Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 3. 2020
Število objav: 21
Internet: 16
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 18
Inženirski dan: 0

Naslov

Zaradi koronavirusa vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne
oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim...

Naslov

Napoved - fotoservis, 10. 3. (torek)

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...področju umetne inteligence; ministrstvo, Masarykova cesta 16, LJUBLJANA 11.00 novinarska konferenca o
prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave družbe Pomgrad Boris...

Naslov

Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek)

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...obrambo; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO) GOSPODARSTVO 11.00 novinarska konferenca o
prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave družbe Pomgrad Boris...

Naslov

Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek) (dopolnjeno)

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...obrambo; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO) GOSPODARSTVO 11.00 novinarska konferenca o
prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice gradbeništva in industrije
gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave družbe Pomgrad Boris...

Naslov

Zaradi koronavirusa vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces

Zaporedna št.
5

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne
oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim...

2

Naslov

V Sloveniji do zdaj potrdili 19 primerov okužbe z novim koronavirusom

Zaporedna št.
6

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
23

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne
oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim...

Naslov

Vitranc in Planica brez gledalcev, pri nas 25 potrjenih primerov okužbe

Zaporedna št.
7

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne
oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim...

Naslov

GIC gradnje: Pred 30 leti začeli z nekaj tisoč evri, lani ustvarili 60 milijonov prihodkov

Zaporedna št.
8

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
36

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...GIC gradnje: Pred 30 leti začeli z nekaj tisoč evri, lani ustvarili 60 milijonov prihodkov Več iz teme. Obveščaj me o
novih člankih: gradbeništvo dodaj GIC dodaj GIC Gradnje dodaj Jože Pučnik dodaj Luka Koper dodaj Čas branja: 4 min
SHRANI 0 09.03.2020 17:00 Dopolnjeno: 09.03.2020 17:33 avtor...

Naslov

Predelava, ki je rešila Slovenijo pred tožbo, ni več dobra

Zaporedna št.
9

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

Borut Tavčar

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 5

Površina: 347 cm2

...Postavlja se tudi vprašanje, kam z vso slovensko onesnaženo zemljino. Za material z območja stare Cinkarne je
Stonex pridobil slovenski tehnični standard po gradbenem zakonu. To je inerten kompozit, uporaben za platoje za
skladišča, za nasipe in nosilne plasti cestišč. »Podeljevanje tehničnih standardov za 'gradbene proizvode',...

Naslov

Pred 30 leti so začeli z nekaj tisoč evri, lani ustvarili 60 milijonov evrov prihodkov

Zaporedna št.
10

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
40

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 14

Površina: 799 cm2

...sorazmerno z rastjo prihodkov podjetja. Direktor in ustanovitelj podjetja GICGradnje Ivan Cajzekje odprl podjetje, ker
je že takrat imel vizijo in možnost graditve zaupanja vrednega in prepoznavnega gradbenega podjetjavSloveniji. Lani so
v skupini GIC zaposlovali 150 ljudi, med katerimi je četrtina zaposlenih z višjo...

3

Naslov

Slovenske fakultete odpovedujejo ali prilagajajo pedagoške procese

Zaporedna št.
11

Medij

Pomurec.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
43

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne
oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim...

Naslov

Podelili jubilejna priznanja

Zaporedna št.
12

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 66

...certi-OOZ Krško je na gradu Rajhenburg podelila jubilejna priznanja. fikate, so svoje obrti in podjetja odprli: ELKOIN,
d. o. o., DD Elmont, d. o. o., Gradbeništvo Gorenc, d. o. o., Gumarstvo Šiško, d. o. o., Hišnik, d. o. o., Kerin Janko,
Kovinarska-IPO, d. o. o., Kozole Slavko, Mlakar Martin, Sevšek Miro, Sternad...

Naslov

Vpis v imenik vodij del

Zaporedna št.
13

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Janko Rozman

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Na podeželju veliko pomeni vsak meter asfalta

Zaporedna št.
14

Medij

Prlekija-on.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 54

Površina: 364 cm2

...Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati 1. junija 2018 in je reguliral poklic Vodja del, v celoti stopi v veljavo 1. junija
2020 (14. in 120. člen). Takrat namreč...

Naslov

Internet

Površina: 420 cm2

...trasa, ter položen asfalt v dolžini 630 metrov, kar je za domačine in vse druge, ki peljejo mimo, velika in pomembna
pridobitev. Zemeljska dela je opravilo Gradbeništvo Weindorfer, asfalt pa je položilo GP Pomgrad. Domačina, katera
sedaj povezuje nova asfaltna cesta, Janez Rajšp in Miran Klobasa, sta ob tem izrazila zadovoljstvo,...

Naslov

NEUSTAVNOST ZAKONA O POROŠTVU ZA DRUGI TIR IN TRETJO RAZVOJNO OS [
Pripni nazaj] Nastavitev seznamov Deli seznam Trenuten seznam Moji seznami

Zaporedna št.
15

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
55

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...v 3. členu določa, da se lahko sredstva črpajo v več obrokih do pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno
dovoljenje je skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) vezano na gradbeno dovoljenje[
1]. Gradbeno dovoljenje po predmetnem projektu, pa ne temelji na (CPVO) obveznem predhodnem...

4

Naslov

uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Zaporedna št.
16

Medij

Trajnostnaenergija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
56

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno
dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14/2020.
Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga...

Naslov

Na podeželju veliko pomeni vsak meter asfalta!

Zaporedna št.
17

Medij

Tvsrk-11.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
58

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...trasa, ter položen asfalt v dolžini 630 metrov, kar je za domačine in vse druge, ki peljejo mimo, velika in pomembna
pridobitev. Zemeljska dela je opravilo Gradbeništvo Weindorfer, asfalt pa je položilo GP Pomgrad. Domačina, katera
sedaj povezuje nova asfaltna cesta, Janez Rajšp in Miran Klobasa, sta ob tem izrazila zadovoljstvo,...

Naslov

Od višje minimalne plače do višjih cen komunale, domov za ostarele in vrtcev

Zaporedna št.
18

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
61

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...standard znižal tudi ostalim. Med najbolj prizadetimi dejavnostmi v zasebnem sektorju so sicer predelovalna industrija
z nizko dodano vrednostjo, trgovina, gradbeništvo, zasebno varovanje, komunala, domovi za ostarele, v javnem
sektorju pa poleg slednjih tudi vrtci. V trgovini avtomatizacijaKot so pojasnili v Trgovinski...

Naslov

10. marec 2020 NAPOVEDNIK DOGODKOV za

Zaporedna št.
19

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
62

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...sodelujejo pri izboru, bodo Najboljši za volanom 2020 predstavili na novinarski konferenci v AMZS Centru varne
vožnje na Vranskem 11.00- Zakaj slovensko gradbeništvo čaka črna prihodnost, če bodo za gradbene projekte pri nas
vse pogosteje izbrani tuji izvajalci iz tretjih držav, s tem pa bodo ogrožena delovna mesta...

Naslov

Slovencev ni, delajo pretežno Albanci

Zaporedna št.
20

Medij

Večer priloga, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 3. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 5

Površina: 785 cm2

...GRADBENIŠTVO Slovencev ni, delajo pretežno Albanci Kakšna je situacija na trgu dela v podravski regiji, kjer nova
stanovanja rastejo na veliko in se bo še gradilo Nina...

5

Naslov

Dve ponudbi za Avtokamp Jezero

Zaporedna št.
21

Medij

Nascas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 3. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...22.259 kvadratnih metrov, ki ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo. V ograjenem prostoru stojita dva
objekta in recepcija. Prodajajo tudi gradbene parcele v Mozirju Na spletni strani Premogovnika je objavljen tudi razpis
za odprodajo dveh večjih gradbenih zemljišč Podrožnik in Žekovec v Mozirju. Kompleks...

6

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

09.03.2020
Monday
Ponedeljek
Kazalo

13:10
https://www.sta.si/2736697/zaradi-koronavirusa-vse...

1/1

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

Zaradi koronavirusa vse več fakultet
odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces
Vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja pedagoški proces. Trenutno je to naredilo že vsaj sedem fakultet Univerze v
Ljubljani, odpovedana so tudi predavanja na fakultetah primorske in novomeške univerze. Ljubljanska univerza je sicer
svojim članicam predlagala, naj ukinejo vsaj predavanja v predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi.
Kot pravijo na ljubljanski univerzi, točnega seznama fakultet, ki so odpovedale pedagoški proces ali ga nadomestile na
drugačne načine, nimajo, saj se podatki spreminjajo iz ure v uro, je pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je to do
zdaj naredilo najmanj sedem.
Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali prilagodile fakulteta za arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in
vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne oblike pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili z individualnim študijem. Predavanja in vaje so danes prekinili tudi na fakulteti za strojništvo, v sredo pa naj bi
jih nadaljevali v elektronski obliki in preko aplikacije GoToMeeting.
Do petka so odpovedali vse oblike pedagoškega procesa tudi na filozofski fakulteti, ki jih bodo skušali nadomestiti na
daljavo. Na medicinski fakulteti do 20. marca ne bodo izvajali določenih oblik pedagoškega dela, ki potekajo zunaj
fakultete, pravna fakulteta pa je v tem tednu odpovedala vsa predavanja in vaje, ki naj bi jih nadomestili z individualnim
študijem. Nekatere prilagoditve pri predavanjih so opravili tudi na fakulteti za socialno delo, kjer so tudi ukinili vsa srečanja
, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in niso nujno potrebna za tekoče delovanje.
Bolj zaostreni ukrepi ljubljanskih fakultet so posledica napotkov Univerze v Ljubljani, v katerih je ta članicam predlagala,
naj za vsaj 14 dni ukinejo predavanja v velikih predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi, in jih nadomestijo z
drugimi oblikami pouka. Odsvetovala je tudi obiske študentov in zaposlenih v ogrožena področja ter obiske iz tujine iz
navedenih območij. Tudi sama univerza je ukinila vsa srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in ki niso
nujno potrebna za tekoče delovanje, kot so kongresi, svečane akademije, podelitve diplom ...
Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj ni odpovedala nobena od fakultet, so povedali za STA, se je pa pravkar
na rednem sestanku sestal kolegij dekana univerze, ki bi lahko sprejel nova priporočila glede koronavirusa. Univerza je za
zdaj fakultetam članica podala le splošna priporočila, kako ravnati v primeru okužbe, na univerzi in fakultetah pa so na
vhodih namestili razkužila za roke. Ustanovili so tudi delovno skupino za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja
koronavirusa.
Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo sporočili, da so za naslednjih 14 dni, do vključno 20. marca, odpovedali
pedagoški proces na vseh članicah univerze, o nadomeščanju pa naj bi fakultete in študente obvestili naknadno.
Na zasebnih univerzah se na pojav koronavirusa odzivajo različno. Na Univerzi v Novi Gorici, ki združuje sedem fakultet,
pravijo, da pedagoški proces za zdaj poteka normalno, da pa v čim večji meri uporabljajo poučevanje na daljavo. Kjer
poučevanje na daljavo ni mogoče, poskrbijo, da je v predavalnicah razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra, da
preprečijo morebitne kapljične okužbe. Prostore univerze in fakultet so opremili z razkužili in imenovali koordinacijsko
skupino, ki bo skrbela za spremljanje stanja in obveščanje glede morebitnih dodatnih ukrepov.
Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri fakultete, so do petka odpovedali ves pedagoški proces, govorilne ure za
študente in uradne ure pa potekajo izključno po elektronski pošti.
Nova univerza, ki združuje tri fakultete, je najprej odpovedala vsa predavanja, a so nato v petek "po pridobitvi informacij
glede ravnanja ostalih univerz in ob upoštevanju posodobljenih usmeritev glede koronavirusa s strani ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport", odpoved preklicali. Kot pravijo, predavanja tako trenutno potekajo brez posebnosti, so
pa predavateljem omogočili, "da v skladu s svojo akademsko avtonomijo predavanja izvedejo v elektronski obliki".
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

09.03.2020
Monday
Ponedeljek
Kazalo

15:30
https://www.sta.si/2736780/napoved-fotoservis-10-3...

1/1

Napoved - fotoservis, 10. 3. (torek)

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

V fotoservisu STA bodo v torek, 10. marca, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
10.00 novinarska konferenca ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala, na
kateri bo spregovoril o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco ter o samem področju
umetne inteligence; ministrstvo, Masarykova cesta 16, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca o prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave
družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo Škufca; GZS, sejna soba v 1. nadstropju, Dimičeva 13,
LJUBLJANA
11.00 odkritje in blagoslovitev spominskega obeležja ob 55. obletnici smrti duhovnika in skladatelja Stanka Premrla ter
115. obletnici nastanka skladbe Zdravljica, blagoslovil ga bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore; Žale, ob grobu
Stanka Premrla, LJUBLJANA
14.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja pred odborom DZ za zunanjo politiko; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
15.00 predstavitev kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja pred
odborom DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA
17.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Mateja Tonina pred odborom DZ za obrambo; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
dežurni v uredništvu: Aleš Osvald
telefon: 01/24 10 138
e-mail: foto@sta.si
fotoservis: http://foto.sta.si/
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 10. marca.
POLITIKA
LJUBLJANA - Pred matičnimi odbori DZ se bodo začele predstavitve ministrskih kandidatov. (spored v nadaljevanju)
14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali medparlamentarna
srečanja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitev zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS; DZ,
velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
PREDSTAVITVE MINISTRSKIH KANDIDATOV PRED PRISTOJNIMI ODBORI DZ
14.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja pred odborom DZ za zunanjo politiko; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
15.00 predstavitev kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja pred
odborom DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA/FOTO)
17.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Mateja Tonina pred odborom DZ za obrambo; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
GOSPODARSTVO
11.00 novinarska konferenca o prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave
družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo Škufca; GZS, sejna soba v 1. nadstropju, Dimičeva 13,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)
LJUBLJANA - Znižale se bodo cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, na
bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest. Bencin bo cenejši za šest centov, dizel pa za 5,7 centa.
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU za zadnje lansko
četrtletje in celotno 2019.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov za nekdanje vodilne v Factor banki Borisa
Pesjaka, Cirila Dragonjo in Dušana Valenčiča ter nogometnega menedžerja Darka Alegića zaradi očitkov o zlorabi
položaja (ob 9.30).
MARIBOR - Na okrožnem sodišču ena od odškodninskih zadev v višini 440.000 evrov zoper avstrijski Verbund po
poplavah Drave leta 2012 (ob 9. uri).
DRUŽBA
8.00 seja mestnega sveta Mestne občine Velenje, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvedbi javnega
razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2019, poročilo o uresničevanju ukrepov
projekta Slovenia Green za leto 2019 ter poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019; Mestna občina
Velenje, sejna dvorana, Titov trg 1, VELENJE
10.00 novinarska konferenca AMZS, na kateri bodo predstavili izbor za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega
voznika Slovenije 2020, med drugim bodo sodelovali vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar, v. d.
direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko ter najboljša mlada voznika Slovenije 2019 Laura
Cerovšek in Luka Gril; AMZS Center varne vožnje, Čeplje 29 b, VRANSKO
10.00 novinarska konferenca ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala, na
kateri bo spregovoril o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco ter o samem področju
umetne inteligence; ministrstvo, Masarykova cesta 16, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)
11.00 odkritje in blagoslovitev spominskega obeležja ob 55. obletnici smrti duhovnika in skladatelja Stanka Premrla (18801965), ki je leta 1905 na besedilo Prešernove Zdravljice napisal zborovsko glasbo, blagoslovil ga bo ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore; Žale, ob grobu Stanka Premrla, LJUBLJANA (STA/FOTO)
11.30 novinarska konferenca po objavi odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s tožbo 16 slovenskih
državljanov romskega porekla proti Sloveniji
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zaradi pomanjkanja dostopa do pitne in sanitarne vode, na kateri bodo sodelovali direktorica Amnesty International
Slovenije Nataša Posel, Blaž Kovač, ki v AIS pokriva delo za pravice Romov, odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki je
zastopala družini na sodišču, ter pritožnik v tem primeru Brane Hudorovič; Društvo Amnesty International Slovenije, 10.
nadstropje, Dunajska cesta 5, LJUBLJANA
14.30 odprtje obnovljenega poslovno-stanovanjskega objekta na Bohoričevi ulici 3; KRŠKO
16.30 okrogla miza društva za dostojno starost Srebrna nit, na kateri bodo med drugim predstavili povzetek svojih
aktivnosti ter spregovorili o vlogi vlade in pristojnih ministrstev pri uresničevanju pravic upokojencev; Univerzitetna
knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, MARIBOR
17.00 seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili prioritetno listo težav v javnem zdravstvu, s
katerimi želijo seznaniti novo vlado; ob 18.15 izjave za medije; Slovensko zdravniško društvo, velika sejna soba, Dunajska
162, LJUBLJANA
17.00 pogovor s svetovalko predsednika republike Vlasto Nussdorfer ob mednarodnem dnevu žensk (8. 3.); Rotovž,
Rotovški trg 1, MARIBOR
18.00 premiera celovečernega igranega filma režiserjev Erica Toleda in Olivierja Nakache z naslovom Posebni; ob 20. uri
okrogla miza z naslovom Posebni - osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi delovnega varstva ter bivanjskih
skupnosti v Sloveniji, ki jo pripravlja društvo Aspi ob prihajajočem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu (2. 4.); Kolosej,
dvorana 7, BTC, LJUBLJANA
20.00 okrogla miza z naslovom Umetna inteligenca: največja grožnja ali največje upanje?, na kateri bodo sodelovali
izvedenec Unesca za etična vprašanja, povezana z umetno inteligenco, Luka Omladič, direktor IBM Slovenija Michele
Leonardi in ustanovitelj računalniške družbe Zemanta Boštjan Špetič; Cankarjev dom, Kosovelova dvorana, Prešernova
10, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu in sedanji dekanji Ekonomske fakultete, Dušanu
Mramorju in Metki Tekavčič, ter nekdanjima prodekanjama Mojci Indihar Štemberger ter Poloni Domadenik, ki jim tožilstvo
očita zlorabo položaja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost (ob 9. uri).
KULTURA
10.00 novinarska konferenca pred premiero drame Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve
Mahkovic in režiji Barbare Zemljič; MGL, foaje, Čopova ulica 14, LJUBLJANA (STA)
11.00 predstavitev dvojezične slikanice Mala Alma na veliki poti, ki je nastala ob 70. obletnici smrti pisateljice in svetovne
popotnice Alme M. Karlin; FDV, predavalnica 6, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA
17.00 odprtje razstave #VsakDan8Marec, ki jo pripravlja Ulična galerija TAM-TAM v koprodukciji z društvom Mesto žensk;
Vegova ulica, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Lele B. Njatin z naslovom Anatomija domoznanstva; Galerija P74, Trg prekomorskih brigad 1,
LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Sandija Červeka 1+1 =11; Galerija mesta Ptuj, Prešernova 29, PTUJ
19.30 koncert čembalista Jeana Rondeaua; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Anja Gorenc, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Sara Kovač, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Napoved - Slovenija, 10. 3. (torek) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 10. marca.
POLITIKA
LJUBLJANA - Pred matičnimi odbori DZ se bodo začele predstavitve ministrskih kandidatov. (spored v nadaljevanju)
14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo obravnavali medparlamentarna
srečanja v času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog dopolnitev zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter novelo zakona o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS; DZ,
velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
PREDSTAVITVE MINISTRSKIH KANDIDATOV PRED PRISTOJNIMI ODBORI DZ
14.00 predstavitev kandidata za ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja pred odborom DZ za zunanjo politiko; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
15.00 predstavitev kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja pred
odborom DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA/FOTO)
17.00 predstavitev kandidata za ministra za obrambo Mateja Tonina pred odborom DZ za obrambo; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)
GOSPODARSTVO
11.00 novinarska konferenca o prihodnosti slovenskega gradbeništva, na kateri bodo sodelovali direktor GZS-Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov Jože Renar, direktor podjetja Kolektor CPG Kristjan Mugerli, član uprave
družbe Pomgrad Boris Sapač in član uprave družbe CGP Edo Škufca; GZS, sejna soba v 1. nadstropju, Dimičeva 13,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)
LJUBLJANA - Znižale se bodo cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, na
bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest. Bencin bo cenejši za šest centov, dizel pa za 5,7 centa.
LUXEMBOURG - Eurostat bo objavil tretjo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU za zadnje lansko
četrtletje in celotno 2019.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje predobravnavnih narokov za nekdanje vodilne v Factor banki Borisa
Pesjaka, Cirila Dragonjo in Dušana Valenčiča ter nogometnega menedžerja Darka Alegića zaradi očitkov o zlorabi
položaja (ob 9.30).
MARIBOR - Na okrožnem sodišču ena od odškodninskih zadev v višini 440.000 evrov zoper avstrijski Verbund po
poplavah Drave leta 2012 (ob 9. uri).
DRUŽBA
8.00 seja mestnega sveta Mestne občine Velenje, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvedbi javnega
razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma za leto 2019, poročilo o uresničevanju ukrepov
projekta Slovenia Green za leto 2019 ter poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019; Mestna občina
Velenje, sejna dvorana, Titov trg 1, VELENJE
10.00 novinarska konferenca AMZS, na kateri bodo predstavili izbor za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega
voznika Slovenije 2020, med drugim bodo sodelovali vodja področja varna mobilnost pri AMZS Erik Logar, v. d.
direktorice Javne agencije RS za varnost prometa Vesna Marinko ter najboljša mlada voznika Slovenije 2019 Laura
Cerovšek in Luka Gril; AMZS Center varne vožnje, Čeplje 29 b, VRANSKO
10.00 novinarska konferenca ministra za izobraževanje, znanost in šport, ki opravlja tekoče posle, Jerneja Pikala, na
kateri bo spregovoril o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco ter o samem področju
umetne inteligence; ministrstvo, Masarykova cesta 16, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)
11.00 odkritje in blagoslovitev spominskega obeležja ob 55. obletnici smrti duhovnika in skladatelja Stanka Premrla (18801965), ki je leta 1905 na besedilo Prešernove Zdravljice napisal zborovsko glasbo, blagoslovil ga bo ljubljanski nadškof
metropolit Stanislav Zore; Žale, ob grobu Stanka Premrla, LJUBLJANA (STA/FOTO)
11.30 novinarska konferenca po objavi odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice v zvezi s tožbo 16 slovenskih
državljanov romskega porekla proti Sloveniji zaradi pomanjkanja dostopa do pitne in sanitarne vode, na kateri bodo
sodelovali direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, Blaž Kovač, ki v AIS pokriva delo za pravice Romov,
odvetnica Nina Zidar Klemenčič, ki je zastopala družini na sodišču, ter pritožnik v tem primeru Brane Hudorovič; Društvo
Amnesty International Slovenije, 10. nadstropje, Dunajska cesta 5, LJUBLJANA
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14.30 odprtje obnovljenega poslovno-stanovanjskega objekta na Bohoričevi ulici 3; KRŠKO
16.30 okrogla miza društva za dostojno starost Srebrna nit, na kateri bodo med drugim predstavili povzetek svojih
aktivnosti ter spregovorili o vlogi vlade in pristojnih ministrstev pri uresničevanju pravic upokojencev; Univerzitetna
knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, MARIBOR
17.00 seja Koordinacije zdravniških organizacij, na kateri bodo pripravili prioritetno listo težav v javnem zdravstvu, s
katerimi želijo seznaniti novo vlado; ob 18.15 izjave za medije; Slovensko zdravniško društvo, velika sejna soba, Dunajska
162, LJUBLJANA
17.00 pogovor s svetovalko predsednika republike Vlasto Nussdorfer ob mednarodnem dnevu žensk (8. 3.); Rotovž,
Rotovški trg 1, MARIBOR
18.00 premiera celovečernega igranega filma režiserjev Erica Toleda in Olivierja Nakache z naslovom Posebni; ob 20. uri
okrogla miza z naslovom Posebni - osebe s spektroavtistično motnjo (SAM) in problemi delovnega varstva ter bivanjskih
skupnosti v Sloveniji, ki jo pripravlja društvo Aspi ob prihajajočem svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu (2. 4.); Kolosej,
dvorana 7, BTC, LJUBLJANA
ODPADE 20.00 okrogla miza z naslovom Umetna inteligenca: največja grožnja ali največje upanje?, na kateri bodo
sodelovali izvedenec Unesca za etična vprašanja, povezana z umetno inteligenco, Luka Omladič, direktor IBM Slovenija
Michele Leonardi in ustanovitelj računalniške družbe Zemanta Boštjan Špetič; Cankarjev dom, Kosovelova dvorana,
Prešernova 10, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu in sedanji dekanji Ekonomske fakultete, Dušanu
Mramorju in Metki Tekavčič, ter nekdanjima prodekanjama Mojci Indihar Štemberger ter Poloni Domadenik, ki jim tožilstvo
očita zlorabo položaja v aferi z dodatki za stalno pripravljenost (ob 9. uri).
KULTURA
10.00 novinarska konferenca pred premiero drame Koščki svetlobe angleškega avtorja Simona Longmana v prevodu Eve
Mahkovic in režiji Barbare Zemljič; MGL, foaje, Čopova ulica 14, LJUBLJANA (STA)
11.00 predstavitev dvojezične slikanice Mala Alma na veliki poti, ki je nastala ob 70. obletnici smrti pisateljice in svetovne
popotnice Alme M. Karlin; FDV, predavalnica 6, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA
17.00 odprtje razstave #VsakDan8Marec, ki jo pripravlja Ulična galerija TAM-TAM v koprodukciji z društvom Mesto žensk;
Vegova ulica, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Lele B. Njatin z naslovom Anatomija domoznanstva; Galerija P74, Trg prekomorskih brigad 1,
LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Sandija Červeka 1+1 =11; Galerija mesta Ptuj, Prešernova 29, PTUJ
19.30 koncert čembalista Jeana Rondeaua; Slovenska filharmonija, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Anja Gorenc, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jernej Šmajdek, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Sara Kovač, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Nadja Podobnik
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Zaradi
koronavirusa vse
več fakultet
odpoveduje ali
prilagaja pedagoški
proces
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ROBERT BALEN

STA, A.L.

09.03.2020, 13.24

13

Vecer.com
Država: Slovenija

09.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

13:24
https://www.vecer.com/zaradi-koronavirusa-vse-vec-...

2/6

Vse več fakultet odpoveduje ali prilagaja
pedagoški proces. Trenutno je to naredilo že
vsaj sedem fakultet Univerze v Ljubljani,
odpovedana so tudi predavanja na fakultetah
primorske in novomeške univerze. Ljubljanska
univerza je sicer svojim članicam predlagala,
naj ukinejo vsaj predavanja v predavalnicah,
kjer se lahko zbere 100 in več ljudi.
Kot pravijo na ljubljanski univerzi, točnega seznama fakultet,
ki so odpovedale pedagoški proces ali ga nadomestile na
drugačne načine, nimajo, saj se podatki spreminjajo iz ure v

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

uro, je pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je to do
zdaj naredilo najmanj sedem.

Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali prilagodile
fakulteta za arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in
vaje v prostorih fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,
kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne oblike
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pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili z individualnim študijem. Predavanja in vaje so
danes prekinili tudi na fakulteti za strojništvo, v sredo pa naj
bi jih nadaljevali v elektronski obliki in preko aplikacije
GoToMeeting.
Do petka so odpovedali vse oblike pedagoškega procesa tudi
na filozofski fakulteti, ki jih bodo skušali nadomestiti na
daljavo. Na medicinski fakulteti do 20. marca ne bodo izvajali
določenih oblik pedagoškega dela, ki potekajo zunaj fakultete,
pravna fakulteta pa je v tem tednu odpovedala vsa predavanja
in vaje, ki naj bi jih nadomestili z individualnim študijem.
Nekatere prilagoditve pri predavanjih so opravili tudi na
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

fakulteti za socialno delo, kjer so tudi ukinili vsa srečanja, kjer
se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in niso nujno potrebna
za tekoče delovanje.

Odsvetujejo obiske študentov in zaposlenih
v ogrožena področja
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Bolj zaostreni ukrepi ljubljanskih fakultet so posledica
napotkov Univerze v Ljubljani, v katerih je ta članicam
predlagala, naj za vsaj 14 dni ukinejo predavanja v velikih
predavalnicah, kjer se lahko zbere 100 in več ljudi, in jih
nadomestijo z drugimi oblikami pouka. Odsvetovala je tudi
obiske študentov in zaposlenih v ogrožena področja ter obiske
iz tujine iz navedenih območij. Tudi sama univerza je ukinila
vsa srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in ki
niso nujno potrebna za tekoče delovanje, kot so kongresi,
svečane akademije, podelitve diplom ...
Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj ni
odpovedala nobena od fakultet, so povedali za STA, se je pa
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pravkar na rednem sestanku sestal kolegij dekana univerze, ki
bi lahko sprejel nova priporočila glede koronavirusa. Univerza
je za zdaj fakultetam članica podala le splošna priporočila,
kako ravnati v primeru okužbe, na univerzi in fakultetah pa so
na vhodih namestili razkužila za roke. Ustanovili so tudi
delovno skupino za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja
koronavirusa.
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Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo sporočili, da so za
naslednjih 14 dni, do vključno 20. marca, odpovedali
pedagoški proces na vseh članicah univerze, o nadomeščanju
pa naj bi fakultete in študente obvestili naknadno.

Prostore univerze in fakultet so opremili z
razkužili
Na zasebnih univerzah se na pojav koronavirusa odzivajo
različno. Na Univerzi v Novi Gorici, ki združuje sedem
fakultet, pravijo, da pedagoški proces za zdaj poteka
normalno, da pa v čim večji meri uporabljajo poučevanje na
daljavo. Kjer poučevanje na daljavo ni mogoče, poskrbijo, da
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je v predavalnicah razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra,
da preprečijo morebitne kapljične okužbe. Prostore univerze
in fakultet so opremili z razkužili in imenovali koordinacijsko
skupino, ki bo skrbela za spremljanje stanja in obveščanje
glede morebitnih dodatnih ukrepov.
Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri fakultete, so do
petka odpovedali ves pedagoški proces, govorilne ure za
študente in uradne ure pa potekajo izključno po elektronski

17

Vecer.com
Država: Slovenija

09.03.2020
Ponedeljek
Kazalo

13:24
https://www.vecer.com/zaradi-koronavirusa-vse-vec-...

6/6

pošti.
Nova univerza, ki združuje tri fakultete, je najprej odpovedala
vsa predavanja, a so nato v petek "po pridobitvi informacij
glede ravnanja ostalih univerz in ob upoštevanju
posodobljenih usmeritev glede koronavirusa s strani
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport", odpoved
preklicali. Kot pravijo, predavanja tako trenutno potekajo brez
posebnosti, so pa predavateljem omogočili, "da v skladu s
svojo akademsko avtonomijo predavanja izvedejo v elektronski

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

obliki".
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9 min
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branja:
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pri 5 min
snemanju selfija
padla s strehe in
umrla
23 min

Razbitje
mednarodne
hudodelske
združbe: med
tihotapci tudi
Slovenca in
televizij...

26 min

V Sloveniji do
zdaj potrdili 19
primerov okužbe
z novim
koronavirusom

1 ura

V nedeljo v Veliki
Loki trčila vlak in
osebni avtomobil,
poškodovanih ni

1 ura

Tudi zadnje
okužbe odkrili
med zaposlenimi
v zdravstvu
Vse objave

V Sloveniji do zdaj potrdili 19
primerov okužbe z novim
koronavirusom
Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je ob prihodu
na sejo sveta za nacionalno varnost dejal, da je bilo v Sloveniji do zdaj
potrjenih 19 primerov okužbe z novim koronavirusom. Kot je pojasnil, bo
na seji prisotne seznanil z epidemiološko sliko, nato pa predlagal več
ukrepov, ki bi jih bilo smiselno izvesti v naslednjih dneh.

Odhajajoči minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš
Šabeder (Foto: STA)

Podrobneje bo Šabeder o ukrepih spregovoril
po seji sveta, bodo pa, kot je zatrdil, sorazmerni
s trenutnimi razmerami.
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC)
Ljubljana so za STA pojasnili, da so imeli
ponoči hospitaliziranih 15 bolnikov s potrjeno
okužbo z novim koronavirusom. Vsi so v
izolaciji, trenutno pa ni nikogar, ki bi potreboval
specifično zdravljenje, tako jih obravnavajo kot
pri ostalih okužbah dihal. Tisti brez simptomov
bodo odpuščeni z navodili in odločbo ter bodo
pod redno zdravniško kontrolo. Vsa registrirana
zdravila, za katera obstaja možnost, da so
učinkovita proti virusu, so na voljo, so dodali.
Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče
posle, Alenka Bratušek je pojasnila, da
pričakuje zlasti seznanitev z aktualnimi
razmerami. »Strožji ukrepi pa takrat, ko bodo
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potrebni. Mogoče sploh ne bodo potrebni,« je
pojasnila. Gre za morebitne ukrepe v zvezi z
javnim potniškim prometom, letališči in koprsko
NAJNOVEJŠE
9 min

sestanek z direktorji vseh teh podjetjih, ki so po
njenih besedah zadovoljni z navodili, ki jih daje
Nacionalni inštitut za javno zdravje, in jih
upoštevajo.

23 min

Razbitje
mednarodne
hudodelske
združbe: med
tihotapci tudi
Slovenca in
televizij...

26 min

V Sloveniji do
zdaj potrdili 19
primerov okužbe
z novim
koronavirusom

1 ura

V nedeljo v Veliki
Loki trčila vlak in
osebni avtomobil,
poškodovanih ni

pojasnila, da trenutno stanje v zaporih

Tudi zadnje
okužbe odkrili
med zaposlenimi
v zdravstvu

Prav tako bodo po besedah Katičeve presodili,

1 ura
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V Španiji 14letnica pri
snemanju selfija
padla s strehe in
umrla

luko. Kot je dodala, je ravnokar končala tudi

Vse objave

Svet za nacionalno varnost o stanju

Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je
obvladujejo, o drugih ukrepih pa se bodo
odločili glede na morebitno poslabšanje razmer.
ali morda omejiti delo sodišč in ostalih
pravosodnih deležnikov.
Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle,
Marjan Šarec je zaradi širjenja novega
koronavirusa za danes sklical sejo sveta za
nacionalno varnost, kjer se bodo seznanili s
trenutnimi razmerami. Sestanek se je začel
opoldne, nato bodo trenutno situacijo in
morebitne ukrepe predstavili na novinarski
konferenci.

Zaradi koronavirusa vse več
fakultet odpoveduje ali
prilagaja pedagoški proces
Kot pravijo na ljubljanski univerzi, točnega
seznama fakultet, ki so odpovedale pedagoški
proces ali ga nadomestile na drugačne načine,
nimajo, saj se podatki spreminjajo iz ure v uro,
je pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je
to do zdaj naredilo najmanj sedem.
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Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali
prilagodile fakulteta za arhitekturo, kjer so
odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih
NAJNOVEJŠE
9 min

23 min

26 min

1 ura
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1 ura

fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za

V Španiji 14letnica pri
snemanju selfija
padla s strehe in
umrla

gradbeništvo in geodezijo, kjer so do 13. marca

Razbitje
mednarodne
hudodelske
združbe: med
tihotapci tudi
Slovenca in
televizij...

Predavanja in vaje so danes prekinili tudi na

V Sloveniji do
zdaj potrdili 19
primerov okužbe
z novim
koronavirusom
V nedeljo v Veliki
Loki trčila vlak in
osebni avtomobil,
poškodovanih ni
Tudi zadnje
okužbe odkrili
med zaposlenimi
v zdravstvu
Vse objave

so odpovedali vse neposredne oblike
pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni
meri nadomestili z individualnim študijem.
fakulteti za strojništvo, v sredo pa naj bi jih
nadaljevali v elektronski obliki in preko
aplikacije GoToMeeting.
Do petka so odpovedali vse oblike
pedagoškega procesa tudi na filozofski
fakulteti, ki jih bodo skušali nadomestiti na
daljavo. Na medicinski fakulteti do 20. marca ne
bodo izvajali določenih oblik pedagoškega dela,
ki potekajo zunaj fakultete, pravna fakulteta pa
je v tem tednu odpovedala vsa predavanja in
vaje, ki naj bi jih nadomestili z individualnim
študijem. Nekatere prilagoditve pri predavanjih
so opravili tudi na fakulteti za socialno delo, kjer
so tudi ukinili vsa srečanja, kjer se zbere več
ljudi, ki so v tesnem stiku in niso nujno potrebna
za tekoče delovanje.
Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj
ni odpovedala nobena od fakultet, so povedali
za STA, se je pa pravkar na rednem sestanku
sestal kolegij dekana univerze, ki bi lahko
sprejel nova priporočila glede koronavirusa.
Univerza je za zdaj fakultetam članica podala le
splošna priporočila, kako ravnati v primeru
okužbe, na univerzi in fakultetah pa so na
vhodih namestili razkužila za roke. Ustanovili so
tudi delovno skupino za koordinacijo aktivnosti
v času pojavljanja koronavirusa.
Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo
sporočili, da so za naslednjih 14 dni, do
vključno 20. marca, odpovedali pedagoški
proces na vseh članicah univerze, o
nadomeščanju pa naj bi fakultete in študente
obvestili naknadno.
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Zasebne fakultete z
različnimi ukrepi
NAJNOVEJŠE
9 min

23 min

26 min

1 ura
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1 ura

Na zasebnih univerzah se na pojav
koronavirusa odzivajo različno. Na Univerzi v

V Španiji 14letnica pri
snemanju selfija
padla s strehe in
umrla

Novi Gorici, ki združuje sedem fakultet, pravijo,

Razbitje
mednarodne
hudodelske
združbe: med
tihotapci tudi
Slovenca in
televizij...

mogoče, poskrbijo, da je v predavalnicah

V Sloveniji do
zdaj potrdili 19
primerov okužbe
z novim
koronavirusom

za spremljanje stanja in obveščanje glede

V nedeljo v Veliki
Loki trčila vlak in
osebni avtomobil,
poškodovanih ni

fakultete, so do petka odpovedali ves

Tudi zadnje
okužbe odkrili
med zaposlenimi
v zdravstvu
Vse objave

da pedagoški proces za zdaj poteka normalno,
da pa v čim večji meri uporabljajo poučevanje
na daljavo. Kjer poučevanje na daljavo ni
razdalja med udeleženci najmanj 1,5 metra, da
preprečijo morebitne kapljične okužbe. Prostore
univerze in fakultet so opremili z razkužili in
imenovali koordinacijsko skupino, ki bo skrbela
morebitnih dodatnih ukrepov.
Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri
pedagoški proces, govorilne ure za študente in
uradne ure pa potekajo izključno po elektronski
pošti.
Nova univerza, ki združuje tri fakultete, je
najprej odpovedala vsa predavanja, a so nato v
petek "po pridobitvi informacij glede ravnanja
ostalih univerz in ob upoštevanju posodobljenih
usmeritev glede koronavirusa s strani
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport",
odpoved preklicali. Kot pravijo, predavanja tako
trenutno potekajo brez posebnosti, so pa
predavateljem omogočili, "da v skladu s svojo
akademsko avtonomijo predavanja izvedejo v
elektronski obliki".

Vzpostavljen klicni center
za informacije o
koronavirusu
Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z
ministrstvoma za zdravje in javno upravo,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in
infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil
klicni center za posredovanje zanesljivih
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informacij o novem koronavirusu. Prebivalci
lahko informacije dobijo na brezplačni telefonski
številki 080 1404 med 8. in 20. uro.
NAJNOVEJŠE
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V Španiji 14letnica pri
snemanju selfija
padla s strehe in
umrla

23 min

Razbitje
mednarodne
hudodelske
združbe: med
tihotapci tudi
Slovenca in
televizij...

26 min

V Sloveniji do
zdaj potrdili 19
primerov okužbe
z novim
koronavirusom

1 ura

V nedeljo v Veliki
Loki trčila vlak in
osebni avtomobil,
poškodovanih ni

1 ura

Tudi zadnje
okužbe odkrili
med zaposlenimi
v zdravstvu

Na vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih
letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom
ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov,
navaja ministrstvo za zdravje na spletni strani.

Vse objave
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NAJNOVEJŠE
4 min

Vitranc in Planica
brez gledalcev, pri
nas 25 potrjenih
primerov okužbe

11 min

Linčanje ali
pravica?

12 min

Občuten padec
cen goriva

41 min

Kockefest
odpovedan

58 min

Sodni svet ni
potrdil
Kanglerjeve
teorije zarote
Vse objave

Vitranc in Planica brez gledalcev,
pri nas 25 potrjenih primerov
okužbe
Danes do 14. ure je bilo pri nas potrjenih 23 primerov okužbe z novim
koronavirusom, od tega je 14 primerov uvoženih primerov, večinoma iz
Italije, devet pa je sekundarnih primerov. Po novih informacijah NIJZ se je
število potrjeno okuženih danes povzdignilo na 25 posameznikov.

(Foto: Matjaž Rušt)

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle,
Aleš Šabeder je v izjavi po današnji seji sveta
za nacionalno varnost potrdil, da je bilo v
Sloveniji do 14:00 ure potrjenih 23 primerov
okužbe z novim koronavirusom, opravljenih pa je
bilo 1227 testov. Po uvodnih besedah je
predstavil tudi ukrepe, ki so jih sprejeli na seji.

Vitranc in Planica brez
gledalcev, na Brniku bodo
merili temperaturo
Med najbolj odmevnimi so, da bo Slovenija
začela z nadzorom meje z Italijo, ter da morajo
biti vse javne prireditve, kjer se pričakuje več kot
100 obiskovalcev, izvedene brez obiskovalcev,
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med te prireditve spadata tudi tekma svetovnega
pokala v Kranjski Gori in svetovno prvenstvo v
smučarskih poletih v Planici.
Podrobneje je Šabeder o ukrepih spregovoril po
seji sveta, kjer so sprejeli nekatere ukrepe za
preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.
Med drugim bodo uvedli merjenje temperature
potnikov na brniškem letališču, ukrepi bodo
sledili tudi na kopenski meji. Kako bodo izvajali
nadzor na mejah, še ni popolnoma jasno, več bo
znano v prihodnjih dneh. Je pa po Šabedrovih
besedah minister za notranje zadeve Boštjan
Poklukar zagotovil, da lahko policija v 48 urah
vzpostavi nadzor na meji, medtem ko bo
maloobmejne prehode verjetno treba zapreti.
Večje športne prireditve bodo potekale brez
gledalcev, šole in vrtce pa bodo zapirali po
potrebi. Kot je še povedal Šabeder ukrep velja
tudi za tekmo svetovnega pokala v alpskem
smučanju v Kranjski Gori in bližajoče se
svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bo v
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Planici.
Kot je še povedal minister za zdravje, se do
nadaljnjega prekine izvajanje vseh preventivnih
dejavnosti zdravstvenih domov Metlika, Novo
mesto, Črnomelj ter Splošne bolnišnice Novo
mesto. Odložili bodo vse nenujne specialistične
preglede. Obiski pri osebnem zdravniku se
izvajajo po predhodnem telefonskem dogovoru.
Poleg tega bo ministrstvo za finance sprostilo
proračunske rezerve za nabavo osebne zaščitne
opreme. Naročili bodo pol milijona kosov
zaščitnih mask. Šabeder je ocenil, da se bodo
danes sprejeti ukrepi veliko ljudem zdeli
prestrogi in preuranjeni. A je bilo po njegovih
besedah »časovno okno, ki ga imajo za dodatne
ukrepe, zelo majhno«, zato je bilo treba
odreagirati s strožjimi ukrepi. Te bodo začeli
sproščati, če bodo uspeli zajeziti širjenje virusa,
je dodal.
Da so sprejeti ukrepi v tem trenutku precej
podobni ukrepom v drugih državah, je poudarila
tudi direktorica Nacionalnega inštituta za javno
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zdravje (NIJZ) Nina Pirnat. Po potrebi pa jih
bodo zaostrovali, da bi širjenje okužbe vzdrževali
na meji, ki jo lahko obvladamo, je dodala.
Po njenih besedah je sicer Slovenija trenutno še
vedno na prvi stopnji širjenja okužbe. »Se pa
epidemiološka situacija razvija, saj število
obolelih narašča,« je dejala. Da pa, kot je
poudarila, število okužb narašča počasneje kot v
sosednjih državah.
Po besedah predsednika vlade, ki opravlja
tekoče posle, Marjana Šarca so na današnji seji
Sveta za nacionalno varnost govorili o ukrepanju
posameznih ministrstev. Ta, kot je dejal, imajo
svoje načrte ukrepanja in so pripravljena na
soočenje s koronavirusom. Šarcu se zdi
pomembno, da so ministri v odhajanju začeli
sodelovati z novimi ministri, da bo prehod čim
bolj gladek in da se zagotovi potrebno
kontinuiteto. Ocenjuje, da smo trenutno v fazi, ko
virus zaustavljamo na ravni, ko še ravnamo
sorazmerno. Svet se bo ponovno sestal, ko bo
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za to potreba, je še povedal.
Seje Sveta za nacionalno varnost se je udeležil
tudi novi predsednik vlade Janez Janša, ki je po
seji povedal, da delovna komunikacija med staro
in novo vladno ekipo poteka od petka. Po njegovi
oceni smo sicer trenutno »v zelo občutljivi fazi,
ko poteka bitka s časom in predvidevanji«.
»Jasno je, da širjenja virusa ni mogoče zaustaviti
od danes na jutri in da se bo širil. Zato gre za
vprašanje, ali smo ga sposobni omejiti in
upočasniti do te mere, da nevarnost ne bo
presegla zmogljivosti slovenskega
zdravstvenega sistema,« je dejal.

Noben okužen v UKC
Ljubljana ne potrebuje
speci čnega zdravljenja
26
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V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC)
Ljubljana so za STA pojasnili, da so imeli ponoči
hospitaliziranih 15 bolnikov s potrjeno okužbo z
novim koronavirusom. Vsi so v izolaciji, trenutno
pa ni nikogar, ki bi potreboval specifično
zdravljenje, tako jih obravnavajo kot pri ostalih
okužbah dihal. Tisti brez simptomov bodo
odpuščeni z navodili in odločbo ter bodo pod
redno zdravniško kontrolo. Vsa registrirana
zdravila, za katera obstaja možnost, da so
učinkovita proti virusu, so na voljo, so dodali.
Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče
posle, Alenka Bratušek je pojasnila, da
pričakuje zlasti seznanitev z aktualnimi
razmerami. »Strožji ukrepi pa takrat, ko bodo
potrebni. Mogoče sploh ne bodo potrebni,« je
pojasnila. Gre za morebitne ukrepe v zvezi z
javnim potniškim prometom, letališči in koprsko
luko. Kot je dodala, je ravnokar končala tudi
sestanek z direktorji vseh teh podjetjih, ki so po
njenih besedah zadovoljni z navodili, ki jih daje
Nacionalni inštitut za javno zdravje, in jih
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upoštevajo.

Svet za nacionalno varnost o stanju

Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je
pojasnila, da trenutno stanje v zaporih
obvladujejo, o drugih ukrepih pa se bodo odločili
glede na morebitno poslabšanje razmer. Prav
tako bodo po besedah Katičeve presodili, ali
morda omejiti delo sodišč in ostalih pravosodnih
deležnikov.

Zaradi koronavirusa vse več
fakultet odpoveduje ali
prilagaja pedagoški proces
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Kot pravijo na ljubljanski univerzi, točnega
seznama fakultet, ki so odpovedale pedagoški
proces ali ga nadomestile na drugačne načine,
nimajo, saj se podatki spreminjajo iz ure v uro, je
pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je to
do zdaj naredilo najmanj sedem.
Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali
prilagodile fakulteta za arhitekturo, kjer so
odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih
fakultete, ki naj bi jih v največji možni meri
nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali
vse neposredne oblike pedagoškega dela, ki naj
bi jih v največji možni meri nadomestili z
individualnim študijem. Predavanja in vaje so
danes prekinili tudi na fakulteti za strojništvo, v
sredo pa naj bi jih nadaljevali v elektronski obliki
in preko aplikacije GoToMeeting.
Do petka so odpovedali vse oblike pedagoškega
procesa tudi na filozofski fakulteti, ki jih bodo
skušali nadomestiti na daljavo. Na medicinski
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fakulteti do 20. marca ne bodo izvajali določenih
oblik pedagoškega dela, ki potekajo zunaj
fakultete, pravna fakulteta pa je v tem tednu
odpovedala vsa predavanja in vaje, ki naj bi jih
nadomestili z individualnim študijem. Nekatere
prilagoditve pri predavanjih so opravili tudi na
fakulteti za socialno delo, kjer so tudi ukinili vsa
srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem
stiku in niso nujno potrebna za tekoče delovanje.
Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj
ni odpovedala nobena od fakultet, so povedali za
STA, se je pa pravkar na rednem sestanku
sestal kolegij dekana univerze, ki bi lahko sprejel
nova priporočila glede koronavirusa. Univerza je
za zdaj fakultetam članica podala le splošna
priporočila, kako ravnati v primeru okužbe, na
univerzi in fakultetah pa so na vhodih namestili
razkužila za roke. Ustanovili so tudi delovno
skupino za koordinacijo aktivnosti v času
pojavljanja koronavirusa.
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Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo
sporočili, da so za naslednjih 14 dni, do vključno
20. marca, odpovedali pedagoški proces na vseh
članicah univerze, o nadomeščanju pa naj bi
fakultete in študente obvestili naknadno.

Zasebne fakultete z
različnimi ukrepi
Na zasebnih univerzah se na pojav koronavirusa
odzivajo različno. Na Univerzi v Novi Gorici, ki
združuje sedem fakultet, pravijo, da pedagoški
proces za zdaj poteka normalno, da pa v čim
večji meri uporabljajo poučevanje na daljavo.
Kjer poučevanje na daljavo ni mogoče, poskrbijo,
da je v predavalnicah razdalja med udeleženci
najmanj 1,5 metra, da preprečijo morebitne
kapljične okužbe. Prostore univerze in fakultet so
opremili z razkužili in imenovali koordinacijsko
skupino, ki bo skrbela za spremljanje stanja in
obveščanje glede morebitnih dodatnih ukrepov.
Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

fakultete, so do petka odpovedali ves pedagoški
proces, govorilne ure za študente in uradne ure
pa potekajo izključno po elektronski pošti.
Nova univerza, ki združuje tri fakultete, je najprej
odpovedala vsa predavanja, a so nato v petek
"po pridobitvi informacij glede ravnanja ostalih
univerz in ob upoštevanju posodobljenih
usmeritev glede koronavirusa s strani ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport", odpoved
preklicali. Kot pravijo, predavanja tako trenutno
potekajo brez posebnosti, so pa predavateljem
omogočili, "da v skladu s svojo akademsko
avtonomijo predavanja izvedejo v elektronski
obliki".

Vzpostavljen klicni center za
informacije o koronavirusu
Vladni urad za komuniciranje je v sodelovanju z
ministrstvoma za zdravje in javno upravo,
Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in
infekcijsko kliniko UKC Ljubljana vzpostavil klicni
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center za posredovanje zanesljivih informacij o
novem koronavirusu. Prebivalci lahko informacije
dobijo na brezplačni telefonski številki 080 1404
med 8. in 20. uro.
Na vprašanja bodo odgovarjali študentje višjih
letnikov medicinske fakultete pod mentorstvom
ustreznih strokovnih služb/strokovnjakov, navaja
ministrstvo za zdravje na spletni strani.

Zaposlenim v UKC Maribor
odsvetovali dopust in
potovanja v tujino
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC)
Maribor so s ciljem preprečitve možnosti širjenja
virusa znotraj zavoda danes pozvali svoje
zaposlene, naj zaenkrat ne koristijo dopustov ali
potujejo v tujino. Vse zdravstvene delavce so
tudi poslali na ponovno testiranje za koronavirus.
V tej bolnišnici imajo trenutno tri okužene z
novim koronavirusom, in sicer dva zaposlena v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

UKC Maribor, ki sta se okužila na smučanju v
Italiji, ter osebo, ki se je okužila v Avstriji. Njihovo
stanje je po besedah Lencla stabilno in nimajo
večjih zdravstvenih težav.
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GIC gradnje: Pred 30 leti začeli z nekaj tisoč evri, lani
ustvarili 60 milijonov prihodkov
Čas branja: 4 min

0
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VASILIJ KRIVEC

Lani je skupina GIC zaposlovala 150 ljudi, ustvarili so več kot 60 milijonov evrov prihodkov.
Foto: GIC Gradnje

Več iz teme:
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gradbeništvo >

GIC >

Nuklearna elektrarna... >

GIC Gradnje >

Jože Pučnik >

Tehnološki park >

Luka Koper >

Ivan Cajzek >

Podjetje GIC GRADNJE je bilo ustanovljeno leta 1990. Z leti poslovanja, nabiranjem
referenc in z zanesljivo ekipo jim je uspelo povečati obseg delovanja in se razširiti na
poslovanje po vsej državi in tudi na Hrvaško.

Novi terminal na brniškem letališču
Najbolj odmeven objekt, ki ga trenutno gradi to družinsko podjetje iz Rogaške Slatine, je
novi potniški terminal na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Gradnja deset tisoč
kvadratnih metrov velikega objekta se je začela julija lani, gradnja bo stala nekaj več kot
17 milijonov evrov, končan pa bo julija prihodnje leto. Zgradili bodo novo odhodno
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dvorano s skupaj 22 prijavnimi okenci, petimi linijami za varnostne
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Foto: GIC Gradnje

Na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana gradijo nov
deset tisoč kvadratnih metrov velik potniški terminal.
Trenutno izvajajo betonska dela, objekt bo končan
julija prihodnje leto.
preglede, tremi trakovi za prevzem prtljage in novo sortirnico prtljage. Na novo bodo
postavili tudi veliko brezcarinsko trgovino in poslovni salon, prenovili bodo gostinski del
in površine za promocijo. Zmogljivost bo povečana z zdajšnjih 500 na 1.250 potnikov na
uro. Trenutno izvajajo betonska dela, projekt pa je specifičen zaradi uporabe sodobnih
materialov, veliko je tudi posebnih detajlov.
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Garažna hiša v Luki Koper
Drugi projekt, ki ga izvajajo, je okoli 18 milijonov vredna gradnja garažne hiše v Luki
Koper. V novi garažni hiši bo v več etažah in na 120 tisoč kvadratnih metrih prostora za
šest tisoč vozil, s čimer bodo lahko v Kopru na leto pretovorili okoli 162 tisoč
avtomobilov. Graditi so začeli avgusta lani, gradnja bo končana spomladi prihodnje leto.
V GIC poleg tega izvajajo dela v Nuklearni elektrarni Krško, na Letališču Cerklje in
na več lokacijah v Mariboru ter drugje po Sloveniji. Na Hrvaškem gradijo tudi novo
tovarno švicarskega lastnika Vetropack in Tehnološki park Nova Gradiška.

Četrtina zaposlenih z višjo ali visoko izobrazbo
Prve objekte je podjetje zgradilo leta 1990, in sicer so to bili skromni in manjši projekti.
Prihodki so v prvem letu znašali skromnih nekaj tisoč evrov, preračunano iz takratne
valute. V prvem letu poslovanja je bilo zaposlenih le pet delavcev, zaposlitev pa je nato
rasla sorazmerno z rastjo prihodkov podjetja. Direktor in ustanovitelj podjetja GIC
Gradnje Ivan Cajzek je odprl podjetje, ker je že takrat imel vizijo in možnost izgradnje
zaupanja vrednega ter prepoznavnega gradbenega podjetja v Sloveniji. Lani so v skupini
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

GIC zaposlovali 150 ljudi, med katerimi je četrtina zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo
ter ustvarili več kot 60 milijonov evrov prihodkov. Danes so usmerjeni predvsem v
gradnjo poslovnih in industrijskih objektov, trgovskih in servisnih središč, gostinskih in
turističnih projektov, stanovanjskih stavb in sanacij. Poleg tega gradijo in vzdržujejo
infrastrukturo, izvajajo tudi inženirske storitve. Glavni trg ostaja Slovenija, vendar
izvajajo veliko gradbenih projektov tudi v sosednji Hrvaški. Podjetja GIC Gradnje, IPI in
TRIK s sedežem v Sloveniji in GIC Gradnje s sedežem na Hrvaškem tvorijo skupino GIC
z dejavnostmi gradbeništva, betonarn, kamnolomov, nepremičnin in trgovine.

Procesi so danes zapleteni, zato je treba sodelovati
»Našo konkurenčno prednost vidim v prilagodljivosti zahtevam naročnikov, lastnih
resursih in visoko usposobljenih inženirjih, gradbenih delavcih in drugih zaposlenih
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sodelavcih v našem podjetju,« pravi Ivan Cajzek, ki za uspešno vodenje gradbišč in
razvoj podjetja navaja timsko delo in prenos znanja na zaposlene. Pri večini gradbenih
projektov je namreč treba obvladati izjemno zahtevne procese, z vključenimi
strokovnjaki različnih dejavnosti in z angažiranjem številnih izvajalcev ter dobaviteljev.
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Foto: Jure Makovec

Ivan Cajzek, ustanovitelj in direktor podjetja GIC
Gradnje: »Po več letih je gradbeništvo v Sloveniji
znova na dobri poti. Želimo si, da bi panoga postala
pomemben gradnik verige slovenskega
gospodarstva, tako po ugledu kot tudi zaupanju in
stabilnosti.«
V 30-letni zgodovini poslovanja družbe je kar nekaj pomembnih prelomnic. Med temi
Ivan Cajzek omenja leto 1993, ko so kupili prvo betonarno, leto za tem so se vselili v novo
upravno stavbo v Rogaški Slatini. Drugo betonarno in lastni prodajni center Merkur so
odprli leta 1997. Na Hrvaškem so podjetje ustanovili leta 2001, leta 2004 in 2008 pa so
kupili še dve hčerinski družbi, in sicer IPI in TRIK. Naslednja pomembna pridobitev je
bila izgradnja nove tovarne za proizvodnjo betonskih izdelkov, ki so jo odprli
predlanskim. V treh desetletjih se je podjetje precej spremenilo v številnih segmentih
poslovanja. Enake pa so ostale vrednote, na katerih gradi podjetje. Iz majhnega podjetja
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so se tako izoblikovali v pomembno gradbeno družbo za celovite storitve za različne
naročnike.

Večji gradbeni projekti, ki jih je v 30 letih izvedlo
podjetje GIC Gradnje
Med največjimi projekti, ki so jih v GIC Gradnje
zgradili v 30 letih, je 32 tisoč kvadratnih metrov
velika stavba Finančne uprave Republike Slovenije
v Ljubljani. Objekt, ki so ga zgradili leta 2008, je
sestavljen iz osmih lamel, ima dve kletni etaži,
pritličje in tri nadstropne etaže.
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GIC Gradnje je zgradil tudi 38 tisoč kvadratnih
metrov velik Mercatorjev nakupovalni center na
Taboru v Mariboru. V njem je več kot 50 trgovin,
končali pa so ga leta 2011.
Za Nuklearno elektrarno Krško so zgradili prostor za
manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih
tovorov. Gre za zahteven in specifičen
armiranobetonski objekt, pri katerem je bilo treba
upoštevati številne pogoje in varnostne zahteve ter
specialne materiale.
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zemljo s tovorne postaje, po podat-

tako

v zvezi

zvezi

z merili za prenehanje

za 40.680

ton nevarnega odpadka,

bi Stonex predelal
uporabil

za nasipni

»Argument,
nega

okoljevarstve-

da

dovoljenja

omenjenih
mogoče

na lokaciji in jo
material.

za

predelavo
odpadkov

nevarnih

izdati zaradi

tega,

ker

je

z zasipanjem,

Kam

Marjan

Urleb,

direktor

da

njihova

opozarja,

v

statu-

material z

pa šest

je

Stonex

tehnični

bi

Stonexa,
predelava

standard
je

To

stare

pridobil

Cin-

slovenski

gradbenem

po

inerten

kompozit,

uporaben

za platoje za skladišča, za
nasipe in nosilne plasti cestišč. »Podeljevanje

standardov

tehničnih

za

'gradbene proizvode', ki naj bi nastali

kot

rezultat

predelave

odpadkov,

za katere ne na ravni Unije

in ne na

nacionalni

sprejeta

ravni

niso

bila

za izgubo statusa odpadka,
je v nasprotju s predpisi in nezakonito,« o tem pravijo na Mopu. Urlemerila

bu pa ni jasno, zakaj

imamo

gradbeni

standarde,

zakon

in

Slovenija

potem
pa

izvaja akcij-

o

vplivih na okolje ni izdelano kakovostno in ne izkazuje, da nameravani poseg ne ho povzročal

škodlji-

metra zemljine celjskih

na okolje. V Stonexu pa
so bili prepričani, da so septembra

vrtcev stane 600 evrov, Stonex pa
bi zemljino s postaje predelal za

lani na posvetovalnem sestanku s
predstavniki Mopa, Arsa, fakultete

za

do deset

kubičnega

milijonov.

območja

ski načrt za krožno gospodarstvo.
pojasnjuje, da poročilo
Arso

slabe tri milijone evrov, izvoz

ne

raven

varova-

70 evrov na tono. Postavlja

ljudi,

nevarni

vprašanje,

meril v nobenem

kot

izvoziti vso zemljo?

visoko

odpadki pa takih

Za

tudi to, kako

in zdravja

zagotavljati

aktov,

podzakonskih

sa odpadka.

stala

za prenehanje statusa odpadka,
neupravičen, saj morajo merila

nja okolja

pripravo

ni

obstaja predpis, ki bi določal merila

ne

morejo nastajati ne gradbeni in ne
kateri koli drugi proizvodi - pre-

kumentu. S tem se je Slovenija izokomisije. Tudi

gre

da

me-

odpadkov

gnila tožbi evropske

(Arso)

pa izvoz.

zakonu.

ki,« odgovarjajo

okolje

predelava onesnažene
zemljine, od šest do deset

niti na ravni Unije niti v Sloveniji,
prenehanje
njegovi
statusa kljub

za kar so dobili okoljevarstveno soglasje in dovoljenje v enotnem do-

za

sploh

da ga

bi stala

milijone evrov

karne

delani odpadki

agencije

kaže,

pa

3

rila za prenehanje tega statusa za
konkretni odpadek niso določena

postopku, ki so ga razvili leta 2014,

kih

kako

odpadki,

odpadka.

ceno,

po

nimamo.

direktive o odpadkih natančnepogoji, ki jih morajo

zavezal,

v 24 mesecih,

predelal

še

so bili sicer s spremem-

drugače

27.117 kubičnih metrov od-

padkov

zdaj

zdaj

predpisani

izgubijo

tega kaže,
dražji izvoz.

ponudil

milijona

2,9

odpadka,

ki bi določal prehod

material,

v

2018

izpolnjevati

Tavčar

Borut

odpadka
Leta
je

na ob-

zemljino

dosegali,«

bodo

ne

A predpisa,

bo

močju stare Cinkarne. A premaknilo

ton nevarnega

pravijo na ministrstvu za okolje in
prostor (Mop).

postaje

tem

40.680

Brane Piano

gradbenimi deli

med
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_

m

kam

z

vso
onesnaženo zemljino.

Odvoz

se tudi

slovensko

vih vplivov

gradbeništvo

in

direkcije

frastrukturo odpravili

za izdajo

za in-

vse zadržke

dovoljenj.
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Pred 30 leti so začeli z nekaj tisoč
evri, lani ustvarili 60 milijonov
evrov prihodkov
VASILIJ KRIVEC
vasilij.krivec@finance.si

Podjetje GIC Gradnje je

bi-

lo ustanovljeno leta 1990.

Z leti
njem

nabirareferenc in z zaneslji-

večati

in

obseg delovanja

se razširiti na poslovanje
po vsej

državi in tudi na

Hrvaško.

Novi terminal na brniškem
letališču
Najodmevnejši objekt, ki ga trenutno gradi to družinsko podje-

tje iz Rogaške Slatine, je novi potniški terminal na Letališču Jo-

žeta Pučnika Ljubljana. Gradnja deset tisoč kvadratnih metrov velikega objekta se je začela julija lani, stala bo nekaj več

kot 17 milijonov evrov, končana
pabo julija prihodnje leto. Zgra-

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

dili bodo novo odhodno dvorano s skupaj 22 prijavnimi okenci, petimi linijami za varnostne

preglede, tremi trakovi za prevzem prtljage in novo sortirnico
prtljage. Na novo bodo postavi-

li tudi veliko brezcarinsko

trgo-

vino in poslovni salon, prenovili bodo gostinski del in površine za promocijo. Zmogljivost
bo povečana z zdajšnjih 500

1.250 potnikov

na uro. Tre-

nutno izvajajo betonska dela,

projekt pa je specifičen zaradi
uporabe sodobnih materialov,

veliko je tudi posebnih detajlov.
Garažna

hiša v

Luki

Koper

Drugi projekt, ki ga izvajajo, je

okoli 18 milijonov vredna gradnjagaražne hiše vLuki Koper. V
novi garažni hiši bo v več etažah

in

no vodenje gradbišč

vo tovarno švicarskega lastnika

podjetja navaja timsko delo

projekti, ki jih je

Vetropack in Tehnološki park

in prenos znanja na zaposlene. Pri večini gradbenih projektov je namreč treba obvla-

podjetje GIC Gradnje

Nova

Gradiška.

poslovanja,

vo ekipo jim je uspelo po-

na

ji. Na Hrvaškem gradijo tudi no-

na 120 tisoč kvadratnih me-

trih prostora za šest tisoč vozil,
s čimer bodo lahko v Kopru pretovorili okoli 162 tisoč avtomobilov na leto. Graditi so začeli avgusta lani, gradnja bo končana

spomladi prihodnje leto. V GIC
poleg tega izvajajo dela v Nukle-

arni elektrarni Krško, na Letališču Cerklje in na več lokacijah v
Mariboru ter drugje po Sloveni-

in razvoj

Večji gradbeni

v 30 letih izvedlo

dati izjemno zahtevne proce-

Med največjimi projekti, ki so

ali visoko izobrazbo

se, z vključenimi strokovnjaki

jih v GIC Gradnje izpeljali v 30

objekte je podjetje gradilo leta 1990, in sicer so to bili
skromni in manjši projekti. Prihodki so v prvem letu znašali

različnih dejavnosti in z angažiranjem številnih izvajalcev

Četrtina zaposlenih

z višjo

Prve

skromnih nekaj tisoč evrov, preračunano iz takratne valute. V
prvem

letu poslovanja je bilo za-

letih, je 32 tisoč kvadratnih metrov velika stavba Finančne

ter dobaviteljev.

uprave Republike Slovenije v

30-letni zgodovini poslovanja družbe je kar nekaj

Ljubl|ani. Objekt ki so ga zgra-

pomembnih prelomnic. Med

mih lamel ima dve kletni etaži,

Cajzek omenja leto

pritličje in tri nadstropne etaže.

V

temi

Ivan

poslenih le pet delavcev, zapos-

1993, ko so kupili prvo beto-

lenost pa je nato rasla sorazmer-

dili leta 2008,

Je

sestavljen iz os-

GICGradnje je zgradil tudi 38
tisoč kvadratnih metrov velik

no z rastjo prihodkov podjetja.

narno, leto za tem so se vselili v novo upravno stavbo v

Direktor in ustanovitelj podjetja

Rogaški Slatini. Drugo beto-

GICGradnje Ivan Cajzekje odprl

narno

podjetje, ker je že takrat imel vi-

ter Merkur so odprli leta 1997.

zijo in možnost graditve zaupa-

Hrvaškem so podjetje ustanovili leta 2001, leta 2004 in
2008 pa so kupili še dve hče-

Za Nuklearno elektrarno Kr-

Lani so v skupini GIC zaposlovali 150 ljudi, med katerimi je četr-

rinski družbi, in sicer

radioaktivnih tovorov. Gre

TRIK. Naslednja pomembna

zahteven in specifičen armira-

tina zaposlenih z višjo in visoko
izobrazbo, ter ustvarili več kot

pridobitev je bila gradnja no-

nobetonski objekt, pri katerem

nja vrednega in prepoznavnega
gradbenega podjetjavSloveniji.

60 milijonov

evrov prihodkov.

in lastni prodajni

cen-

Na

IPI

in

ve tovarne za proizvodnjo be-

tonskih izdelkov, ki sojo odprV treh desetle-

Danes so usmeijeni predvsem v

li predlanskim.

gradnjo poslovnih in industrij-

tjih seje podjetje precej spre-

skih objektov, trgovskih in ser-

menilo v številnih segmentih
poslovanja. Enake pa so os-

visnih središč, gostinskih in turističnih projektov, stanovanj-

tale vrednote, na katerih gra-

skih stavb in sanacij. Poleg tega
gradijo in vzdržujejo infrastruk-

di podjetje. Iz majhnega podjetja so se tako izoblikovali v

turo, opravljajo tudi inženirske

pomembno gradbeno družbo

storitve. Glavni trg ostaja Slove-

za celostne storitve za različ-

nija, vendar izvajajo velikograd-

ne naročnike.

Mercatorjev nakupovalni cen-

ter na Taboru v Mariboru. V
njem je več kot 50 trgovin, končali pa so ga leta 2011.

ško

so zgradili prostor za rav-

nanje

z

opremo in pošiljkami

za

je bilo treba upoštevati števil-

ne pogoje in varnostne zahteve
ter specialne

materiale.

benih projektov tudi v sosednji
Hrvaški. Podjetja GIC Gradnje,
IPI in TRIK s

in

GIC

sedežem v Sloveniji

Gradnje s sedežem na Hr-

vaškem sestavljajo skupino GIC
z dejavnostmi gradbeništva, betonarn, kamnolomov, nepre-

mičnin in trgovine.
Procesi so danes zapleteni,
zato je treba sodelovati

»Našo konkurenčno prednost
vidim v prilagodljivosti zahtenaročnikov, lastnih resursih in visoko usposobljenih inženiijih, gradbenih devam

lavcih in drugih zaposlenih sodelavcih v našem podjetju,«
pravi Ivan Cajzek, ki za uspeš-
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■ Lani je skupina GIC zaposlovala 150 ljudi, ustvarili so več kot 60 milijonov evrov
prihodkov.
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Po več letih je gradbeništvo v
Sloveniji znova na dobri poti.

1
/

1

Želimo si, da bi panoga postala
pomemben gradnik verige slovenskega gospodarstva, tako po ugle-

du kot tudi zaupanju in stabilnosti.
■ Ivan Cajzek, ustanovitelj in direktor podjetja GIC Gradnje
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Slovenske fakultete odpovedujejo ali prilagajajo
pedagoške procese
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

09.03.2020 ob 12:00

Vse več fakultet zaradi širitve koronavirusa odpoveduje ali prilagaja
pedagoški proces.

Na ljubljanski univerzi, točnega seznama fakultet, ki so odpovedale pedagoški
proces ali ga nadomestile na drugačne načine, nimajo, saj se podatki
spreminjajo iz ure v uro, je pa s spletnih strani fakultet razvidno, da jih je to do
zdaj naredilo najmanj sedem.
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"Pedagoški proces so do zdaj odpovedale ali prilagodile fakulteta za
arhitekturo, kjer so odpovedana vsa predavanja in vaje v prostorih fakultete, ki
naj bi jih v največji možni meri nadomestili na daljavo, fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo, kjer so do 13. marca so odpovedali vse neposredne oblike
pedagoškega dela, ki naj bi jih v največji možni meri nadomestili z individualnim
študijem. Predavanja in vaje so danes prekinili tudi na fakulteti za strojništvo, v
sredo pa naj bi jih nadaljevali v elektronski obliki in preko aplikacije
GoToMeeting.

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

Do petka so odpovedali vse oblike pedagoškega procesa tudi na filozofski
fakulteti, ki jih bodo skušali nadomestiti na daljavo. Na medicinski fakulteti do
20. marca ne bodo izvajali določenih oblik pedagoškega dela, ki potekajo zunaj
fakultete, pravna fakulteta pa je v tem tednu odpovedala vsa predavanja in
vaje, ki naj bi jih nadomestili z individualnim študijem. Nekatere prilagoditve pri
predavanjih so opravili tudi na fakulteti za socialno delo, kjer so tudi ukinili vsa
srečanja, kjer se zbere več ljudi, ki so v tesnem stiku in niso nujno potrebna za
tekoče delovanje," navaja Sta.

Na Univerzi v Mariboru do zdaj predavanj in vaj ni odpovedala nobena od
fakultet, so povedali za STA.
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Z Univerze na Primorskem so že v nedeljo sporočili, da so za naslednjih 14 dni,
do vključno 20. marca, odpovedali pedagoški proces na vseh članicah
univerze, o nadomeščanju pa naj bi fakultete in študente obvestili naknadno.
Na Univerzi Novo mesto, ki združuje štiri fakultete, so do petka odpovedali ves
pedagoški proces, govorilne ure za študente in uradne ure pa potekajo
izključno po elektronski pošti.
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■"'fjM 'muli mesec

jc Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško na gradu Rajhenburg podelila

jubilejna priznanja članom, ki so v preteklih dveh letih dopolnili 15,

25 in 30 let samostojne

20,

obrtno-podjetniške poti.

Obrt

ima

podjetništvo

in

v Krškem

in
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okolici bogato tradicijo in, kot je bilo

uvodoma slišati,
stavlja

mozaiku

in

je

dragocen košček

omejevanju

obrtno-podjetniške

v

zgodovine.

zbornice

Arha,

Dušana

deluje že več

podjetniška
zato je

še

kot

pot

kako

je

ki

let,

30

vedno

ni

kot podjetnik,

poudaril,

da

enostavna

in

ki vztra-

ponosen na vse,

jajo na tej poti. Zbrane jubilante je nago-

tudi predsednik Obrtno-podjetniške

voril

zbornice Slovenije
drugim

Branko

za

slovensko malo

go-

posebno mesto tiste, ki v obrti

prejeli

naprej.

Poudaril

Tovornik

štva,

tako

obrtniki in

prepričevanju

tistih,

darskem okolju.

jih prejeli:

so

še

ravni,

podjetniki

ki odločajo

ker

o.

o.,

Stekloplan, d. o.

jih

ti, ki

so

uspejo pri
o gospo-

let podjetni-

Robert,

ja
v

ITS

Miroslav, Miklavž

Sabina, Sedaj Aleksan-

dra,

lahko

20

Blazinšek

Kosar

ravno

pomembnost

je podelila

Zbornica

Colarič Jože, Globevnik Aleksander,

Pustišek

združevanja na stanovski

le

ki

Anton.

Anton,

je

Sta-

o.

o.,

dopolnili

20

o., Žarn

Marko

in

let podjetniške poti

po tem,

začela

pristopna

Evropsko

davek

pogajanja
in

ko

je

bila

Svet

Evrope, in

prvo

spletno

ko

stran

za

posledično

dodano vrednost.

na

stoletja,

unijo

Sloveni-

času

Janko,

Kovinarska-IPO,

Slavko,

Slovenija
smo
ter

Pred

četrt

sprejeta

v

Slovenci dobili
lastninske

d.

o.,

o.

Martin,

Mlakar

Sternad

o.,

o., Kerin
Kozole

o.,

Sevšek

Senica Miha,

Jože,

o.

Gumar-

Miro,

Sluga Tomaž

Franc, Vovk Irena in Volčjak Robert, ti so

Slovenci

poti.

glas

svoje

pričeli

govoriti

Kerin

Alojz,

podelila

priznanja

za

30

tako

ko

o

smo

lastni

Kahrimani

Strojanšek

Žabkar Jožica in slednjim

let sa-

začeli: Božič

poslovanje

Germovšek Branko,

Tomaž,

25

V času

pomladi,

slovenske

na

državi so

Gzim,

letih dopolnili

podjetniške

imenovane

Jože ter

je OOZ

Krško

let opravljanja

samostojne obrtno-podjetniške poti.
Svečani

dogodek

benika Nina Berger

in

jim čestitala,

popestrila glas-

Cetin.

Krško zahvalila

da so s svojim delom pri-

pomogli k razvoju
slovenskega,

sta

in Lucijan

se je OOZ

Jubilantom

vstop
dobila

d. o.

odprli:

d.

Elmont,

stvo Šiško, d. o. o., Hišnik, d. o.

bodo zapomnili vstop v svet podjetnida je v tem

podjetja

in

DD

Gradbeništvo Gorenc,

mostojne

štva

še

Glaser Bruno,

Marija,

obrti

svoje
d.

v preteklih dveh

prav

uspeha

podjetniške

fikate, so
ELKOIN,

Ivan

desetletja, saj

poslovnega

tako

gradu Rajhenburg podelila jubilejna

na

lin Nada, Strajnar Maja, Škofijanec

d.

in

tolarin

Krško je

Mer-

si

veliko

15

-

OOZ

priznanja.

ne, Kuhar Matej, Lamovšek Darja,

Baron,

zahvaliti

vstopili
let

ko

času,

v

Hribar Martin, Kodrič Darko, Kozole

-up podjetjem, zato je jubilantom čestital
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Vpis v imenik vodij del
Gradbeni zakon, ki se je začel uporabljati
stopi v veljavo

1.

junija

2020

(14. in

junija 2018 in je reguliral poklic Vodja

1.

del, v celoti

člen). Takrat namreč poteče dvoletno prehodno

120.

obdobje

za izvajalce del.

Gradbeni

ki je prinesel nekaj

zakon,

novih zahtev tudi

morajo

izvajalci del

imeti vsi

v gradbeništvu, po preteku prehodnega

obdobja, ki poteče
zaposleno vsaj

izvajalce

vse

slovali

že

osebo, ki je vpisa-

eno

v imenik vodij

na

junija 2020, redno

1.

del. Zahteva velja za

gradbeništvu, ki

v

pred

po-

so

(začetek

junijem 2018

1.

uporabe novega zakona). To so izvajalci

vseh

gradbenih del,
za

tista

ki pomembno

ne

vplivajo

gradbedela,

zaključna

bistvene

na

za objekte) in izvajalci vseh vrst

zahteve

-

nja

kot

došča

gradnje, ko

uporabno
ni

objekt, pa

Inženirska

vodijo

Gospodarska

zbornica

Slovenije (GZS) in Obrtno-pod-

jetniška

zbornica

inženirski
ki

zbornici

inženirji,

in

sujejo

gradbeni

osebe

z

(osebe, ki

da predhodno
Na

so

OZS

na

izpitom

s

vpi-

GZS se

delovodje,

dejavnosti

Na

tehni-

vpisujejo
je,

mojstrskim

obrtnih
ništva

se

pogoj

strokovni izpit.

opravijo

(OZS).

Slovenije

in

področja

vpisane

pa
nosilci

gradbeobrtnih

na

dovoljenjih). Mojstri, delovodje in nosilci

obrtnih dejavnosti ne opravljajo stro-

kovnega izpita.

del

izvajalca
za

in

se

del.

obrtne

Najmanj,
jalec del,

obrtne
za

to

se

del

izvajalec

sklenjeno

da

je obvezno,

ga vsaj enega od
vodenje

opravljanje

GZS.

dejavnosti.

Ker

bo

skrajni

konec maja

tos, na OZS priporočamo, da to
čim

prej,

saj

OZS

le-

uredite

je v zadnjih tednih priča-

kovati precej povečan
pravočasno

rok

obdelati

vpis
vse

in

bo težko

vloge.

Člani

lahko za pripravo vlog izkoristite

kadar

objektov pa

gre
lah-

ko vodenje celotnega objekta oziroma
njegovega

pretežnega dela

izvaja

celo

samo pooblaščeni inženir.

Vloga za

vpis v imenik vodij del

pri

je objavljena na spletni strani OZS:

OZS

gradenj

ki jih

delovodskega

goji

je

vodenje

za

za

izpita

področje

pri

nizkih

drugih

za-

da

po-

zadnjih

zapisati,

del

desetletjih

minjali, tudi

z

v
niso

se

gradbeništvu

bistveno

najnovejšim

v

spre-

Gradbenim

zakonom ne. Gradbeni zakon je vodjem
prinesel

ni

bilo

del pa

Prav

predvsem

potrebno,
se bistveno

tako je

novi

da se

zahtevo,

imenike,

pogoji

za

kar

vode-

niso spremenili.

zakon prinesel določi-

tehničnega pregleda, samo na podlagi
ustrezne
se

zaključne

imenuje

dokumentacije,

zornik

del,
in

ki

»dokazilo o zanesljivosti«.

To dokumentacijo mora

jalec

skupaj

pa jo

odgovorni

Rozman

na

ni

ključnih gradbenih del.

Pomembno

Janko

se priporo-

izpitov,

izvajanje raznih

in

-del.

strokovni).

ko uporabno dovoljenje pridobiva brez

zahtevo potekel

zahtevnih

opravljene-

ima

dejavnosti,

predvsem

Gre

ne-

lo, da se za manj zahtevne objekte lah-

nosilec

vpisom v imenik,

gradnjo

pričakuje

kot

OZS,

ustreznim

za

višje

izpitom in seveda

omenjenih izpitov

že

seznamu mojstrskih
ča

pogodbo

investitorjem, se

z

(mojstrski, delovodski,
Za

Za

nemudoma vpiše v
pri

stopnje s strokovnim

objekta,

inženir

https://www.ozs.si/javna-poobla-

nje

je, da

imenik vodij

takšnega

najmanj

zah(pre-

stila/dovoljenja/vpis-v-imenik-vodij-

prej

kar lahko stori vsak izva-

prevzame

pretežnega

vodenje

del

dejavnosti

tega

dela

vladujočega)

lahko

ali

objekta

del na novogradnjah, predvsem kadar

morajo vpisati v ustrezne

Vodja del nosilec

tevnega

da opravijo
podlagi

na

vodij

pridobiti

novozgraje-

priporočamo

izpit

vpišejo v imenik

oziroma

(IZS),

izogib težavam

v

dovoljenje

mojstrski

na, nimajo prehodnega obdobja.
del

izvajajo

dela

investitor na podlagi

mora

dokumentacije

ima

vodij

ki

inšpekcijami in težavam po zaključku

posredno

Slovenije

vsem,

novogradnjah, pa

na

inštalacij. Izvajalci, ki so svojo dejavnost

Imenike

izpolnjuje osnovno zah-

zakona,

iz

obrtnega dovolje-

obrtne dejavnosti za-

nosilec

oziroma

tevo

z

podlagi

na

Vpis

Pomembno novo določilo je tudi to,
da lahko vodenje celotnega manj

zbornic.

tniških

začeli po začetku uporabe novega zako-

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

zaključnih

nih del (razen

območnih obrtno-podje-

pomoč svojih

med drugim pred-

gradbenih objektih,
videva, da

izvajalcem del na

pripraviti izvapodpišeta

vodja

del

z

nad-

1

. Zidarski

mojster

2. Tesarski mojster

3. Mojster klepar krovec
4. Slikopleskarski mojster
5.

Pečarski

mojster

6. Mojster polagalec keramičnih oblog
7. Mojster strojnih inštalacij
8.

Elektroinštalaterski mojster

9. Mojster preoblikovalec kovin
Mizarski mojster

10.

.

1 1 Steklarski mojster
12. Kamnoseški mojster

13. Mojster suhomontažne gradnje (v
pripravi)
14. Mojster polagalec talnih oblog (v

pripravi)

Vpis na mojstrske izpite bo možen spet jeseni,
pisne vloge pa je treba oddati najpozneje

do

20. septembra 2020. Več informacij o

opravljanju mojstrskih izpitov dobite pri

gospe Suzani Kljun (01 58 30 574, suzana.
kljun(2>ozs.si

ustre-

zno izobrazbo.
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Na podeželju veliko pomeni vsak meter
asfalta
Krajani negovskega zaselka Ločjak so srečni, da so prišli do asfalta

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

Prlekija-on.net, ponedeljek, 9. marec 2020 ob 07:57

Lep je pogled na novi asfalt ob Rajšpovi kapeli v Negovi, foto: Ludvik Kramberger

Pred dnevi so v Negovi, natančneje v zaselku Ločjak, na novo položili asfaltno
prevleko na lokalni cesti Negova - Trotkova, do Rajšpove kapele ter domačij Mirana
Klobasa in Janeza Rajšpa. Šlo je za modernizacijo odseka Ločjak-Negovski Vrh, kjer
je bila razširjena in utrjena trasa, ter položen asfalt v dolžini 630 metrov, kar je za
domačine in vse druge, ki peljejo mimo, velika in pomembna pridobitev. Zemeljska
dela je opravilo Gradbeništvo Weindorfer, asfalt pa je položilo GP Pomgrad.
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Domačina, katera sedaj povezuje nova asfaltna cesta, Janez Rajšp in Miran
Klobasa, sta ob tem izrazila zadovoljstvo, da so po 40. letih prizadevanj le dobili
asfalt, za kar so občini Gornja Radgona, tudi županu Stanislavu Rojku, kamor sodi
trasa, nadvse hvaležni.
Klobasa je med drugim dejal: »V preteklosti smo s samoprispevki plačevali položitev
asfalta na številnih odsekih cest. Kot prvega asfalta in prispevkov se spominjam
asfaltiranje ceste Negova - Spodnji Ivanjci. Tedaj so nam omogočili, da smo prispevali
sredstva v obliki lesa, zanj smo tedaj prispevali tri velike bukve. Na enak način so za
to cesto prispevali mnogi, ki so imeli svoj gozd. Tisti, ki tega niso imeli pa so prispevali
v denarju. S prispevki smo sodelovali še na drugih relacijah, ki so bile asfaltirane v
času pred osamosvojitvijo, oziroma odprave samoprispevkov. Tedaj smo jih plačevali
še tudi za izgradnjo vrtcev in bolnišnic, pa tudi za prizadete po potresih. Sedaj nam ni
bilo treba prispevati niti evra. Sami smo plačali le položitev asfalta od konca občinske
ceste do svoje hiše. Moram še pohvaliti soseda Janeza Rajšpa, ki je bil pripravljen
odstopiti zemljo, da so lahko cesto do njihove in naše hiše, nekoliko zravnali.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dejansko smo srečni, da smo končno prišli do lepe ceste, vam povem, da je to za nas
velika pridobitev. V preteklosti nam je veliko skrbi povzročalo njeno vzdrževanje, saj je,
zaradi padca ceste, ob nalivih odnašalo gramoz.«
Omenjene domačije, ter tudi drugi, ki uporabljajo to cesto, pa si želijo, da bi
modernizirali, asfaltirali, še nadaljnji odsek ceste do križišča cest Negova - Trotkova in
bi tamkajšnje ljudi po bližnjici povezali z Negovo, Benediktom in Sv. Trojico. Ker ta del
ceste poteka skozi občino Benedikt, bi morala za modernizacijo poskrbeli občina
Benedikt...
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NEUSTAVNOST ZAKONA O POROŠTVU ZA
DRUGI TIR IN TRETJO RAZVOJNO OS
Objavil/a Vili Kovačič, dne 2020-03-09 ob 02:18:54

VLOŽENA je zahteva za presojo ustavnosti in USTAVNA
PRITOŽBA

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
BEETHOVNOVA ULICA 10, 1001 LJUBLJANA
Datum: 27.2.2020

Pobudniki / pritožniki:
1. Viljem (Vili) Kovačič, v imenu civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne
damo« in v svojem imenu, Na Straški vrh 26,1000 Ljubljana (C I)

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

2. Sergij Andrejaš, Črni kal 63, 6275 Črni kal, prebivalec, volivec in lastnik
zemljišča na Črnem Kalu, na trasi 2tira
3. Domen Marovt, Topovlje 20, 3314 Braslovče, prebivalec in volivec ter
lastnik zemljišča na trasi 3Rosi
4.Jožef Horvat, kmetovalec in volivec iz območja Nature 2000, na trasi 2tira
in predsednik združenja Sonaravnih kmetov Slovenije Gažon 37 d, 6274
Šmarje

vlagamo
A)

POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI ZAKONA O

POROŠTVU
in
B) USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE
ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM
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več v spodnjem tekstu
1x
Pobudniki / pritožniki:
A) POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DRUŽBE
2TDK d.o.o. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE
DRUGEGA TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA-KOPER IN ZA OBVEZNOSTI
DRUŽBE DARS d.d. IZ NASLOVA KREDITOV IN DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH
PAPIRJEV, NAJETIH OZIROMA IZDANIH ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE
DELA 3. RAZVOJNE OSI (ZPOD2TDK)
in
B) USTAVNO PRITOŽBO ZOPER NEZAKONIT POSTOPEK DOLOČITVE ROKA
ZA ZBIRANJE PODPISOV ZA POBUDO ZA REFERENDUM
1x

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

priloge: 1 (1x)
Obrazložitev:
Skladno s 24. členom Zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) lahko
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil poda kdor izkaže pravni
interes. Pravni interes je podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje
javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v
njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Pobuda se
lahko vloži v roku 1 leta od uveljavitve (izpodbijanega) predpisa oziroma v enem
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic, ustavna
pritožba pa v 60 dneh od pričetka veljavnosti predpisa
Pobudniki v predmetnem postopku izkazujejo pravni interes na podlagi dejstva, da
izpodbijan predpis neposredno posega v njihove pravice, njihove interse, oziroma
v njihov pravni položaj, kar izkazujejo, s trditveno podlago predmetne zahteve.
Prvo pobudnik – Vili (Vilijem) Kovačič je predsednik iniciative (Davkoplačevalci se
ne damo). Gre za civilno iniciativo, katere cilj je uveljavljanje pravic državljanov
nasproti nepravilnostim in nezakonitostim ki so posledica korupcije in kršitve
zakonov in predpisov in se bori proti slednjim. Glede na dejstvo, da je izpodbijani
zakon izrazito podvržen tveganju korupcije in je ta že bila dokazana je pravni
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interes – Viljema Kovačiča kot predsednika CI davkoplačevalci se ne damo,
nedvomno in nedvoumno izkazan. Prilaga se članek iz Dela, dne 20.12.2019, ki
izkazuje, da se je iniciativa Davkoplačevalci se ne damo neposredno angažirala
za zbiranje podpisov, vendar je bila CI zaradi same sestave oziroma narave
zakona (združeno je namreč poroštvo za družbo 2TDK – drugi tir železniške proge
Divača-Koper in poroštvo za DARS d.d. – za financiranje izgradnje tretje razvojne
osi), kot tudi zaradi časa sprejemanja zakona v DZ in nezakonitih rokov
neuspešna in že na samem začetku onemogočena.
Izpodbijani zakon je bil namreč sprejet in objavljen 27.12.2019, z začetkom
veljavnosti 28.12.2019. Izkaže se, da je bil zakon sprejet v prazničnem času, kar
je posledično pobudnikom za zakonodajni referendum onemogočilo zbiranje
podpisov, ki so potrebni za pobudo za zakonodajni referendum. Skladno z 12. a
členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) se lahko
pobuda za razpis referenduma vloži v 7-ih dneh po sprejemu zakona. Pobudo
volivcev za vložitev pobude za razpis referenduma lahko da vsak volivec, pobuda
pa mora biti predložena predsedniku državnega zbora in podprta s podpisi
najmanj 2.500 volivcev. Skladno s 16. členom ZRLI, v primeru, da koledarski rok
za zbiranje podpisov v celoti ali deloma pade v čas med 25. december in 2.
januarjem, mora predsednik državnega zbora določiti koledarski rok, ki začne teči
3. januarja. Z neupoštevanjem te določbe je bilo zbiranje podpisov za pobudo za
morebitni zakonodajni referendum v času počitnic skrajno oteženo v resnici pa

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

onemogočeno, Zato je potrebna predmetna ustavna presoja nezakonitosti
postopka in sprejemanja samega poroštvenega zakona, upoštevajoč ob tem tudi
dejstvo, da je predsednik civilne iniciative »Davkoplačevalci se ne damo« na to
izrecno a neuspešno opozoril predsednika DZ, predsednik DZ pa je to povsem
ignoriral. Predvsem bode v oči dejstvo, da je bilo enako nezakonito ravnanje s
strani predsednika DZ ponovljeno že drugič. Prvič je bilo namreč to storjeno že
27.04.2017,ob zakonu ZUIGDT (zakon o izgradnji in upravljanju drugega tira
Divača Koper, s katerim je bilo ustanovljeno podjetje 2TDK. Tudi tedaj se je
zbiranje podpisov izteklo na praznični dan ko ni bilo možno sprejemati pošte in le
odložilnemu vetu Državnega sveta gre zahvala, da je bilo zbiranje podpisov za
pobudo podaljšano za teden dni, sicer bi pobuda propadla. Pobudniki
referenduma sicer ne pričakujemo, da bo US odredilo ponovitev zbiranja podpisov
za pobudo, pač pa zgolj to, da US DZ naložilo obvezo, da v 1 letu zakonsko uredi
zadevo tako, da se datumske manipulacije zakonodajalca ne bodo nikoli več
ponovile. Enako pa pobudniki pozivamo US, da PONOVNO POZOVE DZ DA
URESNIČI OBVEZO iz ureditvene odločbe US iz leta 2018, ko je US razveljavilo
referendum in odločilo, da se v roku 1 leta zakon o referendumu in ljudski
iniciativi in zakon referendumski kampanji uskladita z Ustavo RS. Popolna
odsotnost kakršnekoli aktivnosti poslancev DZ, pa tudi predsednika države, na
tem področju je nesprejemljiva in zaradi neuresničenih zavez DZ vodi v
degradacijo in izničenje neposredne demokracije ter v nove in nove spore med
državljani in zakonodajno ter izvršno vejo oblasti.
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Drugi in tretji pobudnik, ustavne presoje Sergej Andrejaš in Domen Marovt sta
lastnika nepremičnin neposredno na trasah obeh projektov, ki ju ureja ZPOD
2TDK. Izpodbijani zakon namreč ureja poroštvo Republike Slovenije za družbi, ki
izvajata infrastrukturna projekta Drugega tira železniške proge Divača-Koper in
izgradnjo avto ceste Tretje razvojne osi. Začrtana trasa Drugega tira poteka preko
Črnega kala in ima neposredno okoljski vpliv na prebivalce slednjega. Prav tako
gre za poseg v pravico drugo podpisanega Sergeja Andrejaša katero sprejem
zakona ZPOD 2TDK neposredno ogroža in vanjo posega. Ravno tako ima interes
tretji pobudnik Domen Marovt saj ima svoje nepremičnine neposredno ob trasi
Tretje razvojne osi, katere trasa pa predstavlja poseg v njegove lastninske in celo
bivanjske pravice, Projekt drugi tir kot tudi 3Ros nimata obveznega dokumenta
Celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) , ki je zahtevana s strani tako slovenske
kot tudi Evropske zakonodaje. Projekt drugi tir posega v področje natura 2000, ob
tem pa predstavlja tudi grožnjo okolju, tudi z vodovarstvenega vidika v primeru že
manjše nesreče, kar je dokazalo nedavno izlitje kerozina poleti 2018.
Pravni interes gre pobudnikom nenazadnje tudi na podlagi členov 22, 23 in 24
Ustave, ki določajo enakost varstva pravic, pravico do sodnega varstva in javnosti
sojenja.
Izpodbijani zakon vsebuje nedopustno združeno poroštvo za dva povsem ločeno
projekta izgradnje javne infrastrukture, pa u povezuje zgolj dejstvo, da gre pri
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obeh za državna projekta in onemogoča pobudnikom referenduma sploh postaviti
konsistentno referendumsko vprašanje.
Po eni strani, gre za poroštvo za izgradnjo drugega tira, ki je tako okoljevarstveno,
kot tudi projektno sporen projekt, temelječ na nezakonito pridobljenem gradbenem
dovoljenju, po drugi strani pa isti zakon hkrati daje poroštvo tudi povsem drugi
družbi, za izgradnjo povsem drug projekt to je projekt tretje razvojne osi. Projekta
sta tudi lokacijsko povsem različna.
Ker zakon združuje financiranje dveh povsem različnih in ne povezljivih projektov,
je oteženo zbiranje podpisov za morebitni zakonodajni referendum, saj je
državljanom onemogočeno, da podprejo en projekt, ter istočasno nasprotujejo
drugemu projektu in odobrijo poroštvo zanj, kar je bila pri mnogih volivcih pogosta
dejanska kontradiktorna situacija.
Četrti pobudnik je kmetovalec in volivec, katerega kmetija sega v področje Nature
2000ter predsednik združenja sonaravnih kmetov Slovenije. Drugi tir je začrtan
preko področja Natura 2000, gradbeno dovoljenje za slednjega pa ne vsebuje
ceostne presoje za okolje. Posledično je ogrožen ekološki način kmetovanja na
širšem področju začrtae trase drugega tira, saj njegovi vplivi na okolje niso znani
in preučeni. Predmento poroštv ureja sofinanciranje (poroštvo) države za projekt
drugi tir, ki je ekološko sporen. Zakon je neustaven tudi iz tega razloga, saj
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pobudnik pa opozarja na neposredno škodo, ki mu jo povzroča izpodbijani zakon
in torej prav tako izkazuje pravni interes."
Ker je zbiranje podpisov pobude za zakonodajni referendum med državljani na ta
način oteženo, je zakon ustavno sporen. Gre tudi za kršitev 90. člena Ustave
Republike Slovenije (v nadaljevanju tudi: URS), saj je glede na oblikovanje in
vsebino zakona otežen zakonodajni referendum. je celo onemogočen. Izpodbijani
zakon namreč obravnava materijo dveh zakonov, kar je lahko ustavnopravno
sporno, tudi z vidika kršitve 44. člena URS, ki omogoča sodelovanje države pri
upravljanju javnih zadev.
Opozarja se tudi na kršitev 72. člena URS, ki določa, da ima vsakdo v skladu z
zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja in da država skrbi za zdravo
življenjsko okolje.
Izpostavlja se, da izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za
obveznosti družbe 2TDK, glede kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih
(ali izdanih) za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper.
Izpodbijani zakon v 3. členu določa, da se lahko sredstva črpajo v več obrokih do
pridobitve uporabnega dovoljenja. Uporabno dovoljenje je skladno z veljavnim
Zakonom o graditvi objektov (v nadaljevanju: ZGO-1) vezano na gradbeno
dovoljenje[1]. Gradbeno dovoljenje po predmetnem projektu, pa ne temelji na
(CPVO) obveznem predhodnem dokumentu to je celoviti presoji vplivov na
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okolje, kar bi po veljavni zakonodaji moralo, saj gre za poseg v območje zaščiteno
z Naturo 2000 in tudi sicer obveznem dokumentu pri vseh večjih projektih.
Posledično, izpodbijani zakon krši določbe 72. člena URS, ki opredeljuje zdravo
življenjsko okolje. Podobno velja tudi za 73. člen URS - ki določa, da je vsakdo
dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne
spomenike. Ker gre za zaščitno območje – Natura 2000 ne more biti sporno, da
gre za naravno znamenitost in redkost.
Projekt drugi tir pa v slednje brutalno posega, kar je vidno iz dokumentacije –
oziroma zemljevidov za traso Drugi tir.
Izpodbijani zakon ureja poroštvo Republike Slovenije za dva povsem ločena
projekta, ki sta že v osnovi sporna in v več delih v nasprotju z veljavno
okoljevarstveno kot tudi gradbeno zakonodajo. Sporno je tudi financiranje obeh
projektov, na kar je predvsem prvi pobudnik že opozarjal v predhodnih postopkih.
Pobudniki opozarjajo tudi na nekonsistentnost in nedoločnost izpodbijanega
zakona. 1. odstavek 3. člena izpodbijanega zakona določa pogoje za poroštvo
države, ki pa so neopredeljeni in v nasprotju sami s sabo, tako 2. alineja določa da
je rok plačila kreditov (za katerega gre porok država) največ 37 let in najmanj 15
let, 4. alineja, da končna zapadlost ne sme biti daljša kot do 31. decembra 2063.
Gre za določbi, ki sta sami s sabo v nasprotju in se datumsko ne ujemata.
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Zakon določa tudi, da mora biti obrestna mera kreditov primerljiva z obrestnimi
merami primerljivih kreditov z državnimi poroštvi in da morajo biti donosi na
dolžniške vrednostne papirje družbe 2TDK d.o.o. primerljivi z donosi državnih
vrednostnih papirjev primerljive ročnosti povečane za pribitek. Gre za t.i. blanketne
norme, ki so lahko hitro podvržene zlorabam, zakonodajalcu je moč očitati
nepreciznost in skrajno povsem nedopustno površnost.
Prvi odstavek 5. člena izpodbijanega zakona nalaga Republiki Sloveniji, da
namesto družbe 2TDK d.o.o. na podlagi predhodnega pisnega poziva
kreditodajalca ali drugega upravičenca brezpogojno nepreklicno na prvi poziv
poravna zapadlo obveznost družbe 2TDK, če je slednja ne bo poravnala.
Izpostavlja se vprašanje spornih obveznosti, ki so zapadle. Glede na zdajšnje
navedbe tako 1. odstavka 5 člena kot tudi 2. odstavka 6. člena, je zato mogoča
situacija, da bo Republika Slovenija obremenjena tudi za sporne obveznosti,
izpodbijani zakon zato ni v skladu s splošnimi določbami ki zadevajo poroštvo in ni
v državno korist.
154. člen URS navaja, da morajo biti zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni
akti v skladu z ustavo, zakoni pa morajo biti tudi v skladu s splošno veljavnimi
načeli mednarodnega prava in veljavnimi mednarodnimi pogodbami ki jih ratificira
Državni zbor, podzakonskimi predpisi in drugimi splošnimi akti pa tudi z drugimi
ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Nekonsistentnosti samega zakona kot so
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navedene zgoraj pomenijo kršitev 154. člen URS.
Skladno s 3.a členom URS lahko Slovenija z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira
državni zbor z 2/3 večino glasov vseh poslancev prenese izvrševanje rednih
pravic na mednarodne organizacij, ki temeljijo na spoštovanju človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, demokracije na čelu pravne države ter vstopi v obrambo v
zvezi z državo, ki temelji na spoštovanju teh vrednot. Slovenija je del Evropske
Unije, zavezala se je spoštovati njene predpise. Posledično, mora spoštovati tudi
evropske direktive o pticah in o habitatih in vodnih virih, ki predstavljajo zakonsko
osnovo Nature 2000. Izpodbijani zakon se sklicuje na dokumente – uporabno in
gradbeno dovoljenje za oba projekta, ki pa ne spoštujeta evropski direktiv. Gre za
ustavno kršitev in kršitev mednarodnih zavez Republike Slovenije. Zakon o
poroštvu je protiustaven že iz tega razloga.
Pobudniki iz previdnosti, v kolikor Ustavno sodišče (sicer zmotno) ne bi štelo, da
pobudniki niso izkazali pravnega interesa k vložitvi pobude (in bi pobudo zavrglo)
oziroma v kolikor bi Ustavno sodišče pobudo vsebinsko zavrnilo, vlagajo pobudniki
tudi ustavno pritožbo po 50. členu (in nadaljnjih) ZUstS zoper ZPOD2TDK.
Ustavna pritožba vsebuje vse sestavine po 53. členu ZUstS. Zoper izpodbijani
zakon, ki ima status splošnega akta, pa redne pritožbe (razen referenduma, kjer
pa pritožnik dokazuje vsebinske kršitve ZRLI in URS) dejansko ni. Posledično je
ustavna pritožba zrela za obravnavo. Obenem pa je treba poudariti da so
pobudniki - pritožniki že večkrat opredelili kršitev človekovih pravic in svoboščin in
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neupoštevanje okoljskih standardov , ki bi jih imel izpodbijani zakon, ki pa te vidike
povsem ignorira.
Pri presoji ustavnosti izpodbijanega zakona nedvomno gre za ustavnopravno
vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve, saj izpodbijani zakon ureja
poroštvo in torej morebitno (so)financiranje države za projekta drugi tri in tretjo
razvojno OS, ki pa sta dva stebra strateških ciljev države, ki jih je potrebo voditi in
urediti skrajno skrbno in transparentno ter skladno z vso slovensko in
mednarodno, v tem primeru EU zakonodajo.
Posledično, je potrebno, da US pobudo in predlog za oceno ustavnosti sprejme in
odloči, da je izpodbijani zakon neustaven in je potrebna njegova razveljavitev.
Podredno naj torej Ustavno sodišče sprejme ustavno odločbo in izpodbijani zakon
razveljavi s tem da Državnemu zboru naloži novo odločanje o vsakem projektu
posebej, obenem pa DZ naloži zagotovitev razmer za normalno referendumsko
odločanje v okoliščinah, ki bodo v skladu z zakonom ZRLI. To je nujno storiti tudi
zato ker gre za negativni precedenčni primer, ki bo nov slab zgled
nesankcioniranja nezakonitosti tudi pri morebitnih bodočih projektih.
Predlagamo nujno prednostno obravnavo in začasno zadržanje izvajanja
poroštvenega zakona, kajti oba projekta, ki sta predmet poroštvenega zakona, sta
še vedno na samem začetku izvajanja oziroma na nulti točki in bi nadaljevanje
financiranja obeh projektov na neustavni in nezakoniti podlagi za Slovenijo
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povzročilo nepopravljivo škodo, podobno tisti, ki je nastala po zavrženju
referendumske pobude v primeru TEŠ6 pred 8 leti.
Dopuščanje takih projektov je škodljivo tudi s stališča vračanja EU sredstev
(kohezijska sredstva in druga sredstva) in tudi sredstev kreditov banke EIB in
EBRD, ki sta prav tako posredno zavezani k spoštovanju EU direktiv in EU prava.

Podpisniki obenem predlagamo javno sejo US, ki jo sicer Ustavno sodišče
zahteva od drugih sodišč. Za obravnavo na Ustavnem sodišču v tej zadevi namreč
obstoja zelo velik javni interes davkoplačevalcev in širše javnosti, ki ga ne more in
ne sme preglasiti preglasovanje znotraj US po principu rezultatskega ali
kakršnega koli pristranskega odločanja v korist močnejšega, to je države nasproti
šibkejšemu, to je nevladni civilni družbi in prizadetim oziroma oškodovanim
državljanom, kar mora veljati v vseh primerih,
O nespoštovanju okoljskega prava v teh projektih je obveščena tudi nova EU
komisija in druge EU instance to je odbor za peticije EU parlamenta in EU
Ombudsman.
Ljubljana, 27.02.2020

Vili (Viljem) Kovačič
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Sergij Andrejaš
Domen Marovt
Jožef Horvat
Priloga: - članek Delo, dne 20.12.2019
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[1] Glej predvsem 11. točko 2. člena, 5. člen, 89. člen in nadaljnji ZGO-1.
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uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.
Vlada RS je 5. marca izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih
virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Uredba določa vrste, velikost ter pogoje za
montažo in priključitev manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje skladno s predpisi, ki
urejajo graditev objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14/2020.
Uredba se izdaja na podlagi določil Energetskega zakona, kjer je določena pravna podlaga za sprejem
podzakonskega akta, s katerim se določi vrste enostavnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE ali SPTE, za
katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in se montirajo na, v ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem
objektu, zgrajenem skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov, njihovo velikost ter pogoje za njihovo montažo
in priključitev.
Te vsebine so v preteklosti že bile urejene v Uredbi o energetski infrastrukturi, ki je vsebovala tudi poglavje IV.a
»Posebnosti in izjeme na področju proizvodnje električne energije«, v katerem je bilo določeno, da se montiranje
naprave za proizvodnjo električne energije iz OVE/SPTE skladno z gradbenimi predpisi šteje za investicijsko
vzdrževalno delo (za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje), če so bili izpolnjeni določeni pogoji.
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Nova Uredba o energetski infrastrukturi, ki je je začela veljati v aprilu 2016, je razveljavila omenjeno uredbo in ne
vsebuje nikakršnih določb v zvezi z s tovrstnimi proizvodnimi napravami. Navedeno pomeni, da je po veljavni
zakonodaji s področja graditve objektov za montažo tovrstnih naprav praviloma potrebno gradbeno dovoljenje, kar
spričo relativne nezahtevnosti njihove postavitve pomeni prekomerno administrativno breme in deluje
nestimulativno na investicije v tovrstne naprave. Upoštevajoč dejstvo, da mora Republika Slovenija doseči
zavezujoče cilje glede proizvodnje električne energije iz OVE (v nasprotnem primeru ji preti plačilo visokih
denarnih kazni), bi bilo potrebno investicije v tovrstne naprave spodbujati tudi z odpravo administrativnih ovir. Kot
bo pojasnjeno v nadaljevanju, veljavna gradbena zakonodaja to omogoča, to področje pa je potrebno natančneje
urediti tudi v energetskih predpisih.
Gradbeni zakon med ostalim določa, da gradbeno dovoljenje ni potrebno za enostavne objekte in vzdrževanje
objektov (5. člen GZ). Kaj spada v to kategorijo izhaja iz Uredbe o razvrščanju objektov, ki določa merila za
razvrščanje enostavnih, nezahtevnih, manj zahtevnih, zahtevnih objektov, drugih gradbenih posegov ter
vzdrževalnih del. Med vzdrževalna dela skladno s točko 4 (Namestitev naprav in inštalacij v, na in ob objektu) med
drugim spada namestitev novih naprav in z njimi povezanih napeljav za izkoriščanje OVE. Kot je to nekoč v zgoraj
omenjeni Uredbi o energetski infrastrukturi že bilo urejeno, pa je v energetski zakonodaji potrebno urediti vrste
naprav, kar vključuje tudi omejitev glede na moč, ter ustrezne mehanizme, da se zagotovi varnost postavitve in
delovanja tovrstnih naprav.
Vir: MZI
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Na podeželju veliko pomeni vsak meter asfalta!
09.03.2020
Krajani negovskega zaselka Ločjak so srečni, da so prišli do asfalta.
Pred dnevi so v Negovi, natančneje v zaselku Ločjak, na novo položeni asfaltno prevleko na
lokalni cesti Negova-Trotkova, do Rajšpove kapele ter domačij Mirana Klobasa in Janeza Rajšpa.
Šlo je za modernizacijo odseka Ločjak-Negovski Vrh, kjer je bila razširjena in utrjena trasa, ter
položen asfalt v dolžini 630 metrov, kar je za domačine in vse druge, ki peljejo mimo, velika in
pomembna pridobitev. Zemeljska dela je opravilo Gradbeništvo Weindorfer, asfalt pa je položilo
GP Pomgrad. Domačina, katera sedaj povezuje nova asfaltna cesta, Janez Rajšp in Miran
Klobasa, sta ob tem izrazila zadovoljstvo, da so po 40 letih prizadevanj le dobili asfalt, za kar so
občini Gornja Radgona, tudi županu Stanislavu Rojku, kamor sodi trasa, nadvse hvaležni.
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Klobasa je med drugim dejal: »V preteklosti smo s samoprispevki plačevali položitev asfalta na
številnih odsekih cest. Kot prvega asfalta in prispevkov se spominjam asfaltiranje ceste Negova Spodnji Ivanci. Tedaj so nam omogočili, da smo prispevali sredstva v obliki lesa, zanj smo tedaj
prispevali tri velike bukve. Na enak način so za to cesto prispevali mnogi, ki so imeli svoj gozd.
Tisti, ki tega niso imeli pa so prispevali v denarju. S prispevki smo sodelovali še na drugih
relacijah, ki so bile asfaltirane v času pred osamosvojitvijo, oziroma odprave samoprispevkov.
Tedaj smo jih plačevali še tudi za izgradnjo vrtcev in bolnišnic, pa tudi za prizadete po potresih.
Sedaj nam ni bilo treba prispevati niti evra. Sami smo plačali le položitev asfalta od konca
občinske ceste do svoje hiše. Moram še pohvaliti soseda Janeza Rajšpa, ki je bil pripravljen
odstopiti zemljo, da so lahko cesto do njihove in naše hiše, nekoliko zravnali. Dejansko smo
srečni, da smo končno prišli do lepe ceste, vam povem, da je to za nas velika pridobitev. V
preteklosti nam je veliko skrbi povzročalo njeno vzdrževanje, saj je, zaradi padca ceste, ob
nalivih odnašalo gramoz.«
Omenjene domačije ter tudi drugi, ki uporabljajo to cesto, pa si želijo, da bi modernizirali,
asfaltirali, še nadaljnji odsek ceste do križišča cest Negova - Trotkova in bi tamkajšnje ljudi po
bližnjici povezali z Negovo, Benediktom in Sv. Trojico. Ker ta del ceste poteka skozi občino
Benedikt, bi morala za modernizacijo poskrbeli občina Benedikt...
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Od višje minimalne plače do višjih cen komunale,
domov za ostarele in vrtcev
09.03.2020

Zvišanje minimalne plače in izvzem dodatkov iz nje ne bosta razveselila vseh
prebivalcev. V trgovini, komunali in zasebnem varovanju bi se strošek dela lahko
povečal tudi za petino, številke naj bi bile visoke tudi v domovih za ostarele in vrtcih.
Prizadeti zdaj napovedujejo avtomatizacijo del, predvsem pa preliv stroška v zvišanje
cen storitev.
Dve tretjini podjetij nepripravljeni
V Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) že izvajajo analizo o vplivu spremenjenega zakona o
minimalni plači, delni izsledki pa kažejo, da se je masa plač povečala za 4,9 odstotka.

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

Tretjina podjetij se je na prehod dobro pripravila in je s spremembo plačnih modelov vpliv na
poslovanje omilila, veliko podjetij pa tega ni storilo. V teh je prišlo do povečanja uravnilovke,
"kar utegne imeti že srednjeročno negativne posledice na klimo v podjetjih, na motivacijo
zaposlenih in posledično na produktivnost", so pojasnili v GZS.
Poleg neposrednega vpliva na stroške dela so podjetja po njihovih navedbah v veliki meri
zaznala tudi posredni vpliv na poslovanje, ki se kaže skozi dvig cen vhodnih komponent in
storitev. "Zaposleni bodo žal prvotne pozitivne vplive dviga plač v drugi fazi začutili kot višje
življenjske stroške, ki bodo v pretežni meri izničili učinek povečanja plač," so napovedali in
dodali, da se bo standard znižal tudi ostalim.
Med najbolj prizadetimi dejavnostmi v zasebnem sektorju so sicer predelovalna industrija z
nizko dodano vrednostjo, trgovina, gradbeništvo, zasebno varovanje, komunala, domovi za
ostarele, v javnem sektorju pa poleg slednjih tudi vrtci.
V trgovini avtomatizacija
Kot so pojasnili v Trgovinski zbornici Slovenije, se bodo stroški trgovcev letos zaradi
uveljavljenih sprememb po prvih ocenah zvišali med 15 in 20 odstotkov. Ob tem so ostri, saj
da bodo šle koristi bolj kot zaposlenim državi, ki bo zabeležila več prilivov z naslova občutnega
povečanja osnov za prispevke in dohodnino.
Povečanja mase plač pa v trgovini ni mogoče financirati z zvišanjem maloprodajnih cen, "saj bi
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se v tem primeru soočili z odlivom kupne moči v sosednje države". "Prav zato so trgovska
podjetja že začela spreminjati svoje poslovne in organizacijske modele v smislu povečevanja
dodane vrednosti, pri čemer so še bolj kot do sedaj v ospredju digitalizacija in avtomatizacija
poslovnih procesov, in to na vseh ravneh," so opozorili.
Da bodo novi predpisi prizadeli njihovo dejavnost, opozarjajo tudi v Zbornici za razvoj
slovenskega zasebnega varovanja. Kot so navedli za, se bo strošek z naslova višjih
minimalnih plač v zasebnem varovanju zvišal za najmanj 16 odstotkov.
Podjetja, ki nudijo te storitve, so se prilagodila tako, da so zvišala cene storitev. "Večina
naročnikov storitev zasebnega varovanja je soglašala in realizirala dvig cen storitev, medtem
ko so ponudniki storitev zasebnega varovanja tistim naročnikom, ki tega niso razumeli in
sprejeli, v večini primerov prekinili pogodbe o nadaljnjem opravljanju storitev zasebnega
varovanja," so pojasnili.
Dražji komunala in domovi za ostarele
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala izračunov še nima, prav tako ne
Zbornica komunalnega gospodarstva, kjer pa so lani opozarjali, da bo z uveljavitvijo
sprememb na minimalni plači pristalo 84 odstotkov vseh zaposlenih v komunalnih podjetjih in
da bo zvišanje stroška dela preseglo 20 odstotkov. Komunalna podjetja bodo to prelila v
zvišanje cene storitev za med 16 in 18 odstotki, so napovedovali.

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

Podobno naj bi se odzvali domovi za ostarele, po nekaterih napovedih pa tudi vrtci.
V Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ugotavljajo, da podatki o rasti elementov cen in
standardnih zneskov, ki predstavljajo podlago za določitev cen institucionalnega varstva
starejših in posebnih skupin odraslih, in jih je objavilo ministrstvo za delo, ne držijo.
Sami so izračunali rast povprečne plače za 5,17 odstotkov (ministrstvo za 2,4 odstotka), premij
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 4,3 odstotka (3,5 odstotka) in rast
drugih stroškov dela za 3,4 odstotka (2,5 odstotka), so nanizali.
"Zaradi višjih stroškov dela bodo domovi primorani dvigniti cene oskrbnine," so zažugali.
"Predlagamo, da se iz državnega proračuna v prehodnem obdobju do sprejema zakona o
dolgotrajni oskrbi pokrijejo vsa prihodnja povišanja elementov cen socialnovarstvenih storitev,"
so pozvali.
Več prejemnikov minimalne plače?
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Po lanskih izračunih ministrstev za delo in za javno upravo, ki so po zatrdilih gospodarstva
močno podcenjeni, bosta zvišanje bruto minimalne plače in izločitev dodatkov iz nje letos
zasebni sektor stala 197,1 milijona, javni sektor pa 23,3 milijona evrov.
V Sloveniji je decembra minimalno plačo po podatkih statističnega urada v zasebnem sektorju
prejemalo 33.621 oseb, v javnem pa 7678 zaposlenih. Ali se je napoved nekaterih, da bodo
spremembe zvišale tudi število prejemnikov minimalne plače, uresničila, še ni znano.
Podatkov za zasebni sektor namreč še ni, prve ocene za javni sektor pa po oceni, ki jo
posredovalo ministrstvo za javno upravo, kažejo, da se je število izplačanih minimalnih plač
povečalo na 18.542.
Novela zakona o minimalni plači je z letom 2020 znesek minimalne plače zvišala z 886,63 na
940,58 evra bruto. Poleg tega so bili s 1. januarjem iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki.
Ljubljana, 06. marca (STA)

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

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala IUS-INFO.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV za
10.00- Zima se počasi poslavlja in čakajo prva domača kajakaška tekmovanja v letu 2020. Uvodni tekmovalni vikend na Savi bo 14.
in 15. marca, teden kasneje pa bo potekala še mednarodna tekma za točke ICF v Solkanu.Predstavili bodo pomembnejša
tekmovanja v letošnjem letu ter pojasnili sistem izbirnih tekem, kako so se pripravljali na novo sezono bodo pojasnili naši najboljši
slalomisti na divjih vodah. Novinarska konferenca bo v M hotelu, Ljubljana
10.00-Avto-moto zveza Slovenije četrtič zapored organizira izbor Najboljši za volanom, s katerim bo Slovenija maja dobila najboljšo
mlado voznico in najboljšega mladega voznika tega leta. AMZS in partnerji, ki sodelujejo pri izboru, bodo Najboljši za volanom 2020
predstavili na novinarski konferenci v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem
11.00- Zakaj slovensko gradbeništvo čaka črna prihodnost, če bodo za gradbene projekte pri nas vse pogosteje izbrani tuji izvajalci
iz tretjih držav, s tem pa bodo ogrožena delovna mesta in plače naših delavcev, zakaj tujim izvajalcem naša država dopušča marsikaj,
domači pa morajo upoštevati najstrožje ukrepe, kakšne posledice bodo doletele naše gradbeništvo, če delavcem ne bomo zvišali plač
in zakaj Slovenija ne ščiti svojega gradbenega trga, svojih podjetij in zaposlenih v njih, kot to počnejo razvite države, in ne
preprečuje socialnega dampinga, ampak ga spodbuja? To je nekaj glavnih tem, o katerih bodo na novinarski konferenci
spregovorili:Jože Renar, direktor GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov, Kristjan Mugerli, direktor podjetja
Kolektor CPG, Boris Sapač, član uprave družbe Pomgrad in Edo Škufca, član uprave družbe CGP.V sejni sobi v 1. nadstropju
Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana
14.00 - Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek bo obiskal 47. letni posvet zadružnikov, ki velja za enega najpomembnejših
dogodkov v slovenskem prostoru na področju kmetijstva in zadružništva. Na 47. letnem posvetu zadružnikov bo imel Pierre Bascou,
direktor na generalnem direktoratu Evropske komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja, predstavitev z naslovom Priložnosti nove
skupne kmetijske politike in podnebni cilji. Smaragdna dvorana, Grand Hotel Bernardin, Obala 2, Portorož
17.00-3. redna seja Koordinacije zdravniških organizacij na kateri bo obravnavana prioritetna problematika v javnem zdravstvu s
katero želimo seznanit novo vlado. Na seji bi prisoten tudi Tit Albreht, predsednik sekcije za preventivno medicino pri Slovenskem
zdravniškem društvu. Izjava za medije ob 18.15. V veliki sejni sobi Slovenskega zdravniškega društva, Domus Medica, Dunajska 162,
Ljubljana

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

20.00- Literarni dogodek- Literarno novinarstvo – Mitja Meršol in Leonora Flis. Literarno novinarstvo je žanr, ki združuje lastnosti
novinarskega in literarnega pisanja. Gre za novinarska besedila, ki se berejo kot zgodbe, a je v njih vse res. Kakšno osnovo ima
literarno novinarstvo in kam se razvija danes? O tem bosta spregovorila Mitja Meršol in Leonora Flis.Trubarjeva hiša literature,
Stritarjeva 7, Ljubljana
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Slovencev ni,
delajo pretežno

Albanci
Kakšna je situacija na trgu dela v podravski regiji, kjer
nova stanovanja rastejo na veliko in se bo še gradilo
Nina Ambrož

fasaderjev itd.

Mariboru in okolici se
gradi na veliko, zlasti

V

okoli nakupovalnega središča Qlandia in na Studencih, načrtovanih je okoli dva tisoč do tri
tisoč

stanovanj.

Po

podatkih stati-

urada gradnja v podravski
regiji cveti, na Štajerskem je, sodeč
po izdanih gradbenih dovoljenjih, v

stičnega

načrtu

37

Če

bi bilo v gradbeništvu na splošno

(zaposlenih) več delavcev, bi gradnja

najete izvajalske in poodizvajalske

firme. Tudi nadzornike, ki bdijo nad

tekla hitreje, meni. "A je trg takšen,
kot je zdaj, najbrž že v nekem rav-

novogradnjo, je Sinovec najel. Ker je

novesju. Če je na trgu preveč ljudi,

vpet v gradbeno situacijo

tudi ni dobro," razmišlja, da delavci

razmere,

da

pravi,

in pozna

mnogi

izvajal-

ci poročajo o kadrovskih težavah.
Strokovno izobraženih delavcev ni,

Da

so svoje delavce vedno pla-

delavcev za osnovna gradbena dela

zimskemu času,

najdejo zunaj Slovenije, inštalater-

Tamesa.

za mrtvo

in (podizvajalci
polno, vreme je nekoliko

sezono, investitorji

boljše kot v preteklih letih, tempe-

ni. Ni pa tudi
delavcev oziroma jih kronično pri-

rature so višje, snega

manjkuje že dlje časa, povpraševanje po različnih gradbenih profilih
je že leta precej večje kot ponudba,
ugotavljajo tako gradbinci kot zavod

je njihova skupna izkušnja, večino

v takšnih razmerah verjetno dobijo

boljše plačilo.

odstotkov vseh stanovanj

ki v gradbeništvu velja
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-

nepre-

pogodbeno

čevali nekoliko višje kot konkurenca, zatrjuje Robert Šegula, direktor

v Sloveniji. Kljub

delajo na

Vivalavidine

mičnine gradijo drugi

je in električarje pa doma v Sloveniji. "Povpraševanje po kvalificiranih
kadrih je trenutno bistveno višje,
kot jih je na voljo. Izvajalci morajo

pogosti fluktuaciji in želiš ohrani-

precej optimizirati svoje delo," pov-

ši," pripomni. "Težko je dobiti nove

zema Sinovec.

je naš kader tudi nekoliko starej-

strokovno usposobljene delavce.
tako ni, sploh ne mlajših

Mlajših

Novogradnje Maribor, ki v Engel-

delajo tam. Slovenski plačilni sistem
je problem, kar se tiče trga dela,

sovi ulici, na meji med Taborom in
Studenci, gradita drugi blok, v njem

javlja ponavljajoče se razpise delo-

51 od skupno 71 stanovanj, prvi blok je že prodan v celoti.

dajalcev, ki iščejo zidarje, fasaderje,

ti dobro, profesionalno ekipo. "Zato

Podobno predstavlja Andrej Jeričevič iz družb G konstrukcije in

ki konstantno ob-

za zaposlovanje,

Zaveda se, da denar igra pomembno vlogo, če se želiš izogniti

so prodali

Slovencev. Verjetno so šli v tujino in

nismo konkurenčni, če se primerjamo recimo z Avstrijo, kjer delavci
dobijo trinajsto plačo, delodajalci pa

električarje, elektro-

Obe omenjeni firmi sta enako kot

so manj obdavčeni." Šegula v nižjih

inštalaterje, keramičarje, inženir-

Vivalavida brez lastnih zaposlenih

dajatvah vidi rešitev. Ptujsko

je, konstrukterje, varilce in druge

nižjih gradbenih delavcev, imata

štalatersko podjetje

gradbene delavce. Četudi državna

nekaj

statistika beleži, da se je gospodar-

delata

montažerje,

sko razpoloženje v državi februarja

inženirjev in prodajalcev, in

istem modelu

-

80 zaposlenih

Tames

inima

in je angažirano pri

za posta-

mnogih podravskih stanovanjskih

vljanje objektov sklepata pogodbe

novogradnjah kot podizvajalec, so-

po

dvignilo v primerjavi z januarjem,

s (pod)izvajalci.

je klima v gradbeništvu nekoliko

ru z njimi

usahnila.

činoma zaposlujejo ljudi z juga, v
glavnem s Kosova, nekaj iz Bosne

in

Jeričevič

v pogovo-

na terenu sliši, da

"ve-

delovalo je tudi pri Magnini lakirnici v Hočah, trenutno pa so aktivni
v osmih projektih. Delavce občasno
outsourcajo, pravi Šegula. "Špice po-

Breme nosijo (pod)izvajalci

in Hercegovine. Slovencev skorajda
ni. Obrtniki, ki delajo strojne in ele-

krivamo z Albanci oziroma Slovenci, ki so albanskega porekla in so si

Boris Sinovec, direktor in lastnik

ktro inštalacije, pa še imajo zaposlene Slovence.”

zadnjega pol leta sploh ne gre več."

V gradbeništvu

mariborskega podjetja Vivalavida,

mariborskem predelu Brezje
postavilo približno polovico od

Mladih in strokovno

skupno načrtovanih 27 vrstnih hiš,

usposobljenih ni

ki

je v

gradnjo pa nadaljuje, neposrednih
izkušenj z zaposlovanjem in iskanjem gradbenih delavcev nima. Vi-

valavida je investicijska, inženirska
družba brez lastne gradbene operative,

brez zaposlenih zidarjev,

v Sloveniji odprli espeje. Drugače

Boris Sinovec dodaja, da pri svoji
investiciji ne zaznavajo kadrovskih

brez tujih delavcev ;
zlasti Albancev ,
ne gre več

problemov, ki pestijo (podizvajalce, njihova gradnja naselja v Brezju

teče

po načrtu,

počasi in zanesljivo.
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Letos manj stanovanj kot lani
Januarja je bilo izdanih 577 dovoljenj za gradnjo stavb, kar na mesečni
ravni predstavlja petodstotno rast, medletno pa desetodstoten padec,
je poročal statistični urad. Od vseh teh izdanih gradbenih dovoljenj jih
je bilo 224 za stanovanjske, 353 pa za nestanovanjske stavbe. Skoraj vsa
izdana gradbena dovoljenja so bila izdana za novogradnje, le odstotek jih
je dovoljeval spremembo namembnosti. V večstanovanjskih stavbah je
predvidenih 42 odstotkov stanovanj, v enostanovanjskih stavbah 58 od-

stotkov.

Z izdajo gradbenih dovoljenj je

dovoljenih za 54 odstotkov več gradenj

bilo v januarju na mesečni ravni
novih stanovanj, na letni ravni
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pa za dva odstotka manj.

Foto: Robert BALEN
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Dve ponudbi za Avtokamp Jezero

9. MARCA, 2020

Premogovnik Velenje je v okviru javnega zbiranja ponudb za nakup kompleksa Avtokamp Jezero in
zemljišča čolnarna prejel dve ponudbi. Z obema ponudnikoma bo premogovnik šel v nadaljnja
pogajanja, so za STA povedali v družbi. Premogovnik je avtokamp prodajal že maja 2017, vendar
takrat ni prejel ustrezne ponudbe. Pri tokratni prodaji je bila izhodiščna cena postavljena pri 870.000
evrov za avtokamp, za zemljišče čolnarne pa pri 15.000 evrov. Gre za ograjen prostor za kampiranje
velikosti 22.259 kvadratnih metrov, ki ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo. V
ograjenem prostoru stojita dva objekta in recepcija.

Prodajajo tudi gradbene parcele v Mozirju
Na spletni strani Premogovnika je objavljen tudi razpis za odprodajo dveh večjih gradbenih zemljišč
Podrožnik in Žekovec v Mozirju. Kompleks Podrožnik, ki se nahaja v neposredni bližini upravnega
centra v Mozirju, sestavljata dve parceli v skupni izmeri 8638 kvadratnih metrov površine.
Izhodiščna cena je določena v višini 310.000 evrov.
Kompleks Žekovc, ki se nahaja v bližini spodnje postaje nihalke Golte, pa sestavljajo štiri parcele
velikosti 10.289 kvadratnih metrov površine. Izhodišča cena za to zemljišče pa je postavljena pri
200.000 evrov. Rok za oddajo ponudb pa je 6. april.
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Odprodaja nekaterih nekdanjih naložb
Premogovnik Velenje tako letos nadaljuje z odprodajo nepremičnin in zemljišč, ki niso v neposredni
povezavi z osnovno dejavnostjo pridobivanja premoga. Leta 2016 je Premogovnik Velenje prodal
tudi Hotel Oleander v Strunjanu za 1,28 milijona evrov. Kupilo ga je izolsko podjetje Oleander
Resort v lasti Igorja Krumpaka.
Celjskemu Eurotasu so prav tako leta 2016 prodali Hotel Barbara v Fiesi; kupnina je dosegla 2,85
milijona evrov.

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

S Prvo osebno zavarovalnico pa je Premogovnik Velenje februarja 2016 podpisal pogodbo o prodaji
Centra starejših Zimzelen v Topolšici.
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