balkana, tudi tistih dvomljivega slovesa, da so v zadnjih
mesecih sklepali večmilijonske posle. Največji uspevajo
tistim, ki imajo odlične povezave s politiko, tako v Sloveniji
kot tujini.
Avtor: Tomaž Modic / Vesna Vuković
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Podjetnika iz Banja Luke sta od znanega ljubljanskega nepremičninarja kupila njegovo rezidenco pod
Šmarno goro.
Google

Analizirali smo vse uradno zabeležene transakcije z vilami, stanovanji, stavbami in
poslovnimi prostori ter stavbnimi zemljišči v letošnjem letu. Med več tisoč posli smo
izbrskali tiste, ki izstopajo tako po vrednosti kot po tem, kdo je njihov prodajalec
oziroma kupec.
Med vsemi posebno pozornost vzbuja prodaja vile s posestvom pod Šmarno goro v
Ljubljani. Transakcija je bila sklenjena februarja, tik pred začetkom epidemije.
Nepremičnino je po naših informacijah za skoraj dva milijona evrov kupilo ljubljansko
podjetje Biger v lasti Svetislava Jovanovića in Sladomirja Đurića iz Banja Luke.
Kako sta financirala nakup, ni povsem jasno. Njuno slovensko podjetje je v lanskem
letu ustvarilo vsega 63.000 evrov prihodkov in je imelo okoli 60.000 evrov premoženja.
Na kupljeni nepremičnini ni novih hipotek.
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Vse poti vodijo v Banja Luko
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Središče njunega poslovanja je v Banja Luki. Lani sta vzbudila pozornost lokalne
poslovne javnosti z nakupom večjega paketa delnic banjaluške Nove banke, največje
banke v Republiki Srbski, ki jo nadzorujejo poslovneži, tesno povezani z nekdanjim
dolgoletnim predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom. Eden od njih je v
Sloveniji že dobro poznani Mladen Milanović Kaja, ki ima v lasti Komunalno podjetje
Ljubljana (KPL) in več drugih podjetij v Ljubljani. Sodeč po poslovni aktivnosti je v
odličnih odnosih z Mestno občino Ljubljana pod vodstvom župana Zorana Jankovića.

Podjetnika iz Banja Luke bosta v Ljubljani očitno gradila stanovanjsko sosesko Tacenski vrtovi.
Givo Real

46

Necenzurirano.si
Država: Slovenija

06.08.2020
Četrtek, 06:00

Kazalo

https://necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodb...

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

/

5 / 15

Givo Real

Vilo v Tacnu sta Jovanović in Đurić kupila od znanega ljubljanskega
nepremičninarja Joška Vidriha, ki se je v preteklosti prek skupine Givo lotil več velikih
nepremičninskih projektov. Dolgo časa je posloval prek Cipra, v zadnjih letih pa se je
znašel v davčnem inšpekcijskem nadzoru in imel težave z upniki, med drugim Družbo
za upravljanje terjatev bank (DUTB).
Iz podatkov, ki smo jih zbrali v uredništvu, izhaja, da je bila prodaja vile le uvod v večje
posle. Joško Vidrih je namreč podjetnikoma iz Banja Luke maja letos prodal projektno
podjetje Tacenski vrtovi, prek katerega je v Ljubljani načrtoval gradnjo osem vila
blokov z 32 stanovanji. Pred nekaj dnevi sta podjetnika iz Banja Luke dobila še enega
partnerja. Tretjino lastništva Tacenskih vrtov sta prepustila podjetju Ban Gradnja iz
Banja Luke, ki ga obvladuje Nenad Babić, še eden večjih lastnikov banjaluške Nove
Banke.

Vila trgovca z elektriko na Bledu
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Vila Ciklama na Bledu, ki je bila do sedaj v lasti trgovca z elektriko Veljka Karasa.

/
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Primož Lavre

Google
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Okoli dva milijona evrov bo s prodajo svoje luksuzne nepremičnine iztržil tudi
poslovnež Veljko Karas, v preteklosti tesno povezan s tako imenovanim kraljem
šaleške doline, danes že pokojnim Ivanom Atelškom, in Petrom Kotarjem, enim
glavnih osumljencev afere Teš.
Po naših podatkih se je Karas maja letos dogovoril o prodaji vile Ciklama na
Bledu. Gre za obnovljeno vilo, tik ob gozdu v bližini Grand hotela Toplice, veliko 396
kvadratnih metrov. Komu jo je prodal, ni znano, saj do prepisa lastništva še ni prišlo.
Na nepremičnini je bil sicer od leta 2012 vpisan dva milijona evrov visok zemljiški dolg,
ki so ga v preteklosti zlasti premožneži uporabljali za zaščito svojih nepremičnin pred
upniki.
V zadnjem času mu posel ne gre prav dobro. Karasovo podjetje Eco 1000 je v
lanskem letu ustvarilo dobrih 17.000 evrov prihodkov, v začetku leta pa je imelo celo
blokiran račun. Skupaj z lobistom Dragom Isajlovićem je sicer še pred nekaj leti
skušal prek današnjega predsednika uprave Holdinga Slovenske elektrarne
(HSE) Stojana Nikolića tej državni družbi prodajati električno energijo iz Romunije.

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

Nekdanji šef Darsa kupil nadškofijske prostore

Poslovna stavba v središču Maribora, ki jo je kupil nekdanji šef Darsa.

Google
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Veliki met je letos spomladi uspel tudi nekdanjemu predsedniku uprave Darsa Matjažu
Knezu. Skupaj s partnerjem iz Avstrije je od Cerkve kupil več poslopij v središču
Maribora, tik ob Stolni župniji in sedežu Pošte Slovenije.
Podjetje Wegraz-Slo, ki je v solasti Kneza in nepremičninske družbe Wegraz iz
Gradca, je 1,3 milijona evrov vredno pogodbo o nakupu nepremičnin podpisalo 11.
marca, dan pred uradno razglasitvijo epidemije. Prodala mu jih je Nadškofija Maribor,
ki je v preteklosti zaradi bankrota že morala prodajati številne nepremičnine, veliko teh
pa je kupovala ravno graška škofija.
Matjaž Knez, ki je Dars vodil v času druge Janševe vlade, se je v zadnjem času pojavil
kot eden od kandidatov za novega predsednika uprave podjetja 2TDK, ki v imenu
države gradi 1,3 milijarde evrov vreden projekt drugega tira. Na tem položaju naj bi ga
želeli nekateri posamezniki iz največje koalicijske stranke SDS. Knez je sicer v
preteklosti vodil podjetji Gradis Nova in SCT Maribor.

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

Skrivnostni lastniki nekdanjega hotela Slavija
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Novega lastnika dobiva nekdanji hotel Slavija v Mariboru.

PCSlavija

Do sedaj največji posel v letošnjem letu, v vrednosti 8,3 milijona evrov, je bil ravno
tako sklenjen v Mariboru. Novega lastnika dobiva 13-nadstropna stolpnica z garažno
hišo na Ulici Vita Kraigherja. Kdo jo kupuje, ni povsem jasno, saj je na njej za zdaj
vpisal le zaznambo za pridobitev lastninske pravice.
Stavba, v kateri je bil nekdaj hotel Slavija, je bila do sedaj v lasti podjetja Nereus, ki ga
vodi kungoški podjetnik Renato Hlade, pred leti kandidat SDS na lokalnih volitvah.
Njegovo ime se je pojavilo tudi v preiskavi suma korupcije pri sklepanju bančnih
kreditov, ki jo je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) začel na pobudo Veselina
Djurovića iz družbe Agroruše. Hlade je bil eden od osumljenih.
Že leta 2007 je hotel Slavija od državnega Hita kupil mariborski gradbinec Konstruktor,
pri poslu pa naj bi mu izdatno pomagala mariborska družina Petek. Ko je Konstruktor
končal v stečaju, je nepremičnino zasegla lizinška hiša, leta 2016 pa jo je kupil Hlade.
Njegovo podjetje Nereus je hotel konec lanskega leta v bilancah vrednotilo na okoli
sedem milijonov evrov, ob tem pa je imelo za okoli 3,6 milijona evrov finančnih
obveznosti.
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Kdo kupuje zemljišča v Ljubljani?
Za zdaj je skrito tudi ime bodočega lastnika okoli 17.500 kvadratnih metrov velikega
kmetijskega zemljišča na vzhodu Ljubljane, tik ob industrijski coni Črnuče. Posel, ki je
bil sklenjen aprila letos, ne bi bil nič nenavadnega, če ga dosedanji lastnik ne bi prodal
za kar 5,2 milijona evrov, torej za okoli 300 evrov na kvadratni meter. Prodana
zemljišča so sicer del območja, za katerega je predviden nov podrobni prostorski
občinski načrt (OPPN).
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/

Google

Zemljišča se nahajajo tik ob Brnčičevi ulici.

Google

Nov načrt je v pripravi tudi za bližnja zemljišča, ki so v lasti Tovarne asfalta Črnuče
(TAČ) in na katerih danes deluje betonarna. TAČ je sicer leta 2018 končal v lasti
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zgoraj omenjenega poslovneža Mladena Milanovića Kaje.

Prostore Hita kupil njegov nekdanji prvi nadzornik
Zaradi poslabšanja poslovanja je novogoriški Hit že dlje časa prisiljen
prodajati svoje premoženje. Tako je nedavno za 1,64 milijona evrov prodal industrijske
prostore v Šempetru pri Gorici. Kupilo jih je podjetje Intra Lighting, ki ga vodi Marino
Furlan, sicer nekdanji predsednik nadzornega sveta Hita.
Intra Lighting je prostore kupil zaradi vse večjega števila naročil in posledično
prostorske stiske. Proizvodnjo, ki je do sedaj potekala v Mirnu, namerava preseliti na
območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako
podjetje združiti na eni lokaciji. V lanskem letu je z 200 zaposlenimi ustvaril
33 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je osem odstotkov več kot leto pred tem.

V nadaljevanju predstavljamo še druge večje nepremičninske posle,
katerih vrednost presega milijon evrov:
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1) Lastnik kabelskega operaterja Elta iz Izole Aco Kabanica je od Milana
Mandarića v začetku maja za 2,5 milijona evrov kupil zemljišča v Kopru, na
katerem bi moral zrasti poslovno-stanovanjski kompleks Toncity.
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Na tem zemljišču v Kopru naj bi Aco Kabanica gradil poslovno-stanovanjsko sosesko.
Google maps

V istem mesecu je od obalnega nepremičninarja Gašparja Gašparja Mišiča kupil
3-nadstropno vilo tik ob portoroški promenadi, zanjo pa odštel 1,6 milijona evrov.
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Vila v Portorožu je bila prodana 1,6 milijona evrov.

google maps

Izolski podjetnik je pred mesecem dni postal tudi glavni financer
nepremičninskega projekta Nova Devetka v središču Ljubljane.
2) Litijsko gradbeno podjetje Trgograd v lasti Andreja Poglajna je za okoli 1,5
milijona evrov prodalo več poslovnih prostorov oziroma stanovanj v
stanovanjsko-poslovni soseski Šmartinka v Ljubljani, ki naj bi bila dokončana
prihodnje leto.
3) Podjetje MBJ3, ki ga vodita Avstrijca Ulrich Egger in Amel Begic, je marca
postalo lastnik poslovne stavbe na Jezdarski ulici v Mariboru. Zanjo je
prejšnjemu lastniku plačalo 1,65 milijona evrov.
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4) Skupina Fragmat, ki izdeluje izolacijske materiale za uporabo v
gradbeništvu in zaposluje več kot 200 ljudi, je aprila kupila poslovne prostore na
Uncu. Za 1,3 milijona evrov jim jih je prodal tamkajšnji razvojni center IntechLes.
5) Na AMZS so marca postali lastniki prostorov v stavbi na Dunajski cesti 128A
v Ljubljani, ki so bili do tedaj v lasti lizinške hiše. Zanje so plačali 1,39 milijona
evrov.
6) Nadaljuje se prodaja nepremičnin v poslovni coni Brnik v neposredni bližini
letališča. Od družbe Raiffeisen Leasing je junija okoli 10 tisoč kvadratnih metrov
veliko zemljišče kupilo podjetje Klas Metal, ki se ukvarja z obdelavo pločevine in
elektrostatičnim lakiranjem. Zanje je plačalo 1,6 milijona evrov.
7) Med največjimi posli v letošnjem letu so tudi prodaje Tuševih trgovskih
centrov. Kot smo poročali, so se upniki skupine Tuš dogovorili, da bo do
poplačila dolgov prišlo tudi prek prodaje nepremičnin. Tako so nove
lastnike dobili trgovski prostori v Ljubljani, Mariboru, Slovenski Bistrici in Gornji
Radgoni, skupna vrednost poslov pa je znašala nekaj več kot 15 milijonov evrov.

PREISKOVALNE ZGODBE
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Značke:
zoran-janković

nepremičnine

banja-luka

milorad-dodik

kpl
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Za gradbena podjetja bo več
negotovosti prihodnje leto
06.08.2020 | 09:50

Precej podjetij je letos zaradi negotovosti ustavilo načrtovane
gradbene projekte, gradbinci pa poleg novih javnih projektov
od države pričakujejo, da bo poenostavila postopke izbire
izvajalcev pri javnih naročilih in hitrejše pridobivanje gradbenih
dovoljenj
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Tekst: Vasilij Krivec, Časnik Finance
Slovenska gradbena podjetja so morala letos zaradi znanih vplivov
pandemije koronavirusa zmanjšati dinamiko svojih gradbenih
aktivnosti, kljub temu pa za letos ostajajo optimistična, saj imajo
večino svojih zmogljivosti do konca tega leta zasedeno.
Precej več negotovosti je za prihodnje leto, pri čemer stavijo na
ukrepe države. Od nje pričakujejo več javnih projektov ter hitrejše
izvajanje postopkov izbire izvajalcev in pridobivanja gradbenih
dovoljenj. Vendar najprej poglejmo, kaj se letos dogaja z
vrednostjo opravljenih gradbenih del, pri čemer statistika potrjuje
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upad gradbenih aktivnosti.
Vrednosti opravljenih gradbenih del letos nižje
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) je
bila v prvih petih mesecih letos vrednost opravljenih gradbenih del
za 3,2 odstotka nižja od vrednosti v istem lanskem obdobju, pri
čemer je bila vrednost teh del na stavbah nižja za 7,3, na
gradbenih inženirskih objektih pa za 1,1 odstotka. Majska vrednost
opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja že tretjič
zapored. Marca je bila nižja za 2,1, aprila pa za 6,9 odstotka. Maja
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se je vrednost opravljenih gradbenih del na letni ravni znižala za
13,4 odstotka, v primerjavi z aprilom letos pa je bila nižja za 2,8
odstotka. Majska vrednost del, opravljenih na stavbah, je bila na
letni ravni nižja za 17,4, na gradbenih inženirskih objektih pa za
11,7 odstotka.
Tudi na mesečni ravni je vrednost opravljenih del upadla že tretjič
zapored. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila
maja glede na april nižja za 0,3 odstotka, pri čemer je bila vrednost
opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah višja za 3,6, na
nestanovanjskih pa nižja za 1,3 odstotka. Vrednost opravljenih
gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih je bila prav tako
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nižja, in sicer za 4,5 odstotka.
Poglejmo še gibanje stroškov. Statistični urad Republike Slovenije
je izračunal, da so se v prvem četrtletju letos gradbeni stroški za
nova stanovanja v primerjavi s prejšnjim četrtletjem zvišali za 2,1
odstotka. Stroški gradbenega materiala so se znižali za 1,1
odstotka, stroški dela pa so se zvišali za 5,9 odstotka.
Pomgrad opaža negotovost pri investicijah srednjih podjetij
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V Pomgradu so zmanjšano dinamiko gradbenih del zaznali tako pri
večjih projektih kot tudi pri prenovi državne in občinske cestne
infrastrukture. »Pri prenovi cest smo od naročnikov v času
epidemije prejeli obvestilo, da se do nadaljnjega izvaja zgolj
pregledniška služba,« pravi direktor tega pomurskega
gradbinca Iztok Polanič in dodaja, da mala in srednja podjetja
niso začela izvajati projektov, saj niso vedela, ali bodo dobila
obljubljena evropska sredstva. Trenutno dela na njihovih
gradbiščih potekajo nemoteno, njihove zmogljivosti so do konca
leta zasedene.
Riko opozarja na predolge administrativne postopke
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V Riku bodo do konca leta ohranili obseg del, mogoče ga bodo
celo povečali, pri čemer potrjujejo, da je epidemija ohromila
dinamiko, še posebej pri gradbenih delih v tujini. Hkrati opozarjajo
na dolgotrajne administrativne postopke v Sloveniji. Tako navajajo
primer ureditev vozlišča železniške postaje Pragersko. Ponudbo
so oddali novembra 2017, pogodbo so po pravnih postopkih,
povezanih z javnim razpisom, podpisali šele junija lani, na
gradbeno dovoljenje, za katero sta potrebna okoljevarstveno in
vodno soglasje, pa bodo predvidoma čakali do konca tega leta.
Zato pozdravljajo zakon o interventnih ukrepih za omilitev in
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odpravo posledic epidemije COVID-19, ki ga zdaj
ocenjuje Ustavno sodišče Republike Slovenije, saj so Društvo
za sonaraven razvoj Focus, Društvo za preučevanje rib Slovenije
in Lutra – inštitut za ohranjanje naravne dediščine v začetku maja
vložili pobudo za oceno ustavnosti členov, ki opredeljujejo gradnjo
objektov.
V GIC Gradnjah so do konca leta zasedeni
Ivan Cajzek, direktor gradbenega podjetja GIC Gradnje, pravi, da
posledice zaradi prvih mesecev korone, ko se je velik del aktivnosti
deloma ali popolnoma ustavil, čuti vse gospodarstvo, kar se
seveda kaže v gradbeni panogi in v njihovem podjetju. »Tudi v
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panogi gradbeništva smo morali prilagoditi delovne procese in
upočasniti aktivnosti, na nekaterih deloviščih pa smo dela tudi
ustavili,« pravi Cajzek in dodaja, da se je dinamika gradnje ustalila
šele po določenem času, do konca tega leta pa imajo zadovoljivo
zasedenost, predvsem zaradi večjih projektov, ki so jih izvajali že
pred korono in še trajajo.
V prvi polovici tega leta manj gradbenih dovoljenj
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Gradbinci opozarjajo, da podjetjem, ki letos ne izvajajo daljših
projektov, manjka novih naročil. Trenutno gre to pripisati verjetno
manjšemu investicijskemu ciklu, da so njihova opozorila in strah
pred premalo pripravljenimi novimi projekti upravičeni, pa
dokazujejo tudi podatki Sursa o izdanih gradbenih dovoljenjih.
Upravne enote so v prvi polovici tega leta za gradnjo in prenovo
stavb izdale nekaj manj kot 2.400 gradbenih dovoljenj, kar je za 22
odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih lani. Za stanovanjske
stavbe je bilo izdanih za petino manj gradbenih dovoljenj, za
nestanovanjske pa 24 odstotkov manj. Skupna površina v prvi
polovici leta 2020 načrtovanih stavb naj bi bila približno 610 tisoč
kvadratnih metrov, kar je za 23 odstotkov manj od skupne površine
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stavb, za katere so bila gradbena dovoljenja izdana v prvi polovici
prejšnjega leta. Skupna površina stanovanjskih stavb naj bi bila
manjša za 16, skupna površina nestanovanjskih pa za 30
odstotkov. Tudi junija je število gradbenih dovoljenj za stavbe na
letni ravni upadlo, in sicer za 19 odstotkov, v primerjavi za majem
tega leta pa so jih izdali za 12 odstotkov več.
Posebni ukrepi za posebne čase
Obseg gradbenih aktivnosti in poslovanje do konca tega leta
gradbenih podjetij ne skrbi, so pa mnogo bolj previdnejši pri
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napovedih, kaj se bo s celotno panogo dogajalo prihodnje leto. Le
v Riku menijo, da se investicijski potencial zaradi svežnja
ukrepov Evropske unije ne bo zmanjšal. Vendar za prihodnje leto
ne morejo napovedati, kaj se bo zgodilo na slovenskem trgu
oziroma s slovenskimi gradbenimi podjetji. Upajo le, da bodo
evropski ukrepi v slovensko gradbeno panogo prinesli pozitivne
učinke.
Precej bolj zadržan je Iztok Polanič, ki pravi, da je za napovedi
poslovanja njihovega podjetja in dogajanja v celotni gradbeni
panogi še prezgodaj.
»Gradbena panoga bo v prihodnjem letu odvisna tudi od državnih
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ukrepov, ki bodo v prid domačega gospodarstva in pospešujejo
financiranje investicijskih projektov,« končuje Polanič.
Ivan Cajzek pa poudarja, da je gradbena panoga zaradi epidemije
v posebnih časih, zato nujno potrebuje zadosten obseg naročil, pri
čemer mora biti s konkretnimi projekti vključena tudi država z
javnimi naročili. Na uspešnost panoge bo poleg zadostnega
obsega del po njegovem mnenju vplivalo več dejavnikov. Cajzek
za konec opozarja na preprečevanje socialnega dumpinga in
vzpostavitev dobre prakse pri oddaji javnih naročil podjetjem, ki
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izpolnjujejo kadrovske in referenčne pogoje o zahtevnosti in
obsegu razpisanih del. Dodaten poudarek bi bilo treba nameniti
izbiri ustreznih izvajalcev del, ki redno zaposlujejo in dosegajo
zahtevani obseg letne realizacije, primerljiv vrednostim razpisanih
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del.
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Povečanje prihodkov slovenskih in
tujih gradbenih podjetji
06.08.2020 | 10:25

Slovenska gradbena podjetja so lani dosegla dobrih pet
milijard evrov čistih prihodkov od prodaje, sto največjih
gradbenih podjetij na svetu pa dobrih 1.240 milijard evrov.

Tekst: Vasilij Krivec, Časnik Finance
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To je ena izmed sklepnih ugotovitev glede rezultatov poslovanja
slovenskih gradbenih družb, ki so jih zbrali na Gospodarski
zbornici Slovenije. Družbe v dejavnosti gradbeništva so povečale
neto čisti dobiček za 11,7 milijona evrov na 169 milijonov, kar je za
7,5 odstotka več kot predlanskim, to pa tudi pomeni, da so z neto
čistim dobičkom poslovale že tretje leto zapored. EBITDA se je
povečala za 6,3 odstotka na slaba 402 milijona evrov. EBITDA
marža se je povečala za 0,1 odstotne točke, na osem odstotkov,
pri čemer so stroški dela v dodani vrednosti narasli za 1,7 odstotne
točke na slabih 73 odstotkov. Dodana vrednost na zaposlenega se
je zvišala za 1,5 odstotka na 32 tisoč evrov, število zaposlenih je
bilo večje za dobrih 11 odstotkov, merjeno po opravljenih delovnih
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urah je bilo v gradbeništvu zaposlenih 45.600 ljudi. Podatki o bruto
plačah v gradbeništvu v letu 2019 kažejo na dvig v povprečju za
2,2 odstotka, pri čemer je povprečna bruto plača lani dosegla
slabih 1.318 evrov.
Lani so zaznali 3,3-odstotno realno rast obsega gradbenih del.
Letna poročila za leto 2019 je AJPES predložilo 7.283 gradbenih
družb, kar je bilo 77 družb več kot predlanskim. Dodana vrednost
se je zvišala na 1,5 milijarde evrov, kar za slabih 13 odstotkov več
kot leta 2018. V GZS ob tem poudarjajo, da del poslov v
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gradbeništvu opravljajo tudi podjetja zunaj dejavnosti in tuja
podjetja, ki jih podatki AJPES ne zajemajo.
Globalni prihodki največjih gradbincev presegli 1.200 milijard
evrov
In kaj se je lani dogajalo na gradbiščih po svetu? Po podatkih
Deloittovega poročila Globalne sile v gradbeništvu za leto 2019 je
sto največjih gradbenih podjetij na svetu v letu 2019 ustvarilo za
dobrih 1.240 milijard evrov prihodkov, kar je pet odstotkov več kot
leta 2018. Poročilo obsega analizo gradbenega sektorja na
svetovni ravni in razkriva strategije ter poslovne rezultate

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

najuspešnejših gradbenih podjetij v letu 2019.
»Prihodki v gradbeništvu so lani še naprej naraščali,« pravi Mitja
Kumar, partner v oddelku poslovnega svetovanja v Deloittu, in
dodaja: »V poročilu ni upoštevan učinek pandemije COVID-19 na
finančne rezultate, o katerih bomo več vedeli pozneje. Napovedi
za svetovno gospodarstvo so v senci pandemije negotovi, vendar
gradbeni sektor ostaja odporen, letos se pričakuje skromna rast.«
Največ prihodka ustvarili kitajski gradbinci
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Med stotimi gradbenimi podjetji z največjimi prihodki še vedno
prevladujejo kitajske družbe, katerih prihodki znašajo 44 odstotkov
vseh globalnih prihodkov. V vodilni stotici so močno zastopane tudi
druge azijske družbe, predvsem japonske in južnokorejske, ter iz
ZDA, Francije in Španije. Največje število podjetij med vodilnimi
stotimi prihaja iz Japonske (15), sledijo ZDA s 13, Kitajska z 12 in
Združeno kraljestvo z 11 podjetji.
Razlog za prevlado kitajskih gradbincev je predvsem v velikosti
kitajskega gradbenega trga glede na to, da je delež prodaje
azijskih podjetij na tujih trgih v razmerju do skupnih globalnih
prihodkov manjši od deležev drugih podjetij na lestvici top 100.
Kitajska in korejska podjetja so s prevzemi sicer okrepila svojo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

navzočnost tako na azijskem kot tudi na evropskem trgu ter trgih
Severne in Južne Amerike, vendar Evropejci ostajajo tisti, ki
delujejo na največ mednarodnih trgih.
Finančni rezultati najuspešnejših gradbenih podjetij na svetu so bili
v letu 2019 mešani. Več kot polovica jih je dosegla rast prihodkov
od prodaje, deseterica kar dvomestno, medtem ko so prihodki 13
družb s seznama največjih sto upadli za več kot deset odstotkov.
Glavne ugotovitve iz Deloittovega poročila
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Med najpomembnejšimi ugotovitvami Deloittovega poročila so:
– diverzifikacija portfeljev: številne družbe v gradbenem sektorju
diverzificirajo svoj portfelj poslovnih storitev, da bi dosegle
trajnostno rast in povečale majhne marže gradbenih projektov.
Deleži negradbenih prihodkov sto najuspešnejših ameriških,
evropskih in azijskih podjetij so v letu 2019 znašali 36, 21 oziroma
18 odstotkov njihovih skupnih svetovnih prihodkov;
– poslovanje na tujih trgih: priložnosti za rast v tujini so za
gradbena podjetja strateško nujno potrebne. Vodilnih sto podjetij je
zunaj domačih trgov skupno ustvarilo približno 19 odstotkov
prihodkov. Podjetja, ki največ poslujejo v tujini, so evropske
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skupine, sledijo pa jim Američani;
– krčenje marže: vse bolj kompleksni projekti, neenakomerna
porazdelitev tveganj med izvajalci in strankami ter ostra
konkurenca povzročajo krčenje marž. Povprečna stopnja dobička
pred obrestmi in davki v gradbeni dejavnosti je v minulih štirih letih
znašala med pet in 5,6 odstotka.
– obeti za prihodnost: trenutna ocena rasti gradbenega sektorja
za leto 2020 je bila zmanjšana na 0,5 odstotka, vendar se bo ta
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delež razlikoval po regijah. V državah v razvoju je pričakovan
dvoodstotni padec pred ponovno, petodstotno rastjo v letu 2021.
Razvita gospodarstva bodo v letu 2020 verjetno zabeležila 1,5-
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odstotni padec, v letu 2021 pa znova dvoodstotno rast.
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Tednik IUS-INFO >> Kateri odmevni zakoni čakajo na
jesen ... društvo tožilcev ni upravičeni predlagatelj ...
kaj razkriva zajetna obtožnica ... pripombe na nov
gradbeni zakon do ...
06.08.2020 09:22
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Tednik IUS-INFO >> Kateri odmevni zakoni čakajo na jesen ... društvo tožilcev ni
upravičeni predlagatelj ... kaj razkriva zajetna obtožnica ... pripombe na nov gradbeni
zakon do 31. avgusta ... dopolnitev podatkov v registru transakcijskih računov ...
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Odločitve 75. dopisne seje Vlade Republike Slovenije
s področja Ministrstva za okolje in prostor
6. 8. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 75. dopisni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in
prostor.

Spremembe Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.
S spremembo se v slovenski pravni red prenašajo določbe evropske direktive (2018/849) o spremembi
direktiv o izrabljenih vozilih, o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni
električni in elektronski opremi. Ukinjena je poročevalska obveznost države članice za predložitev triletnega
poročila o izvajanju direktive.
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Dodatno se s spremembo uredba usklajuje z izvedbeno uredbo Komisije o vzpostavitvi formata za
registracijo in poročanje v register za proizvajalce električne in elektronske opreme, ki se uporablja od 1.
januarja 2020. S tem se odpravlja podvajanje ureditve glede zbiranja in poročanja podatkov.
Odpravljajo se tudi nejasnosti in napake pri posameznih določbah, ki so nastale zaradi načina zapisa
določb, s čimer bodo te določbe bolj razumljive, jasne in uporabne. Navedene spremembe niso vsebinske in
v ničemer ne spreminjajo pomena teh določb.

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno
cesto Ribnica
Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Ribnica, ki se
objavi na spletnih straneh prostorskega informacijskega sistema.
Cilj prostorske ureditve je prometna razbremenitev mesta Ribnica, ki je danes močno obremenjeno s
tranzitnim in z lokalnim prometom. Glavna cesta G2-106, ki je speljana od Ljubljane preko Škofljice, Velikih
Lašč, Ribnice in Kočevja do mejnega prehoda s Hrvaško (Petrina) danes poteka skozi mesto Ribnica in
predstavlja glavno prometno povezavo med osrednjeslovensko regijo in ribniško–kočevsko subregijo. Hkrati
je cilj povečanje prometne varnosti in pretočnosti glavne ceste G2-106 in zagotovitev geometrijskih
elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne ceste. Z izvedbo obvozne ceste na območju Ribnice bo
tako zagotovljena zmogljiva in varna prometnica ter zmanjšani vplivi na bivalno okolje (predvsem
zmanjšanje obstoječe hrupne obremenjenosti), ki so danes prisotni na območju Ribnice.
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Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno
cesto Kočevje
Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za obvozno cesto Kočevje, ki se
objavi na spletnih straneh prostorskega informacijskega sistema.
Cilj prostorske ureditve je prometna razbremenitev mesta Kočevje, ki je danes močno obremenjeno s
tranzitnim in z lokalnim prometom. Glavna cesta G2-106, ki je speljana od Ljubljane preko Škofljice, Velikih
Lašč, Ribnice in Kočevja do mejnega prehoda s Hrvaško (Petrina) danes poteka skozi mesto Kočevje in
predstavlja glavno prometno povezavo med osrednjeslovensko regijo in ribniško–kočevsko subregijo. Hkrati
je cilj povečanje prometne varnosti in pretočnosti glavne ceste G2-106 in zagotovitev geometrijskih
elementov ceste, ki so predpisani za rang glavne ceste. Z izvedbo obvozne ceste Kočevja bo tako
zagotovljena zmogljiva in varna prometnica ter zmanjšani vplivi na bivalno okolje (predvsem zmanjšanje
obstoječe hrupne obremenjenosti), ki so danes prisotni na območju Kočevja.

Mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno
ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora
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Vlada je sprejela Mnenje o zahtevi Upravnega sodišča RS za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
Vlada je od Državnega zbora Republike Slovenije prejela zahtevo upravnega sodišča za oceno ustavnosti
58. člena Zakona o urejanju prostora. Upravno sodišče meni, da je 58. člen v nasprotju s 157. in
160. členom Ustave Republike Slovenije. Upravno sodišče navaja, da 58. člen posega v ustavno ureditev
odločanja o zakonitosti pravnih aktov, po kateri o zakonitosti podzakonskih splošnih pravnih aktov odloča
ustavno sodišče, o zakonitosti posamičnih aktov pa upravno sodišče.
Zakon v 58. členu določa, da je zoper prostorske izvedbene akte mogoč upravni spor, za katerega se
smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo upravni spor, če zakon ne določa drugače. V upravnem sporu tako
sodišče odloča o zakonitosti prostorskih izvedbenih aktov kot splošnih pravnih aktov v delu, in sicer glede
določitve namenske rabe prostora ali usmeritev za namensko rabo prostora, glede določitve prostorskih
izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na namembnost posegov v prostor, njihovo lego, velikost in oblikovanje
ali na velikost gradbene parcele, ali glede najustreznejše variante v uredbi o najustreznejši varianti.
V 58. členu se med drugim pooblašča sodišče, da v upravnem sporu presoja in odloči o veljavnosti
prostorskih aktov, ter hkrati s tem naloži pristojnemu organu odpravo morebiti ugotovljene nezakonitosti
prostorskega akta.
Kot je navedeno v zahtevi upravnega sodišča za oceno ustavnosti 58. člena, v skladu s tretjo alinejo prvega
odstavka 160. člena ustave ter 21. člena Zakona o ustavnem sodišču o skladnosti podzakonskih predpisov z
ustavo in zakoni odloča ustavno sodišče.

74

Gov.si
Država: Slovenija

06.08.2020
Četrtek, 16:20

Kazalo

https://www.gov.si/novice/2020-08-06-odlocitve-75-...

3/4

Vlada dodaja, da Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja spremembe in dopolnitve zakona ter bo znova
podrobno proučilo tudi navedeno problematiko 58. člena.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z Interventnim
zakonom za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Interventnim zakonom
za odpravo ovir za izvedbo 187 investicij.
Vlada na vprašanja poslanca (Kakšni so realni konkretni predvideni stroški vsake od 187 navadnih
infrastrukturnih razvojnih investicij? Iz katerih virov jih bomo, konkretno po investiciji zagotavljali? Kakšna
bodo srednje in dolgoročna zadolževanja ter kje po konkretnih investicijah?) med drugim odgovarja, da ne
more podati realnih konkretnih stroškov vsake od investicij, saj je pogoj za odločitev, da je posamezna
investicija uvrščena na seznam pomembnih investicij na podlagi Interventnega zakona za odpravo
administrativnih ovir za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 le ocenjena vrednost v mejnikih
5.000.000 EUR za investicije prednostih list 2020 in 2021 in 25.000.000 EUR prednostne liste po 2022.
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Zakon ne daje nikakršne podlage za financiranje posameznih investicij, temveč zahteva zaključeno
finančno konstrukcijo s strani investitorja glede na prednostno listo do 2020, 2021 in po 2022. Prednost pa
daje investicijam, financiranem z zasebnimi sredstvi..
Namen zakona je predvsem pospešitev postopkov za pridobivanje soglasij in dovoljenj, ki omogočajo
izvedbo investicije, s koordinirano vodenimi postopki in prednostni obravnavi teh investicij. Pri tem je treba
dodati, da se država skladno z Zakonom o javnih financah zadolžuje za izvrševanje državnega proračuna do
višine primanjkljaja bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb in odplačila glavnic
dolga, ki zapadejo v plačilo v tekočem proračunskem letu in do višine, potrebne za odplačilo glavnic dolga
državnega proračuna, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih dveh proračunskih letih.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z investicijami v
infrastrukturo po interventnem zakonu
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z investicijami v
infrastrukturo po interventnem zakonu.
Vlada na vprašanji poslanca (Zakaj se vlada vede tako negospodarno? Katere od 187 investicij bo vlada
združila v eno infrastrukturno-razvojno investicijo kot je to normalno v sebe mislečih se družbah?) med
drugim odgovarja, da iz Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 ne izhaja namen zakona v določitvi velikih količin investicij v okviru
seznama pomembnih investicij. Predlogi za uvrstitev na seznam pomembnih investicij so presegli
pričakovanja, saj je namen zakona predvsem v pospešeni pridobitvi ustreznih dovoljenj oziroma ustreznih
aktov, ki omogočajo izvedbo investicije, s koordinirano vodenimi postopki in eventualni prednostni obravnavi
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teh investicij, iz česar je mogoče sklepati, da predpisi, ki urejajo področja gradnje in umeščanja v prostor
niso ustrezni. Poudariti velja, da investicije navedene na Seznamu pomembnih investicij niso zgolj
investicije, ki bi bile financirane iz javnofinančnih virov temveč so financirane tudi iz zasebnega kapitala.
Glede na navedeno in na dejstvo, da uvrstitev na Seznam pomembnih investicij ne zagotavlja pridobitev
finančnih sredstev iz javnih virov temveč zgolj obravnavo skladno s postopki določenimi v interventnem
zakonu, vlada ocenjuje, da uvrščanje posameznih investicij na seznam ne pomeni negospodarnega
ravnanja, nasprotno, z zagonom investicij se bo okrepil investicijski cikel, ki bo okrepil več sektorjev
gospodarstva in omogočil več delovnih mest.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nerealno finančno
oceno IZOOPIZG
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Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nerealno finančno oceno
IZOOPIZG.
Vlada na vprašanja poslanca (Kdo bo prevzel odgovornost za tako zelo zavajajoče in neodgovorno finančno
konstrukcijo IZOOPIZG? Kakšne bodo konsekvence prevzemanja te odgovornosti?) odgovarja, da iz
Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji
COVID-19 ne izhajajo finančne obveznosti. Ocenjena vrednost obravnavanih investicij navedenih na
Seznamu pomembnih investicij so zgolj ocenjene vrednosti investicij in ne predviden vložek javnofinančnih
sredstev oziroma zagotavljanje sredstev in financiranja iz javnofinančnih virov. Tudi sicer gre pri oceni 7,7
milijard EUR za oceno skupne vrednosti investicij za katere je ocena znana in gre predvsem za investicije, ki
bi se lahko začele izvajati v letu 2020 oziroma 2021, saj je pri investicijah katerih ročnost pričetka izvedbe je
po letu 2021 preveč razlogov, da bi bilo mogoče narediti oceno, pri čemer je treba poudariti, da je pogoj za
uvrstitev na seznam pomembnih investicij ocenjena vrednost nad 25.000.000 EUR.
Z uvrstitvijo posamezne investicije na seznam pomembnih investicij se zagotavlja zgolj obravnavo in
vodenje postopkov v skladu z IZOOPIZG, katerega namen je v pospešeni pridobitvi ustreznih dovoljenj
oziroma ustreznih aktov, ki omogočajo izvedbo investicije, s koordinirano vodenimi postopki in eventualni
prednostni obravnavi teh investicij.
Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da zakon ne zagotavlja virov financiranja, ni mogoče govoriti
o finančni konstrukciji IZOOPIZG kot to izhaja iz samega vprašanja. Vlada ocenjuje, da so posledice, ki jih
bo prinesel investicijski cikel gospodarstva pozitivni učinki tako v smislu zagotovitve delovnih mest kot
prihodkov proračuna.

Pomagajte nam izboljšati spletišče Ali vam je ta stran koristila? DA NE
Odgovorna institucija: Ministrstvo za okolje in prostor
Zadnja sprememba: 6. 8. 2020
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