Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 9. 2020
Število objav: 16
Internet: 15
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 11
Inženirski dan: 0
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Naslov

Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti Lovšinu

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba
Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo,...

Naslov

Zaključuje se javna obravnava osnutka novega gradbenega zakona

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 10. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...zakona. Ta bi morala biti zaključena konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti sprememb podaljšali na predlog
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije. Med predvidenimi novostmi osnutka je, da
plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila...

Naslov

(INTERVJU) Sonja Šmuc: "Podjetniki so prodajali tudi premoženje za plače"

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

Tanja Fajnik Milakovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti, ki več vlagajo v razvoj svojih proizvodov, ki jih najdemo v elektro industriji, kovinski in drugih industrijah,
pa tudi nekatera podjetja iz gradbeništva in inženiringa. Poznam uspešno podjetje, ki mu je občutno upadel promet,
ima pa še vedno dobiček. Ob petkih ne delajo in ne koristijo možnosti krajšega delovnega časa,...

Naslov

NADALJEVANJE TOŽBE INTEREUROPE PROTI LOVŠINU: Sodnica presenetila
njegovega odvetnika

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba
Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo,...

Naslov

Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti Lovšinu

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba
Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo,...
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Naslov

Poglejte kalvarijo, ki jo mora opraviti investitor v Sloveniji

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeni zakon

...pridobitvi dokončnega gradbenega dovoljenja, in ne zgolj pravnomočnega. Novost je sicer v postopku ustavne
presoje, podobno rešitev pa vnašajo tudi v gradbeno zakonodajo. Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita
Zaberl, GIGA-R, Foto: Margita Žaberl/GIGA-R Okoljevarstveno dovoljenje Pri nekaterih naložbah pa je...

Naslov

Kdo naj gradi drugi tir, domači gradbinci ali Kitajci?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 9. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...KOMENTAR Kdo naj gradi drugi tir, domači gradbinci ali Kitajci? Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: drugi tir
dodaj gradbeništvo dodaj 2TDK dodaj Dušan Zorko dodaj GZS dodaj Čas branja: 2 min SHRANI 2 09.09.2020 15:51
Ali smo pripravljeni sprejeti višjo ceno projekta zato,...

Naslov

Najbolj brani članki danes

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investitor v Sloveniji 5. Bo kitajski poslovnež iz hranilnice Lon ustanovil novo Adrio? 6. Turisti zapuščajo Grčijo,
prešteva se izguba 7. Kolektor: rast gradbeništva in energetike, bolečina na avtomobilskem delu 8. Leto po omejitvi
kreditiranja: Kaj se dogaja s potrošniškimi in kaj s stanovanjskimi posojili 9. Kako...

Naslov

Mlajši odrasli s strokovno srednješolsko izobrazbo pogosteje zaposleni od vrstnikov z
gimnazijo

Medij

Cekin.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...strokovne programe je v državah OECD povprečno vpisanih 42 odstotkov srednješolcev. Tretjina jih izbere področje,
ki zajema tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo. Z 18 odstotki sledijo poslovne, upravne in pravne vede, s 17
odstotki storitve, s 13 odstotki pa zdravstvo in sociala. V Sloveniji je bilo leta 2018...

Naslov

Z vrhunsko tehnologijo do inteligentne hiše

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 10. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 8

Površina: 1.468 cm
2

...različnih ponudnikov montažnih objektov, vendar jih ima le peščica lastno proizvodnjo, vse zakonsko zahtevane
certifikate in ki gradijo skladno z veljavno gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponudnik izvirnih rešitev na
področju gradnje sodobnih lesenih objektov v Evropi, še pravi direktor in doda, da so vizionarji v panogi,...
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Naslov

AAG podal pripombe na Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1)

Medij

Alpeadriagreen.wordpress.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

...se končajo po določbah tega zakona v Inšpekcijski postopki in postopki izvršbe, ki so bili začeti na podlagi določb
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr) se končajo po določbah Gradbenega zakona (Uradni
list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr) 9 odstavek AA člena je potrebno odpraviti, saj posega že v pridobljene
pravnomočne...

Naslov

Do novih strank v gradbeništvu v času COVID-19

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Ljubljana/Maribor, 9.september 2020 - MojMojster.net v času COVID-19 podpira podjetja in jim omogoča lažjo
prilagoditev na nihanje povpraševanja na trgu ter načrtovanje novih poslov v času poostrenih ekonomskih pogojev.
Svetovna pandemija je poleg vsakdanjega življenja krepko pretresla tudi domači

Naslov

Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti Lovšinu

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Koper, 09. septembra (STA) - Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih
letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in
Ukrajini. Sodišče je odločilo,...

Naslov

Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti Lovšinu

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Koper, 09. septembra (STA) - Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih
letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in
Ukrajini. Sodišče je odločilo,...

Naslov

NADALJEVANJE TOŽBE INTEREUROPE PROTI LOVŠINU: Sodnica presenetila
njegovega odvetnika

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba
Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo,...
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Rebalans proračuna, ki pozablja na javno zdravstvo in razvoj

Medij

Levica.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...stanovanj. Infrastruktura niso samo ceste in betonPrioritete Janševe vlade na infrastrukturnem področju so se jasno
pokazale že pri nedavnih spremembah gradbene zakonodaje, s katerimi so pri zagotavljanjih gradbenih dovoljenj
praktično onemogočili izvajanje postopkov, povezanih z varovanjem okolja. Zgrešene in okoljsko škodljive...
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Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope
proti Lovšinu
Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba Intereurope
proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je odločilo, da bo v
zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega projekta pa je preložilo za nedoločen čas.
Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja Lovšina, Lovšinovega namestnika
Zvezdana Markežiča in delavsko direktorico Ondino Jonke vložila že leta 2010. Družba zaradi domnevnega oškodovanja
z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in Ukrajino terja 37,5 milijona evrov.
Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz tujine, kar bo očitno zaznamovalo tudi
nadaljevanje postopka. Lovšina na današnjem naroku ni bilo, od toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj so po
smrti Markežiča stranka v postopku njegovi dediči.
Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca gradbeništva Dejana Žlajpaha v zvezi z
Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta je glede skupne investicijske vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov opozoril
na visok delež, ki ga je pri celotnem strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je znašal 12 milijonov evrov. Skupna cena je
po njegovem bila nerealna in je bistveno odstopala od primerljivih investicij.
Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k osnovni pogodbi utemeljeni oz. jih je bilo glede na obseg investicije
pričakovati, težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.

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

Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo, kar pa po besedah sodnice Špele Grilc v
tem postopku ni bistveno, saj je morala tudi uprava sprejeti odločitev glede primerne cene investicije pred izdelavo
projektne dokumentacije.
Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec sicer pojasnil, da je pri izdelavi mnenja
upošteval faktor vpliva trga na način, da je primerjal, kakšne cene so na ukrajinskem trgu za podobne projekte dosegali
nemški in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah dodal, da je pri izbiri najugodnejšega ponudnika (v tem primeru Rika) poleg
cene treba upoštevati tudi zanesljivost, izkušnje in preteklo sodelovanje.
Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega projekta zreli za sprejem odločitve, tako da
bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki bo izšla pisno.
Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen čas. Kot je pojasnila, se sodišče zavzema za
zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že izdelal pisno mnenje, a ga ne morejo kontaktirati.
Odvetnik Dernovšek je po koncu naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski izvedenec odgovori na njihove
pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne sodbe v ukrajinskem delu zahtevka pa je odvetnika
presenetila.
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Zaključuje se javna obravnava osnutka novega
gradbenega zakona
Z današnjim dnem se zaključuje javna obravnava osnutka novega gradbenega zakona. Ta bi morala biti zaključena
konec avgusta, a so jo zaradi obsežnosti sprememb podaljšali na predlog Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije.
Med predvidenimi novostmi osnutka je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave
začetka gradnje, se bo dokazilo predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo
dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij,
ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku. To bo veljalo tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti. V
primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo, zoper
katero bi bila možna pritožba.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada. Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena tudi
opredelitev sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega
dovoljenja.

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

Po predlogu osnutka bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v
zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje.
Prav tako osnutek predloga predvideva legalizacijo za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje dovoljenja za
objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se
bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega
dovoljenja pred 1. junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v
inšpekcijskih postopkih.
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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!

(INTERVJU) Sonja Šmuc:
"Podjetniki so prodajali tudi
premoženje za plače"

Sonja Šmuc: ”Z velikim pričakovanjem gledamo, kaj se bo zgodilo septembra in v preostalih jesenskih mesecih.”
TOMAŽ RANC
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Tanja Fajnik Milakovič

09.09.2020, 06.30

Koronakriza je prizadela podjetja, a ne bo tako črno, ocenjuje generalna
direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. So tudi podjetja, ki bodo
imela enake ali celo boljše prihodke v letošnjem letu kot lani.
V kakšni kondiciji je bilo slovensko gospodarstvo pred koronakrizo in v kakšni je danes?
"Leto 2019 je bilo rekordno, v vseh pogledih. Tako po prihodkih, dobičku kot zaposlenosti. V
zadnjem desetletju je slovensko gospodarstvo podvojilo izvoz. Konkurenčnost slovenskega
gospodarstva je bila lani na vrhuncu, kljub najvišji realni rasti povprečne bruto plače (2,7
odstotka) po letu 2001, kot kažejo podatki UMAR. Za gospodarstvo pa je bil pomemben vir
zadovoljstva petodstotni dvig produktivnosti dela, saj je to podatek, ki pove, da izboljšujemo
konkurenčne sposobnosti. Za letošnje leto smo pričakovali nekoliko bolj umirjeno, a še vedno
lepo pozitivno rast ključnih gospodarskih kazalcev. A po odličnem januarju in februarju je
prišel problematičen marec, za tem katastrofalen april, težek maj in nato nekoliko boljši junij in
julij, v avgustu pa smo končno dočakali tudi nekaj več optimizma. Zdaj z velikim
pričakovanjem gledamo, kaj se bo zgodilo septembra in v preostalih jesenskih mesecih. Ta bo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

namreč pokazatelj, kako hitro se bo začel zmanjševati zaostanek za lanskim letom. Smo
optimistični, čeprav to ne pomeni, da bo leto dobro, temveč da ga lahko preživimo bolje od
črnih napovedi. Zadnja objava BDP je pokazala, da bo letošnji padec nižji od najhujših
predvidevanj, verjetno nekje okrog sedem odstotkov, ocenjujemo na GZS, v naslednjem letu pa
pričakujemo ponovno rast."

Kjer še ni dela in poslov, bodo morali tudi odpuščati
Koga je epidemija najbolj prizadela?
"V prvi polovici leta je izvoz blaga padel za več kot dve milijardi evrov, storitev je bilo manj za
760 milijonov evrov, industrijska proizvodnja v predelovalni industriji pa je bila nižja za
desetino. Če pod to potegnemo črto, ugotovimo, da je kriza močno prizadela eno tretjino
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slovenskih podjetij - predvsem podjetja iz storitvenih dejavnosti, kot so javni prevozi,
gostinstvo, turizem, pa tudi avtomobilsko industrijo in nekatere druge delovno intenzivne
panoge. Nekatere med temi dejavnostmi se lahko hitreje poberejo, kot se bodo druge."
Se jeseni torej ne obetajo velika odpuščanja, kot se je napovedovalo še pred kratkim?
"V nekaterih sektorjih se odpuščanjem jeseni zagotovo ne bodo mogli izogniti. Konec
septembra ugasne ukrep čakanja na delo. Podjetja, ki še vedno nimajo dela in poslov, ne bodo
mogla ostati v enako številčni zasedbi, kot so bila do zdaj. Zato upamo, da bo država uspela
najti rešitve, tudi speciﬁčne, za tiste najbolj prizadete branže."
Država je sprejela kar nekaj protikoronskih paketov pomoči. Omenili sva čakanje na
delo. Kaj pa skrajšani delovni čas? Kako so se odzvala podjetja?
"To sta pri nas dva ločena ukrepa. V Avstriji imajo urejeno tako, da je skrajšani delovni čas v
določenem krajšem obdobju lahko tudi v polnem obsegu, tako da je v bistvu njihov skrajšani
delovni čas tako rekoč oblika čakanja na delo, zato pri terminologiji prihaja do zmede. Želimo
si, da bi po vzoru Avstrije in Nemčije ukrep skrajšanega polnega delovnega časa tudi pri nas
postal bolj privlačen, da bi predstavljal kombinacijo obeh ukrepov in bi bil bolj
subvencioniran. Dejstvo je, da se podjetja težko odločijo ljudi poslati na čakanje, zato je to
skrajni ukrep za skrajne razmere. Če je del zaposlenih doma, del pa dela, to vodi do številnih
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težav v podjetju. A vsekakor je bolje imeti zaposlene na čakanju na delo kot pa sestavljati
sezname, koga je treba odpustiti, ker delodajalec za te delavce trenutno nima dela, pričakuje pa,
da se bodo razmere v doglednem času izboljšale. Zato je za državo bolj smotrno, da naredi
oceno ne le ﬁnančne transakcije, temveč tudi psihološke in socialne dimenzije dela in naredi
ukrep skrajšanega polnega delovnega časa čim bolj privlačen za delodajalce. Tako bodo ti
lahko ljudi obdržali do ponovnega polnega zagona poslovanja. Brez dvoma pa sta oba ukrepa,
tako ukrep subvencioniranja začasnega čakanja na delo kot skrajšanega delovnega časa,
izjemno vplivala na trg dela. Brez teh ukrepov bi bila brezposelnost danes bistveno višja."
Objavljen je bil seznam podjetij, ki so dobila največ pomoči države. Med njimi je precej
tudi državnih podjetij. Nekateri imajo ob tem pomisleke. Kaj menite vi?
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"Podjetja je treba gledati kot samostojne gospodarske subjekte, ne z vidika njihovega
lastništva. Zakaj bi bili zaposleni v državnih podjetjih diskriminirani v primerjavi z
zaposlenimi v zasebnih podjetjih ali obratno? To bi morali v Sloveniji končno presekati in
prenehati z ločevanjem. Tudi Lufthansa po državni injekciji ni spremenila ključnih usmeritev
pri poslovanju. Drugo je vprašanje, ali se podjetja v državni lasti najbolj optimalno upravlja.
Vemo, da je na tem področju še veliko možnosti za izboljšave. Raziskave kažejo, da državna
podjetja pri nas dosegajo slabše rezultate. A to je, kot sem že omenila, problem upravljanja, ne
pa pravic zaposlenih."

Marsikatero podjetje bo drugo leto vračalo državno pomoč
So pa tudi podjetja v Sloveniji, ki so tudi v času epidemije poslovala, zaposlovala in niso
zaprosila niti za evro državne pomoči. Koliko je takih?
"Po anketi, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije opravila junija, v njej pa je sodelovalo
okrog 300 podjetij, jih je kar petina ocenila, da bodo v letošnjem letu imeli enake ali celo
boljše prihodke kot lani. Ta kriza ni vplivala na vse enako, je pa veliko večino močno
prizadela. Želimo si, da bi bilo podjetij, ki ne bodo potrebovala državne pomoči, čim več.
Marsikatero podjetje, ki je dobilo pomoč, jo bo prihodnje leto vračalo, ker ne bo izpolnjevalo
pogoja vsaj desetodstotnega znižanja poslovnega rezultata glede na predhodno leto. To je
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spodbuden podatek, saj kaže, da imamo podjetja, ki zmorejo in znajo poiskati rezerve, tudi ko
pride kriza."
Bi lahko izpostavili katero podjetje?
"Med njimi so podjetja s področja informatike in telekomunikacij, farmacija, podjetja iz
predelovalnih dejavnosti, ki več vlagajo v razvoj svojih proizvodov, ki jih najdemo v elektro
industriji, kovinski in drugih industrijah, pa tudi nekatera podjetja iz gradbeništva in
inženiringa. Poznam uspešno podjetje, ki mu je občutno upadel promet, ima pa še vedno
dobiček. Ob petkih ne delajo in ne koristijo možnosti krajšega delovnega časa, prav tako
zaposlenih niso pošiljali na čakanje na delo. Ko smo lastnika vprašali, zakaj se niso odločili za
nobeno obliko pomoči, je odgovoril: zakaj bi se s tem ukvarjal?"
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So postopki za pridobitev pomoči tako zapleteni?
"Kljub vsem prizadevanjem niso enostavni. Z namenom, da bi preprečili zlorabe, marsikdaj vse
skupaj preveč zapletemo. Drug drugemu ne zaupamo dovolj, da bi postopke čim bolj
poenostavili. Zlorabe se dogajajo v vseh sistemih, tudi v najboljših. Vprašanje je samo,
kolikšen odstotek zlorab si pripravljen sprejeti, zato da bi tistim, ki dobro delajo, olajšal
položaj. Ne pa obratno, da postopke pridobivanja pomoči otežiš toliko, da nad njimi obupajo
tudi tisti, ki jim želiš pomagati."
Pred krizo je bilo zelo težko najti dobre delavce, tudi zato jih je verjetno zdaj toliko težje
odpustiti.
"Znane so zgodbe podjetnikov, ki so v želji, da ohranijo svoje ekipe zaposlenih čim bolj
nedotaknjene, prodajali tudi svoje zasebno premoženje, da so lahko v teh razmerah izplačevali
plače, regres. A pri takšnem ravnanju prideš do točke, ko se začneš spraševati, ali ni to breme
vendarle preveliko. Najti je namreč treba pravo mero, da ščitimo zaposlene, hkrati pa tudi
kapital. Ker ko usahne kapital, se tudi zaposleni znajdejo v težavah."

"Nekdo, ki je ravnokar prebolel neko bolezen, ne more takoj po
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koncu zdravljenja odteči maratona"
Kaj je ta kriza prinesla pozitivnega gospodarstvu?
"Spoznanje, da že z drobtinico pomoči znamo preživeti najhujše. Izkazalo se je tudi, da so
krizo lažje preživljala podjetja, ki imajo razvito digitalizacijo, so bolj ﬂeksibilna in imajo
kratke dobavne verige. To so tri prednosti, ki so jasno ločile dobra podjetja od ostalih. Kriza po
drugi strani Sloveniji tudi v prihodnje veliko ponuja. Evropa je že pred krizo dajala velik
pomen reindustrializaciji. Gre za proces pripeljati proizvodnjo z oddaljenih koncev sveta nazaj
na stari kontinent. Koronakriza je in bo to le še pospešila. Marsikatero slovensko podjetje bo
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tako v boljšem položaju, ker bo pridobilo nove posle. Seveda pa nismo edini, zato bo zelo
pomembno, da bomo zanimivi, saj se bo za te posle borilo veliko držav. Dobra izkušnja je bilo
tudi delo od doma."

Delovni dan se jim je razvlekel do večera
Zakaj je bilo možno več dela od doma v času epidemije, prej pa se delodajalci zanj niso
preveč ogrevali?
"Naša zakonodaja podjetjem zelo otežuje delo od doma in prav to je razlog, da se delodajalci
zanj v običajnih časih zelo redko odločajo. Zahteva pregled lokacije, kjer bo zaposleni
opravljal delo od doma. Torej vstop varnostnega inženirja v dom zaposlenega. Najave in
odjave inšpektoratu za delo, kdaj kdo dela od doma. Skratka, imamo kup administrativnih
zahtev, ki se jih delodajalci preprosto nočemo iti. V času epidemije se je lahko aktiviral
zakonski člen, ki je omogočal delo od doma tudi brez izpolnjevanja vseh teh ukrepov. Pokazalo
se je, da navkljub temu nihče pri delu od doma ni bil ogrožen. Delodajalci zato dajemo pobudo,
da se samo trije členi zakona o delovnih razmerjih spremenijo. Upam, da nam bodo
prisluhnili."
Veliko je bilo govora o prednosti dela od doma. So tudi slabe strani?
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"Seveda so. V enem podjetju, kjer so zaposlenim, večinoma ženskam, že pred časom omogočili
delo od doma, so ugotovili, da so opravile manj službenih obveznosti, ob tem pa so poročale,
da so bistveno bolj obremenjene. Izkazalo se je, da so skušale ob delovnih nalogah postoriti še
kup družinskih opravil, zato se je njihov delovni dan razvlekel do večera. Bile so dvojno
obremenjene, kar je lahko past dela od doma. Druga past dela od doma je, da če ni ustreznega
sistema dodeljevanja nalog in spremljanja dela, lahko storilnost tudi zelo pade. Tretji problem
pa je lahko, da delodajalci hitreje spregledajo prispevek zaposlenih, ki jih redkeje vidijo. Vse te
stvari, in še kakšna bi se našla, je treba upoštevati ob uvajanju ﬂeksibilnih oblik dela, po
katerih verjamem, da bomo tako zaposleni kot delodajalci posegali čedalje pogosteje."
Kaj bi država še morala narediti za ohranitev delovnih mest?
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"Po vzoru nekaterih drugih držav bi morala podaljšati podporne ukrepe podjetjem. Nemčija
denimo omogoča podjetjem pod določenimi pogoji dvanajstmesečni odlog plačila davkov in
prispevkov. Ravno tako so se dogovorili, da se možnost skrajšanega delovnega časa lahko
podaljša tudi do 24 mesecev. Vsa ta podaljševanja sporočajo, da se zavedajo, da bo okrevanje
gospodarstva po epidemiji še dolgo. Naj ponazorim: nekdo, ki je ravnokar prebolel neko
bolezen, ne more takoj po koncu zdravljenja odteči maratona, ampak si bo še nekaj časa po
bolezni postopoma nabiral kondicijo. Tako je tudi v gospodarstvu. Posli se ponovno
pridobivajo postopoma. Vlada lahko pri tem res veliko pomaga s subvencioniranjem delovnih
mest. Čeprav samo to ni dovolj. Podjetjem mora pomagati tudi, da bodo likvidna in bodo lahko
zaposlenim zagotavljala nesubvencioniran del plač. Slovenska vlada je sicer sprejela vrsto
dobrih ukrepov in zagotovila večjo varnost tako podjetjem kot zaposlenim. Skrbi pa nas, da je
navkljub temu potrošnja upadla. Bančne vloge gospodinjstev se samo krepijo, v prvi polovici
leta so zrasle za 1,25 milijarde evrov. Ljudje varčujejo. Na bankah imamo komitenti že preko
21 milijard evrov prihrankov. Denar, ki se ustavi na banki, v vlogi na vpogled, pa je v bistvu v
slepi ulici. Država bi zato lahko naredila več, da spodbudi potrošnjo in kroženje denarja.
Ljudem je treba povedati, da ni razlogov, da bi bili tako zaskrbljeni za svojo prihodnosti. Vse
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bo še dobro."
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NADALJEVANJE TOŽBE INTEREUROPE
PROTI LOVŠINU: Sodnica presenetila
njegovega odvetnika
Koper
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž in Zdravko Primožič/FPA - 09.09.2020 ob 15:13
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Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po
šestih letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem
Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je odločilo, da bo v
zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega projekta pa
je preložilo za nedoločen čas.
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Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja
Lovšina, Lovšinovega namestnika Zvezdana Markežiča in delavsko
direktorico Ondino Jonke vložila že leta 2010. Družba zaradi domnevnega
oškodovanja z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in Ukrajino terja 37,5
milijona evrov.

16

Regionalobala.si
Država: Slovenija

09.09.2020
Sreda, 15:30

Kazalo

https://www.regionalobala.si/novica/nadaljevanje-t...

3/4

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

Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz
tujine, kar bo očitno zaznamovalo tudi nadaljevanje postopka. Lovšina na
današnjem naroku ni bilo, od toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj so po
smrti Markežiča stranka v postopku njegovi dediči.

Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca
gradbeništva Dejana Žlajpaha v zvezi z Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta
je glede skupne investicijske vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov opozoril
na visok delež, ki ga je pri celotnem strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je
znašal 12 milijonov evrov. Skupna cena je po njegovem bila nerealna in je bistveno
odstopala od primerljivih investicij. Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k
osnovni pogodbi utemeljeni oz. jih je bilo glede na obseg investicije pričakovati,
težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.
Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo,
kar pa po besedah sodnice Špele Grilc v tem postopku ni bistveno, saj je morala
tudi uprava sprejeti odločitev glede primerne cene investicije pred izdelavo
projektne dokumentacije.
17

Regionalobala.si
Država: Slovenija

09.09.2020
Sreda, 15:30

Kazalo

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

https://www.regionalobala.si/novica/nadaljevanje-t...

4/4

Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec sicer
pojasnil, da je pri izdelavi mnenja upošteval faktor vpliva trga na način, da je
primerjal, kakšne cene so na ukrajinskem trgu za podobne projekte dosegali nemški
in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah dodal, da je pri izbiri najugodnejšega
ponudnika (v tem primeru Rika) poleg cene treba upoštevati tudi zanesljivost,
izkušnje in preteklo sodelovanje.
Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega
projekta zreli za sprejem odločitve, tako da bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki
bo izšla pisno. Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen
čas. Kot je pojasnila, se sodišče zavzema za zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že
izdelal pisno mnenje, a ga ne morejo kontaktirati. Odvetnik Dernovšek je po koncu
naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski izvedenec odgovori na njihove
pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne sodbe v ukrajinskem
delu zahtevka pa je odvetnika presenetila.
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Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope
proti Lovšinu
STA

Istra

09. 09. 2020, 13.26
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Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba
Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini.
Sodišče je odločilo, da bo v zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega projekta
pa je preložilo za nedoločen čas.

Intereuropa v odškodninski tožbi zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja Lovšina, njegovega namestnika Zvezdana Markežiča in
delavsko direktorico Ondino Jonke (na fotografiji z odvetnikom Aleksandom Lisjakom) terja 37,5 milijona evrov. Foto: STA

KOPER > Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja Lovšina, Lovšinovega
namestnika Zvezdana Markežiča in delavsko direktorico Ondino Jonke vložila že leta 2010. Družba zaradi
domnevnega oškodovanja z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in Ukrajino terja 37,5 milijona evrov.
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Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz tujine, kar bo očitno zaznamovalo
tudi nadaljevanje postopka. Lovšina na današnjem naroku ni bilo, od toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj
so po smrti Markežiča stranka v postopku njegovi dediči.
Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca gradbeništva Dejana Žlajpaha v zvezi z
Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta je glede skupne investicijske vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov
opozoril na visok delež, ki ga je pri celotnem strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je znašal 12 milijonov evrov.
Skupna cena je po njegovem bila nerealna in je bistveno odstopala od primerljivih investicij.
Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k osnovni pogodbi utemeljeni oziroma jih je bilo glede na obseg
investicije pričakovati, težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.
Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo, kar pa po besedah sodnice Špele
Grilc v tem postopku ni bistveno, saj je morala tudi uprava sprejeti odločitev glede primerne cene investicije pred
izdelavo projektne dokumentacije.
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Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec pojasnil, da je pri izdelavi mnenja
upošteval faktor vpliva trga na način, da je primerjal, kakšne cene so na ukrajinskem trgu za podobne projekte
dosegali nemški in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah dodal, da je pri izbiri najugodnejšega ponudnika (v tem
primeru Rika) poleg cene treba upoštevati tudi zanesljivost, izkušnje in preteklo sodelovanje.
Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega projekta zreli za sprejem odločitve,
tako da bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki bo izšla pisno.
Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen čas. Kot je pojasnila, se sodišče zavzema za
zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že izdelal pisno mnenje, a ga ne morejo kontaktirati.
Odvetnik Dernovšek je po koncu naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski izvedenec odgovori na njihove
pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne sodbe v ukrajinskem delu zahtevka pa je odvetnika
presenetila.
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Poglejte kalvarijo, ki jo mora opraviti investitor v
Sloveniji
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Poglejte kalvarijo, ki jo mora opraviti investitor v Sloveniji
Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih:
gradbena dovoljenja dodaj
Tax-Fin-Lex dodaj
Margita Žaberl dodaj
Zlata Tavčar dodaj
Ministrstvo za... dodaj
Čas branja: 6 min
SHRANI 1

09.09.2020 01:30
Povzemamo postopke, ki čakajo investitorja v proizvodni obrat, in dodajamo organigrame.
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avtor
BORUT HOČEVAR
Poglejte kalvarijo, ki jo mora opraviti investitor v Sloveniji
Foto: Borut Hočevar
Več iz teme:
gradbena dovoljenja > Tax-Fin-Lex > Margita Žaberl > Zlata Tavčar > Ministrstvo za okolje in... > Natura 2000 > Direkcija RS za
vode > Zavod za varstvo... >
Kakšne postopke mora opraviti investitor, ki želi na nepozidanem zemljišču postaviti objekt, v katerem bo potekala proizvodnja,
je na konferenci družbe Tax-Fin-Lex razložila Margita Žaberl iz podjetja GIGA-R.
Recimo, da je za investitorjevo zemljišče sprejet občinski prostorski načrt, ki pa zahteva še izdelavo občinskega podrobnega
prostorskega načrta, na podlagi katerega bo lahko investitor dobil gradbeno dovoljenje.
Margita-Zaberl-Giga-R-Zlata-Tavcar-Tax-fin-Lex-5f577074290cd-5f577074306d5.jpg
Foto: Borut Hočevar
Margita Žaberl iz podjetja GIGA-R se ukvarja s pripravo dokumentacije za različne postopke pri urejanju prostora. Govorila je
na 2. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci, ki jo je organizirala družba Tax-Fin-Lex, vodila pa direktorica družbe Zlata
Tavčar (desno).
Celovita presoja vplivov na okolje
Investitor da pobudo za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), pripravijo pa ga na občini. Okoljski del
pri sprejemanju OPPN je postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
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CPVO opravijo predvsem za prostorske akte, kot so državni in občinski prostorski načrti ter OPPN. Tako presojajo tudi
strategije, programe in politike, ki bi lahko precej vplivali na okolje. Lani je bil zelo odmeven CPVO za Nacionalni energetski in
podnebni načrt.
Postopek CPVO vodijo na ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Dokumentacija za CPVO je okoljsko poročilo, postopek pa je
dvofazen. Najprej na MOP odločijo, ali je CPVO glede na vsebino in lokacijo prostorske ureditve sploh potreben. Če je, se
hkrati s postopkom sprejemanja prostorskega akta postopek tudi izvede.
Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita Zaberl, GIGA-R,
Foto: Margita Žaberl/GIGA-R
Kako se odločajo o nujnosti izvedbe CPVO
Ali je CPVO v konkretnem postopku potreben, se na MOP odločijo na podlagi izhodišč prostorskega načrta. Odločajo po treh
merilih.
Vprašajo se, ali se z OPPN umešča v prostor poseg, ki bo pred gradbenim dovoljenjem potreboval presojo vplivov na okolje.
Pozor, v tem primeru govorimo o presoji vplivov na okolje, ki je drug postopek kot CPVO. Merila za presojo vplivov na okolje so
določena v uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Če je za poseg treba opraviti presojo
vplivov na okolje, bo pri prostorskem načrtovanju zelo verjetno treba opraviti CPVO.
Če sta na območju, na katerem želimo sprejeti OPPN, Natura 2000 ali katera druga oblika varovane narave (denimo krajinski,
regijski ali nacionalni park), bo MOP izdal odločbo, da investitor potrebuje CPVO.
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Odločbo izdajo tudi, če ocenijo, da bi OPPN lahko imel druge pomembne vplive na okolje. To pomeni, da se OPPN umešča
denimo na poplavno ali vodovarstveno območje, na območje kulturne dediščine ali v bližino varovanih objektov (stanovanja,
šole, bolnišnice), če se umeščajo proizvodna dejavnost, cesta ali železnica. MOP pri odločitvi sodeluje z nosilci urejanja
prostora (najpogosteje so to Direkcija RS za vode, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Zavod RS za varstvo narave
in ministrstvo za zdravje), ki v okviru svojih pristojnosti dajo mnenje, ali je treba opraviti CPVO.
Če na MOP ocenijo, da je treba opraviti CPVO, se izdela okoljsko poročilo. Z njim presojajo prostorski akt, ki mora biti usklajen
s smernicami nosilcev urejanja prostora. Vendar pa so si smernice različnih nosilcev urejanja prostora včasih nasprotujoče
oziroma jih je težko uskladiti.
Primer: Zavod RS za varstvo narave bo kot varstveni resor pri protipoplavni ureditvi želel čim manjše poseganje v strugo in
brežino vodotoka, direkcija za vode pa bo pri istem posegu kot razvojni resor želela izvesti učinkovito protipoplavno ureditev, v
katero bodo vključeni tudi gradbeni posegi v strugo ali brežino vodotoka.
Ko je okoljsko poročilo pripravljeno, ga je treba poslati na MOP, kjer odločijo o njegovi ustreznosti. Tudi če je ustrezno, si
investitor še ne more oddahniti. Ustreznost namreč pomeni le, da so v okoljskem poročilu (OP) zapisani ustrezni omilitveni
ukrepi za okoljsko sprejemljivost predvidenega prostorskega načrta. OPPN je treba pred javno razgrnitvijo uskladiti z OP.
Javnost potem daje pripombe, pripravljavec pripravi stališča nanje, nosilci urejanja prostora izdajo mnenje k predvideni ureditvi
in šele potem MOP potrdi okoljsko poročilo in OPPN se lahko sprejme.
Predhodni postopek
Ko je OPPN sprejet, želi investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. Glede na velikost in tehnične značilnosti je za večino posegov
v slovenskem prostoru v skladu z uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, treba opraviti
predhodni postopek, ki poteka na Agenciji RS za okolje (ARSO).
V tem postopku na agenciji odločajo, ali bi lahko imel poseg velike vplive na okolje in bo treba zanj opraviti tudi presojo vplivov
na okolje ter izdelati poročilo o vplivih na okolje (PVO). Predhodni postopek vodijo na ARSO, rok za njegovo izvedbo je dva
meseca, dejansko pa traja tudi do leta dni.
Avgusta je začela veljati sprememba uredbe PVO, s katero so dvignili pragove, kdaj je treba izvesti predhodni postopek. S
spremembo naj bi zmanjšali število predhodnih postopkov, reševali pa naj bi jih hitreje.
Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita Zaberl, GIGA-R,
Foto: Margita Žaberl/GIGA-R
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Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje
Po končanem predhodnem postopku investitorja čaka eden od dveh postopkov: presoja vplivov na okolje za namen izdaje
okoljevarstvenega soglasja (kadar poseg ni graditev) ali pridobitev integralnega dovoljenja (kadar gre za graditev).
Za nekatere posege zaradi velikosti oziroma tehničnih značilnosti ne izvedejo predhodnega postopka, ampak je zanje že od
začetka obvezna presoja vplivov na okolje. To velja za posege, ki presegajo pragove za obvezno presojo iz uredbe o posegih v
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.
Presoja vplivov na okolje je veliko zahtevnejša od predhodnega postopka, zanjo pa je treba izdelati poročilo o vplivih na okolje
(PVO).
S presojo vplivov na okolje pride investitor do okoljevarstvenega soglasja, kar pa velja od junija 2018 samo za posege, pri
katerih gradbeno dovoljenje ni potrebno. Dodajmo, da na ARSO čakajo na prvo obravnavo vloge za okoljevarstveno soglasje
še iz maja 2018.
Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita Zaberl, GIGA-R,
Foto: Margita Žaberl/GIGA-R
Integralni postopek
Če je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, mora investitor opraviti integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Tu sta
združena postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja: presoja vplivov na okolje in gradbeno dovoljenje.
Investitor odda na MOP vlogo, ki jo sestavljajo projekt za gradbeno dovoljenje, poročilo o vplivih na okolje in, če je potrebno,
tudi dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave. MOP vlogo pregleda, jo pošlje mnenjedajalcem in
pridobi njihova mnenja. Glavni mnenjedajalec glede okoljskega dela je vedno ARSO, ki je obvezen mnenjedajalec za izpuste v
tla, vode in zrak, za hrup, svetlobno onesnaževanje, ravnanje z odpadki. V tem postopku se ARSO drži zapisanih rokov in
mnenje da v 30 dneh.
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Pridobitvi pozitivnih mnenj sledi javna razgrnitev. Poleg seznanitve široke javnosti je v integralnem postopku omogočeno tudi
sodelovanje stranskim udeležencem (fizične osebe, nevladne organizacije, civilne iniciative), s katerimi je treba opraviti ustno
obravnavo, če se prijavijo v postopek.
Na koncu postopka investitor dobi integralno gradbeno dovoljenje. Izdano naj bi bilo v sedmih mesecih.
Protikoronski zakon je prinesel novost, po kateri lahko investitor gradi na lastni riziko že ob pridobitvi dokončnega gradbenega
dovoljenja, in ne zgolj pravnomočnega. Novost je sicer v postopku ustavne presoje, podobno rešitev pa vnašajo tudi v
gradbeno zakonodajo.
Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita Zaberl, GIGA-R,
Foto: Margita Žaberl/GIGA-R
Okoljevarstveno dovoljenje
Pri nekaterih naložbah pa je treba po gradbenem dovoljenju zaradi tehnologije pridobiti še okoljevarstveno dovoljenje. Pridobiti
ga je treba pred začetkom gradnje. Okoljevarstveno dovoljenje se izda za naprave IED, ki lahko povzročijo večje onesnaženje,
za obrate Seveso, katerih dejavnost je povezana z nevarnimi snovmi, ki lahko povzročijo večje nesreče, in za druge naprave, ki
povzročajo izpuste, oziroma za obdelavo odpadkov. Postopki pri IED-dovoljenju v praksi trajajo leto ali več, pri manjših
posameznih dovoljenjih (za vode, zrak, obdelavo odpadkov) pa so končani približno v pol leta.
Ko je objekt zgrajen
Ko je objekt zgrajen, je pri objektih, za katere je bila opravljena presoja vplivov na okolje, treba opraviti še tehnični pregled, na
podlagi katerega se izda uporabno dovoljenje.
Gradbeno prostorska okoljska konferenca, Margita Zaberl, GIGA-R,
Foto: Margita Žaberl/GIGA-R
Več iz teme:
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gradbena dovoljenja > Tax-Fin-Lex > Margita Žaberl > Zlata Tavčar > Ministrstvo za okolje in... > Natura 2000 > Direkcija RS za
vode > Zavod za varstvo... >
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KOMENTAR

Kdo naj gradi drugi tir, domači gradbinci ali Kitajci?
Čas branja: 2 min

2
09.09.2020 15:51

Ali smo pripravljeni sprejeti višjo ceno projekta zato, da bodo zidala
domača podjetja? In o koliko višji ceni sploh govorimo?
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JURIJ ŠIMAC

Več iz teme:
drugi tir >

gradbeništvo >

Cestno podjetje Nova... >

2TDK >

Dušan Zorko >

GZS >

Kolektor >

Kristjan Mugerli >

V zadnjih dneh se je okoli projekta gradnje drugega tira znova vnel spopad. Začelo se je z
izjavo (menda vzeto iz konteksta) prvega človeka 2TDK Dušana Zorka, da domači
gradbinci niso sposobni sami zgraditi drugega tira, sledil je (ogorčen) odziv gospodarske
zbornice, da ta izjava ponižuje slovensko gradbeništvo. Nato je sledil skupen nastop
slovenskih gradbincev na GZS, kjer so povedali bistvo: pri bitki za posle na drugem tiru
jih moti tuja, predvsem kitajska konkurenca. Pri tem jih seveda lahko razumemo (trdijo
sicer, da želijo le enake pogoje). Ampak.
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V grobem gre pri gradnji drugega tira za dve dilemi. Ali dovoliti povsem odprt boj
gradbincev za gradbena dela, ki so ocenjena na 700 milijonov evrov – to najverjetneje
pomeni, da domači gradbinci (tudi v konzorcijih z družbami iz »nizkocenovnih« držav)
nimajo prav veliko možnosti za zmago –, ali pa domačim gradbincem omogočiti, da
pridejo do čim več poslov na drugem tiru zaradi tako imenovanih multiplikativnih
učinkov (ti so sicer precej v zraku, preberite si Delovo reportažo o gradnji mostu
na Pelješac in naročanju domačih materialov), ki bi jih to imelo na slovensko
gospodarstvo.
Slovenski gradbinci imajo težavo, ki jo lahko povsem razumemo – s ceno težko
konkurirajo gradbincem iz Kitajske ali Turčije. Po prihodkih največji med domačimi
gradbinci je Kolektor. Ta skupina je v zadnjih letih postala precej odvisna od
gradbeništva, še več, gradbeništvo ga poleg energetike rešuje v času, ko ima
precejšnje težave na avtomobilskem delu. Zato je tudi stopnjevanje pritiska na 2TDK,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

naj spremeni pravila igre, povsem razumljivo.
Vseeno pa ne moremo kar tako mimo cene. Dušan Zorko, šef 2TDK, je pred časom, ko je
za Delo komentiral možnost, da bi država preprečila kandidaturo neevropskih,
predvsem kitajskih podjetij na razpisu, izjavil: »Če bo država to zahtevala, bomo te
pogoje in smernice tudi upoštevali. Toda takšni dodatni pogoji bi lahko zelo vplivali na
ceno, s čimer bi se morali sprijazniti.« Na ceno bi najverjetneje vplivalo tudi drobljenje
javnega razpisa na več delov (to denimo predlaga šef Kolektorjevega
gradbinca CPG Kristjan Mugerli).
Ob tem se seveda odprejo nova vprašanja: ali smo pripravljeni sprejeti višjo ceno
projekta zato, da bodo zidala domača podjetja? In o koliko višji ceni govorimo? Pri
ponudbah za gradnjo mostu na Pelješac – na koncu so zmagali Kitajci – je razlika v ceni
med prvo- in drugouvrščenim ponudnikom znašala 20 odstotkov. V primeru drugega
tira to pomeni 140 milijonov evrov (če gledamo samo vrednost gradbenih del). Sto
štirideset milijonov evrov, sploh danes, ni malo denarja.
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Morda se je ob vsem tem dobro znova vprašati, zakaj sploh gradimo drugi tir. Gradimo
ga zaradi logistike, tako je bilo že od samega začetka. Drugega tira ne gradimo samo zato,
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da bo pač stal (upamo). In ne gradimo ga samo zato, da bodo gradbinci imeli posel.
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Najbolj brani članki danes
1 ura

1. Kdo je novi solastnik Electe, ki je na dražbi premagal Jana
Beca
2. 19 hiš, ki jih septembra lahko kupite na dražbah
3. Supernova s 70-milijonsko investicijo na Rudniku;
napoveduje se 800 novih delovnih mest
4. Poglejte kalvarijo, ki jo mora opraviti investitor v Sloveniji
5. Bo kitajski poslovnež iz hranilnice Lon ustanovil novo Adrio?
6. Turisti zapuščajo Grčijo, prešteva se izguba
7. Kolektor: rast gradbeništva in energetike, bolečina na
avtomobilskem delu
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8. Leto po omejitvi kreditiranja: Kaj se dogaja s potrošniškimi in
kaj s stanovanjskimi posojili
9. Kako so poslanci LMŠ dobili osem dni karantene, če velja 14dnevna karantena? No, niso
10. Renaultovi strici iz ozadja
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Mlajši odrasli s strokovno srednješolsko
izobrazbo pogosteje zaposleni od vrstnikov z
gimnazijo
STA / 09.09.2020, 9:07

Ta prednost se s starostjo zmanjšuje.
Kot izhaja iz zbornika OECD, so mlajši
odrasli s poklicno ali strokovno
srednješolsko izobrazbo zaposleni
pogosteje od vrstnikov, ki so končali splošni
program gimnazije. Vendar se ta prednost s
starostjo zmanjšuje. Glede na podatke iz
zbornika dijaki pogosteje zaključijo poklicni
ali strokovni program, če ta omogoča
neposreden dostop do terciarnega

Ta teden objavljena publikacija je
najobširnejši zbornik mednarodno
primerljivih podatkov o stanju in
učinkih izobraževanja v 37
državah članicah in partnerskih
državah Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) iz vsega sveta.

izobraževanja. V takšnih programih je v
državah OECD povprečno približno sedem
od desetih udeležencev poklicnega izobraževanja.
V poklicne in strokovne programe je v državah OECD povprečno vpisanih 42
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odstotkov srednješolcev. Tretjina jih izbere področje, ki zajema tehniko, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo. Z 18 odstotki sledijo poslovne, upravne in pravne vede,
s 17 odstotki storitve, s 13 odstotki pa zdravstvo in sociala.
V Sloveniji je bilo leta 2018 v poklicne in strokovne programe vpisanih 71 odstotkov
vseh srednješolcev. Tako kot velja za povprečje držav OECD, se jih je največ
oziroma 36 odstotkov odločilo za področje tehnike, proizvodne tehnologije in
gradbeništva.
V programe, ki omogočajo neposreden dostop do terciarnega izobraževanja, je
vključenih 70 odstotkov srednješolcev, kar je enako kot povprečje v državah OECD.
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Učenje prek računalnika FOTO: Shutterstock

Kar pa skrbi, je to, da je omejevanje socialnih stikov in zaustavitev podjetij zaradi
krize, povezane s pandemijo covida-19, otežilo ali onemogočilo praktično učenje in
učenje na delovnem mestu, ki sta ključnega pomena za uspeh poklicnega in
strokovnega izobraževanja, je v uvodu v objavljeni zbornik Pogled na
izobraževanje 2020 izpostavil generalni sekretar OECD Angel Gurria. Ta sektor

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

ima po njegovih besedah osrednjo vlogo pri usklajevanju izobraževanja in dela in
zagotavljanju uspešnega prehoda na trg dela ter je pomemben za zaposlovanje in
okrevanje gospodarstva na splošno.
Sistemi poklicnega in strokovnega izobraževanja se med državami OECD
razlikujejo. V Nemčiji, Belgiji in Avstraliji je to denimo mogoče že na nižji sekundarni
ravni, kar v Sloveniji zajema od 7. do 9. razreda osnovne šole. V nekaterih
državah, denimo v Nemčiji, Islandiji in na Poljskem, pa ne poznajo kratkega
terciarnega strokovnega, torej višješolskega izobraževanja, so zapisali na
ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
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Z vrhunsko tehnologijo

do inteligentne hiše
Delove podjetniške zvezde Podjetje Marles hiše Maribor med drugim

-

gradi tehnološko napredni objekt Dom 24ur
do kršenja trajnostnih načel podjetja
Podjetje Marles hiše Maribor,
je v letošnje

s polno knjigo

biciozno

ki

leto vstopil zelo amsklenje-

izvedbo objektov

nih pogodb za

v Sloveniji, Avstriji, Italiji in Švici

v razvoj

vključujejo

tudi

njihovi

Nagrada nemškega združenja

dobavitelji in partnerji.

pri gradnji modular-

Od leta 2016

Hitrejše prilagajanje
na tržna

nih enot sodelujejo

z nemškim
partnerjem, s katerim so kot prvi

nihanja

Poleg tega so lani z lastnimi

na trgu razvili leseni mobilni

izvedbo večjega števila modularnih enot za Nemčijo, je moralo med koronakrizo prilagoditi

sredstvi v višini milijona evrov
prenovili (ekološko in energetsko

proizvedejo na ključ z vgrajenim

učinkovito) in optimizirali proi-

pohištvom v Marlesu. Posebnost

obseg

zvodnjo v Lovrencu

ter z že sklenjenimi

pogodbami

za

tih

poslovanja.

Zaradi

zapr-

posameznih lokal-

meja in

nih ukrepov, ki so prepovedovali opravljanje

del,

nenujnih

niso

mogli izvajati montaž v Švici

in

Italiji, zato so,

di-

kot je pojasnil

rektor podjetja

Matej Vukmanič,

vse svoje zmogljivosti
li v proizvodnjo

za

preusmeri-

modularnih

Nemčijo na zalogo,

enot

kamor so

jih zatem začeli z junijem

tudi

dobavljati.

dom oziroma

na Pohorju,

Marjana

Kristan

na eno lokacijo je lažje in hitrejše

vo v dveh urah po postavitvi na lo-

prilagajanje na tržna nihanja. »Zdaj
smo se sposobni v zelo kratkem

kaciji. Zanj je podjetje Marles pred

času

veliko

prilagoditi na tržna nihanja,

bodo

posodabljali tudi

in že

za konec leta načrtujejo

(dodana

vrednost

dobrih 40.500
letu

na zaposlenega

evrov) je v lanskem

doseglo rekordne,

več

kot 25

okna in je v letu

dobiček

investirala

pa

je znašal 1,1 milijona

več kot

sicer po njegobesedah več kot 64 različnih
ponudnikov montažnih objektov, vendar jih ima le peščica
lastno proizvodnjo, vse zakonsko

vidika

v Pod-

z veljavno gradbeno zakonodajo. Podjetje je vodilni ponuskladno

dnik izvirnih rešitev na področju

2020

gradnje sodobnih

1,5 milijona

lesenih objektov

v Evropi, še pravi direktor in doda,
da

vijajo

in projektov

oken

za prihodnost.

certifikate in ki gradijo

zahtevane

evrov v izgradnjo najmodernejše

so sklenili zelo

dodaja

leta v Nemčiji, še

V Sloveniji je

lakirnice za proizvodnjo lesenih

2019

v Sloveniji in s tem razširila

so vizionarji v panogi, saj raz-

rešitve (nekatere

zaščitene),

imajo

ki jih konkurenca

Kljub krizi zaradi koronavirusa

svojo proizvodnjo in proizvodne

rada

posnema.

so letošnje prvo polletje sklenili

kapacitete. Zagon nove proizvo-

da je

iz naše sredine vzklilo

pozitivno, vendar z nekoliko
manjšim dobičkom in prihodki

dnje oken

sikatero

glede na isto obdobje lani. »Vzrok

montažnih objektov v Sloveniji
in s 75-letno tradicijo na leto

že proizvedenih objektov, smo

bo oktobra.

Marles kot največji proizvajalec

za to je, da nismo mogli odpremiti
pa

proizvede

več kot 220

objektov,

od

lani,« še pojasni direktor podjetja

ustvarimo polovico vseh prihod-

Marles hiše Maribor.
V razvoj na letni ravni vlagajo
od tri do pet odstotkov prihod-

kov,

kov, poleg tega pa podjetje vlaga

ki jih praviloma

in to samo z dobavami in
montažami osnovnih elementov
hiše brez gradbeno-obrtniških

del,

razvojnemu oddelku. Podjetje

matična družba
Marles izvaja samo na domačem trgu. Na tujih trgih namreč

sodeluje

dokončanje objektov na ključ

dodatna sredstva tudi za podporo

»Splošno znano je,
mar-

Marlesu konkurenčno

nivo

ni napačno, saj

sploh

dosegajo

koncu leta naj bi imeli podoben
oziroma malo nižji rezultat kot

to že nadoknadili. Ob

tudi
zelo

podjetje v Sloveniji, kar samo po

sebi

katerih dobri dve tretjini izvozijo v
Avstrijo, Nemčijo, Švico in Italijo.
»Na zunanjih trgih na letni ravni

večinoma

in

za najboljši

lesa

vih

uspešno tudi na področju pogodb

evrov. Leto

nagrado

nemških mizarjev

Matej Vukmanič.

velki so oddali v najem sestrski
družbi Marles PSP, ki proizvaja
lesena

prejelo prestižno

proizvod

trajnostne porabe in proizvodnje.

milijonov evrov visoke prihodke,

kratkim

predelovalcev

v prihodnje

Proizvodne kapacitete

stanovanje, vselji-

mobilno

Združenja

tako na povečana kot zmanjšana
naročila. In to je bistvena konkurenčna prednost.« Proizvodnjo

in prijaznejšo tehnologijo z

Podjetje z več kot 120 zaposlenimi

je njegova velikost,

tega modula

saj gre za 55 kvadratnih metrov

mljenost proizvodnih kapacitet

Fazarinc

modul, ki ga v celoti

kamor so preselili še enoto iz
Podvelke. Glavni vzrok za selitev

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

Imajo ničelno toleranco

podoben

nekatera

kakovosten

gradnje, kar pripomore k

dvigu celotne panoge.«
Z

razcvetom tehnološko

naprednih objektov
Panoga

...

industrijske proizvodnje

montažnih
desetletju

objektov je v zadnjem
doživela

razcvet, čedalje

pomembnejši postajajo naravni

in okolju prijazni materiali, z
majhnim odtisom C02. »Sodobni

beništvo, ZRMK, Univerzami v

organizira bodisi naše hčerinsko

Mariboru,

podjetje (kot npr. v Avstriji Marles
Fertighaus) ali pa naši pogodbeni

trendi v montažni gradnji sledijo
tehnološko naprednih rešitev, vse bolj sta pomembni tudi
raba alternativnih virov energije

partnerji v posameznih državah.«

in povezljivost objekta z okoljem.

skem,

tudi z Zavodom

za grad-

Ljubljani in na Primor-

s Holzforschung Austria in

številnimi drugimi, pogosto

pa se

razvoju
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Tehnološko dovršena montažna
hiša je narejena iz superizola-

prihodnje

vedno večjo

vlogo pri

kupcih igralo zaupanje in prav to

kot največjo konkurenčno

cijskih

materialov, za delovanje

darstvo, razvoj

Zaradi

lažjega

kjer ima Marles vlogo vodilnega

prednost podjetja Marles,

partnerja. Projekt je vreden več

kupci tako rekoč po vsem svetu

kot 15 milijonov

zaupajo že več kot 75 let.«

gajanja
jetju

in hitrejšega

prila-

na tržna nihanja so v pod-

hiše Maribor ekološko
učinkovito preno-

Marles

in energetsko
vili

in optimizirali proizvodnjo

na Pohorju,

Lovrencu
preselili

še enoto

Fotografije

v

kamor so

Podvelke.

iz

in tehnologijo,

vidim

evrov in bo na

sedežu podjetja Marles v Limbušu
postavljen v začetku leta 2021,« s
predstavi projekt Matej

ponosom

teško in operativno poslovanje,

svoje delovanje, njeni presežki
pa se

shranjujejo v hranilnikih

čez

skozi leta

nam je uspelo

tudi daleč največje število
že postavljenih objektov (več kot

elektrarne.

Z zadnjo se proizvaja

ali vzpostaviti

Imamo

Podjetje Marles Hiše Maribor se

že nekaj časa sooča z vpeljavo trajnostne naravnanosti v svoje stra-

ki jo objekt koristi za

kupiti

noč, ampak se gradi skozi leta in

prepričati, da smo najboljši.

kot so napredne toplotne črpalke,
rekuperacijske naprave, sončne
elektrika,

Zaupanje je nekaj, česar ne

moreš

»Kupce

S trajnostno naravnanostjo
do konkurenčne prednosti

vire energije,

saj nam

je ena njihovih temeljnih vrednot.

Vukmanič.

Jure Eržen

uporablja obnovljive

380 javnih

hiš in več kot

28.000

objektov

šol, vrtcev, športnih

-

čimer si prizadevajo pridobiti konkurenčno prednost in uspešnost

zvedemo

tudi na leto proidaleč največje število

objektov.

Vsa

poslovanja.

gradniki zaupanja, zaradi katerega

s

Uvedli so že številne

dvoran), pa

ta dejstva so tisti

energije, prek katerih se polnijo

ukrepe, od zmanjševanja
odpadkov pri proizvodnji

količin
in mon-

nam ostajajo zvesti naši zaposleni,

električni avtomobili; najbolj
napredne naprave pa celo komunicirajo z okolico in omogočajo

taži, ločevanja

znotraj

se nekateri vračajo celo v drugi ali

samostojni

bljenega sodelovanja s trajnostno

dvosmerni

promet

podjetja

odpadkov

in na gradbiščih,

te energije z okolico ob presež-

naravnanimi

kih in primanjkljajih,« predstavi

in povečevanja

tehnološko

napredni

objekt

Matej

Vukmanič.

ki
ničener-

da so v tak objekt,

In doda,

deluje na konceptu

neto

gijske stavbe, vgrajeni

inteligentni

poglo-

partnerji in kupci,

tretji generaciji,« pravi direktor
podjetja

poslovnimi partnerji
poslov

z lokalnimi
podjetji do uvedbe zahtevnejših

med katerimi

Marles

hiše Maribor.

dodaja,

Obenem

da se bodo žal

morali tudi v prihodnje soočati z
različnimi tveganji, ki pa jih bodo

standardov varstva okolja ter

v družbi kot vedno

vključevanje

pravočasno prepoznati in ukrepati.
»Menim, da ima podjetje dovolj

in

ekoloških materialov

surovin v proizvodni program.
sledimo tudi vedno večji

doslej poskusili

»Pri tem

izkušenj

gospodinjskih aparati in druga

zahtevi trga in kupcev po bolj eko-

notranja oprema s čutnimi zazna-

loško trajnostnih izdelkih, nižjih
stroških in boljšemu obvladovanju
tveganj ter odzivov na globalne

ležnikov, da bo kos tudi vsem bodočim izzivom. Človek si je že od

Na trgu bodo

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

slovenskih razvojnih projektov
s podporo ministrstva za gospo-

obstala samo tista
podjetja , ki bodo

spremembe

inovativna , tehnološko

vzpostavljamo

napredna in razvojno

v okolju in gospodar-

nekdaj

in podpore

različnih

želel zase varno

lastni dom. Želje

zavetje

spremenile so se zgolj naše navade,

tudi pričakovanja.

V prihodnje

pa

naravnane poslovne strategije

bomo si bomo prizadevali

na zgledu, organizacijski strukturi
in

kontroli ter ničelni toleranci za

in

so ostale enake,

stvu. Z vzpostavitvijo trajnostno

sistem, ki temelji

de-

za dom,

bo predstavljal simbiozo bivanja,
preživljanja prostega časa in
prostora za opravljanje našega dela
ki

usmerjena.

kršenje trajnostnih načel našega

od doma. To bo objekt, v katerem

podjetja.«

bomo živeli, delali in se rekreirali.
To bo objekt, ki bo energetsko

vami za spreminjanje ambientalnega občutka glede na razpo-

izpostavlja njihovo družbeno od-

popolnoma

govornost; tako so že več let spon-

virov energije, samozadosten, s

Direktor Matej Vukmanič še

loženjsko

stanje

uporabnikov.

zor številnim

Takšen objekt, še doda direktor, je

klubom

povezljiv z uporabnikom prek za
to posebej razvitih in naprednih

pa

in

športnikom, raznim

društvom, finančno

neodvisen

od zunanjih

presežki ustvarjene energije pa bo
oskrboval

tudi sosednje

objekte ter

polnil baterije električnih avtomo-

pomagajo tudi vsem pomoči

Tako so lani z veliko
donacijo tudi svojih partnerjev

bilov,« pojasnjuje Matej Vukmanič

objekt ima tako imenovanega

pomagali družini na Kozjaku, ki je

objekt Marles.

digitalnega dvojčka, prek katerega
je uporabniku omogočeno spre-

zaradi požara ostala

S trajnostno

mljanje delovanja vseh bistvenih

že

multimedijskih

aplikacij.

Celotni

značilnosti objekta skozi njegov
celotni življenjski cikel. Posebnega pomena pri tem ima

dizajn,

le
prebivanje v objektu, ampak tudi
ki omogoča uporabnikom ne
opravljanje

dela od doma in preži-

vljanje prostega časa.

...

do objekta Dom 24ur

»Čeprav se opisani

objekt

zdi mar-

potrebnim.

brez

doma in se je po manj kot
lahko

svojega
letu

da

bo to zagotovo

dni

vselila v novo hišo.

naravnano

poslovno strategijo

Že zdaj z mislimi
na prihodnost

vzpostavljamo

V podjetju Marles bomo, pravi

sistem , ki temelji na

sogovornik, še v prihodnje delali
najboljše

in najbolj

napredne

montažne objekte v Sloveniji. »Upam si trditi, da bodo v
prihodnje na trgu obstala samo
tista podjetja, ki bodo inovativna,

sikomu kot znanstvena fantastika,
se lahko pohvalimo, da skupaj z

tehnološko

napredna

usmerjena.

Sam

12 prepoznavnimi

Marles za paradnega

in razvojno

štejem podjetje

partnerji takšen objekt razvijamo

konja v
panogi proizvajalcev montažnih

v sklopu enega najbolj prebojnih

objektov. Ocenjujem, da bo v

slovenskimi

in poudari,

zgledu , organizacijski
strukturi in kontroli
ter ničelni toleranci

do kršenja trajnostnih
načel našega podjetja.
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sledijo čedalje večji zahtevi

vanju tveganj

ter odzivov
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trga in

kupcev

po

bolj

na globalne spremembe v okolju

ekološko

trajnostnih

l
«■

izdelkih,

nižjih

stroških

in

boljšemu obvlado-

in gospodarstvu.
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yni
v

Skupaj

s partnerji

druga notranja

kov,

poudarja

tehnološko napredni
čutnimi zaznavami za

razvijajo

oprema s

Matej

Vukmanič,

direktor

V

objekt Dom
spreminjanje

podjetja

Marles

hiše

24 ur, v katerega
ambientalnega

bodo

vgrajeni

občutka

inteligentni

glede na

gospodinjski

aparati in

razpoloženjsko stanje uporabni-

Maribor.
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AAG podal pripombe na Predlog novega Gradbenega zakona (GZ-1)
Posted on 09/09/2020 by Alpe Adria Green org. 051 311 450

Rate This
AAG je v zakonskem roku poslal na MOP pripombe na Predlog novega Gradbenega
zakona (GZ-1). V AAG nasprotujemo temu zakonu predvsem ker se s tem zakonom
porajajo nova tveganja za uničevanje okolja in narave za proﬁt kapitala.

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

Slika je simbolična
Predlog zakona tudi spreminja pravila glede stranskih udeležencev v integralnem postopku.
Nevladne organizacije so lahko stranke v postopku, če izpolnjujejo še dodatne pogoje in
sicer (po zgledu, kot je bilo to urejeno v že sprejetih spremembah 137. člena Zakona o
ohranjanju narave) to pomeni, da mora imeti društvo 50 aktivnih članov, ki se dokazuje z
udeležbo na zbori in dokazili o plačanih članarinah.
Doslej je bil v pogled v dokumentacijo – javna razprava predvidena po objavi vloge za
gradbeno dovoljenje, sedaj pa bo objava vloge po pridobitvi pozitivnih mnenj
mnenjedajalcev. Z javno objavo se objavi tudi vabilo za priglasitev stranske udeležbe, ki to
lahko storijo v roku 30 dni. Če to storijo po tem roku, mora v priglasitvi navesti razloge
»za dosedanjo neudeležbo v postopku, sicer se šteje, da ne opravlja dejavnosti v javnem
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interesu«. Zakon pa ne določa prehodnega obdobja za NVO, ki že imajo statuse v javnem
interesu, na podlagi katerih imajo sedaj pravico do sodelovanja in pravnih sredstev (ZON je
npr. določil obdobje za uskladitev v šestih mesecih).
Spreminjajo se tudi pravila glede pravnega varstva v integralnem postopku, tako, da mora
NVO v času tožbe izpolnjevati nove pogoje iz tega zakona. Če ni bila predhodno udeležena
v postopku izdaje dovoljenja, mora v tožbi pojasniti svoje razloge za neudeležbo v tem
postopku. Upravno sodišče lahko na njeno zahtevo začasno zadrži izvajanje gradbenega
dovoljenja, če bi z izvršitvijo integralnega dovoljenja za prostor in okolje nastale posledice,
ki bi jih bilo težko oziroma nemogoče odpraviti.
Pripombe AAG, ki smo jih v zakonskem roku poslali na MOP:
Potrebno je črtati 4 odstavek 4 člena, po katerem lahko investitor na lastno odgovornost
prijavi začetek gradnje objekta in začne z gradnjo tudi po dokončnosti gradbenega
dovoljenja in še pred pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja. Sklicevanje na dolgotrajnost
postopkov pri utemeljitvi tega odstavka s stanjem na sodiščih je nesmiselno, saj je ta člen v
nasprotju z ZUP in drugimi veljavnimi zakoni. 4 odstavek 4 člena je namenjen v izključno
zaščito investitorja ob hkratni diskriminaciji ostalih strank v postopku pri pridobivanju
gradbenega dovoljenja, za katere tudi veljajo podobnedolgotrajnosti postopkov na sodišču.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Predlagatelj se sklicuje v utemeljitvi na 47 člen (pravna sredstva), kjer tretji odstavek 47
člena dejansko legalizirane tudi gradnje na osnovi pravnomočnih gradbenih dovoljenj
pridobljenih na nezakonit način (npr. pri izpustitvi pri obravnavi strank v postopku). 3
odstavek 47 člena je potrebno tudi odpraviti (razlaga pri 47 členu).
47 člen (3) Če je objekt zgrajen na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja vsaj do faze izvedenih grobih gradbenih del in bi
razveljavitev ali odprava gradbenega dovoljenja nesorazmerno posegla v pridobljene pravice ali pravne koristi lastnika objekta, se v
postopku obnove gradbenega dovoljenja ali v postopku odprave ali razveljavitve po nadzorstveni pravici ugotovi le nezakonitost
gradbenega dovoljenja. Poseg v pridobljene pravice ali pravne koristi lastnika objekta je nesorazmeren, kadar je teža posega v
pravice in pravne koristi lastnika objekta močnejša od javnega interesa preprečevanja ali odvračanja neposredne nevarnosti za
zdravje in življenje ljudi ali neposredne nevarnosti za dele okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Zaradi ugotovitve
nezakonitosti gradbenega dovoljenja ni mogoča uvedba inšpekcijskega postopka. Podobno

situacija je pri drugem
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odstavku 47 člena, ki določa, da dva meseca po začetku gradnje obnova postopka ni možna, tudi če osebi
ni bila dana možnost udeležbe kot stranskega udeleženca v postopku Tudi ta 2 odstavek 47 člena je
potrebno odpraviti.
47 člen (2) Obnova postopka se v primeru, če oseba zahteva obnovo postopka iz razloga, ker bi morala biti udeležena v postopku
kot stranski udeleženec in ji ni bila dana možnost udeležbe v postopku, dovoli le, če bi obnova postopka lahko pripeljala do
drugačne odločitve. Po preteku dveh mesecev od začetka gradnje ni mogoče predlagati obnove postopka iz razloga iz prejšnjega
stavka.

2 in 4 odstavek 9 a člena omogočata zlorabo identitete, saj lahko pošilja in sprejema
dokumentacijo preko neavtoriziranega e-mail naslova tudi druga oseba brez vednosti
stranke, ki je navedena v postopku ( investitor ali stranski udeleženec). Npr. v imenu
stranskega udeleženca se nekdo lahko odpove pritožbi v določenih postopkih navedenih v
tem zakonu brez vednosti stranskega udeleženca. Samo varen predal v skladu z zakonom se
lahko uporablja za pošiljanje ali sprejemanje uradne dokumentacije. V vsakem primeru
mora biti ohranjena tudi možnost obveščanja po ZUP.
Prekratki roki (nerealni) za t.i. mnenjedajalca v 31 členu. Roki v 7 členu morajo biti
ustrezno podaljšani. V mnogih primerih gre za obširno dokumentacijo, ki jo je potrebno
skrbno preučiti. Ne more obveljati, da če v osmih dneh od prevzema zahteve,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mnenjedajalec ne zahteva dopolnitve dokumentacije, avtomatično velja prijava za popolno,
kot je to navedeno v 7 odstavku 31 člena. 7 odstavku 31 člena omogoča manipulacijo brez
prevzemanja odgovornosti. Npr. mnenjedajalec namenoma ( ali po spletu okoliščin) ne
zahteva dopolnitve mnenja v osmih dneh in po 7 odstavku 31 člena postane zahteva za
mnenje popolna, čeprav npr. ni. Nikjer ni določeno, kaj se zgodi, če se naknadno ugotovi
(npr. nadzorni organi, stranski udeleženci), da vloga pravzaprav ni bila popolna in celo
manjkajo ključni deli dokumentacije. Potrebno je dodati odstavek, da če se v postopku
pridobivanja gradbenega dovoljenja naknadno ugotovi, da prijava ni bila popolna mnenje
mnenjedajalca ni veljavno.
V petem odstavku 31 člena je potrebno črtati »vključevati podatke in morebitne predloge,
rešitve oziroma pogoje za izvedbo gradnje« saj ni naloga mnenjedajalcev, da predlagajo in
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iščejo rešitve za investitorja, temveč naloga presojati skladnost predlaganega projekta s
predpisi s področja mnenjedajalca.
9 odstavek 31 člena je v nasprotju s številnimi služnostnimi pogodbami, ki so že vpisane v
zemljiško knjigo. Pavšalni 3 metrski varovalni pas je vsekakor nepravilno naveden – npr. za
številne kablovode so sklenjene služnostne pogodbe z lastniki zasebnih zemljišč za 1
metrski pas (vpis v zemljiško knjigo), vendar ta člen samovoljno, izven služnostnih pogodb
razširja vplivno področje na 6 metrov (vsaj za mnenje pri morebitni graditvi objektov). S
tem se vplivno področje služnostnega upravičenca, ki je določena za npr. 1 meter
avtomatično razširi na vplivno področje 6 metrov, kjer lahko poda mnenje za gradnjo na
parceli v lasti služnostnega zavezanca. Poleg 3 metrskega pasu je potrebno dodati – če v
služnostnih pogodbah ni določeno drugače.10 odstavek 31 člena je v nasprotju z določbami
predpisov – veljavnost mnenja je določena in ne more biti zamrznjena .
V 35 členu 2 odstavku, 1 točka naj bi bila določena dokumentacija, ki pa naj bi jo po
osmem odstavku 29 člena predpisal minister in sicer tisto potrebno za pridobitev dovoljenj
in za prijave po tem zakonu. Predpisana dokumentacija bi morala biti določena že v zakonu
in ne predmet predpisov vsakršnega ministra, ki se ravno prikaže v neki vladi. S tem se
podrobnejša vsebina dokumentacije za pridobitev dovoljenj in za prijave lahko spreminja

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

ne glede na veljaven zakon. Spet dodatna možnost manipulacije.
V drugem odstavku 35 člena je nejasno-kateri mnenjedajalci in kateri nosilci so mišljeni.
Nosilci urejanja prostora so sicer po zakonih ministrstva, organi lokalnih skupnosti,
izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku
priprave prostorskih aktov tako, da na podlagi svojih razvojnih politik, strategij in
programov, skladno s področnimi zakoni, pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo
zahtevo: S tem nejasno deﬁniranim členom je odločeno, da lahko ti odločajo brez t.i.
mnenjedajalcev.
V drugem odstavku, tretja točka 35. člena mora biti določeno, da ima investitor vpisano
lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah in ni dovolj samo, da je predlagana.
Vpisi v zemljiško knjigo so sedaj bistveno hitrejši kot včasih in ne predstavljajo več
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časovnih ovir. Poleg tega ni dovolj samo sodna ali upravno odločbo, ki investitorju
omogoča gradnjo oziroma izvajanje del temveč morajo biti vsaj pravnomočne sodne ali
upravne odločbe.
V petem odstavku 35 člena je določeno, da se šteje, da je zahteva za izdajo gradbenega
dovoljenja popolna, če so priloženi dokumenti iz dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja s podatki, določenimi v predpisu iz osmega odstavka 29. člena tega zakona.
Podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev dovoljenj in za prijave po
tem zakonu, predpiše minister. V 35 členu 2 odstavku, 1 točka naj bi bila določena
dokumentacija, ki pa naj bi jo po osmem odstavku 29 člena predpisal minister in sicer tisto
potrebno za pridobitev dovoljenj in za prijave po tem zakonu. Predpisana dokumentacija bi
morala biti določena že v samem zakonu in ne predmet predpisov vsakršnega ministra, ki se
ravno prikaže v neki vladi. S tem se podrobnejša vsebina dokumentacije za pridobitev
dovoljenj in za prijave lahko spreminja ne glede na veljaven zakon. Spet dodatna možnost
manipulacije
V tretjem odstavku 35 člena naj bi pri nameravani gradnji objektov gospodarske javne
infrastrukture, ki se izvaja v cestnem telesu javne ceste, skupaj s priključki, se ne glede na
določbe tega člena za dokazilo iz 3. točke prejšnjega odstavka šteje soglasje upravljavca
javne ceste za izvedbo gradnje v cestnem telesu. Javno cesto v tem členu je potrebno
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nadomestiti z terminom javne ceste, ki so v lasti občine ali države. Zaradi neustavne
kategorizacije cest, ki niso bile v lasti države ali občine (kar je že razsodilo Ustavno in
upravno sodišče v večih sodbah) so nekateri deli občinskih cest kategorizirani neustavno. V
tretjem odstavku 35 člena, ki omogoča posege tudi v takšne predele javnih cest, bi morala
biti prej dosežena odkup zamenjava ali razlastitev s čimer bi občine postale lastnice teh
cest. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti služnost od lastnika zemljišča. V
predlaganim tretjim odstavkom 35 člena se že vnaprej dodatno kršijo ustavne pravice
lastnikov zemljišč po 33 členu ustave in je ta člen neustaven.
V 38 členu ni določen način seznanjanja stranskih udeležencev o začetku postopka.
Poudarjeno mora biti, da bodo udeleženci vabljeni po Zakon o upravnem postopku, kjer je
tudi določeno glede možnosti pritožb. V 38 členu praktično ni možna pritožb, kar je v
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nasprotju z ZUP-om. Tudi predlagani 38 člen v sedanji obliki omogoča manipulacije. Npr.
kaj če UE napačno ugotovi, da se ne izpolnjujejo pogoji? Po 38 členu ni možna nobena
pritožba (1 odstavek, drugi odstavek, 3 odstavek) s čimer se krši načelo ZUP.
Roki v 40 členu ne bi smeli biti drugačni kot tisti po ZUP-u. Z 2 odstavkom 40 členom se
odpirajo možnosti, da t.i. mnenje, ki bi ga moral dati strokovno telo , namesto tega da
pristojni organ za nadzor (ki ni strokovni organ zadolžen za posamezna področja), zunanji
izvedenca (ki deluje na trgu) ali celo UE odloči sama. Roka 5 dni in 8 dni v tem členu sta
absolutno prekratka. Odpirajo se možnosti za manipulacije in koruptivnost.
S 3 odstavkom 40 člena se dodatno odpirajo možnosti, da t.i. mnenje, ki bi ga moral dati
strokovno telo, da pristojni organ za gradbene zadeve. Na osnovi česa lahko upravni organ
določi katera mnenja so brez pravne podlage? Ta postopek določevanja primernosti in tudi
roki niso opisani in določeni. Odpirajo se možnosti za manipulacije in koruptivnost. V 3
odstavku 40 člena je celo eksplicitno navedeno–Če uskladitev ali sprememba mnenj ni
dosežena, lahko po opravljenem ugotovitvenem postopku odloči sam ali odloči s pomočjo
mnenja pristojnega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali s pomočjo izvedenca. Z
drugimi besedami-v vsakem trenutku se lahko izniči strokovno mnenje, če ta ne ustreza
zahtevi upravnega organa in preko njega potencialno tudi investitorja. Oba odstavka 2 in 3

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

sta je potrebno v trenutni obliki črtati iz zakona.
V 41 členu ni navedeno kaj se zgodi, če se stranski udeleženci ne odzovejo povabilu na
ustno obravnavo ? Nikjer ni navedenih zakonskih obveznosti in posledic, če se stranski
udeleženci ne odzovejo, zato je ta člen 41 popolnoma nepotreben in ga je potrebno črtati.
S 43 členom tem se dejansko odpravlja varovalka in sicer preverba s strani uradne osebe.
Ni deﬁnirano kdo je odgovoren in kako odgovarja, če so dostavljeni napačni podatki. Po
tem členu je GD sprejeto kljub potencialnim nepravilnostim (saj nihče ne preverja izdanih
mnenj in usklajenosti. V drugem odstavku 43 člena je potrebno rešiti nepravilnosti pri 40
členu in problematika pravice graditi v 35 členu. Glej 35 in 40 člen.
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V 45 členu je potrebno dodati odstavek, kjer je določeno, da mora biti parcela za katero je
izdano gradbeno dovoljenje tudi geodetsko urejena in dokaz priložen k gradbenemu
dovoljenju. V primeru, da ni, so členi, ki predvidevajo delno spremembo velikosti objekta in
spremembo pozicije popolnoma nerelavantni. Prav tako se lahko manipulativno izločijo
stranke v postopku itd.
47 člen 1 odstavek je sporen in nezakonit saj je v nasprotju z ZUP in ga je potrebno
spremeniti. Upravne takse so predpisane v ZUP in si ministrstvo ne more dovoliti, da bi
šikaniralo stranke v postopku z nezakonitimi taksami, ki naj bi dosegale celo do 1000 eurov
s tem, da za investicijsko vrednosti objekta, velja tista, ki bi jo navedel projektant. S tem
projektant pravzaprav določa pravzaprav višino takse v upravnih postopkih, kar je v
nasprotju z ZUP.
2 odstavek, drugi stavek 47 člena je potrebno odpraviti. Ta stavek določa, da dva meseca
po začetku gradnje obnova postopka gradbenega dovoljenja ni možna, tudi če osebi ni bila
dana možnost udeležbe kot stranskega udeleženca v postopku. S tem se praktično legalizira
pridobitev nezakonito pridobljenega gradbenega dovoljenja.
47 člen (2 odstavek) Obnova postopka se v primeru, če oseba zahteva obnovo postopka iz razloga, ker bi morala biti udeležena v
postopku kot stranski udeleženec in ji ni bila dana možnost udeležbe v postopku, dovoli le, če bi obnova postopka lahko pripeljala

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

do drugačne odločitve. Po preteku dveh mesecev od začetka gradnje ni mogoče predlagati obnove postopka iz razloga iz prejšnjega
stavka.

3 odstavek 47 člena je potrebno odpraviti, saj celo omogoča prevlado zasebne koristi
nad javnim interesom preprečevanja ali odvračanja neposredne nevarnosti za zdravje in
življenje ljudi ali neposredne nevarnosti za dele okolja v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja. Nikjer tudi ni predpisano kdo in na kašen način se oceni kdaj je teža posega
v pravice in pravne koristi lastnika objekta močnejša od javnega interesa preprečevanja ali
odvračanja neposredne nevarnosti za zdravje in življenje ljudi ali neposredne nevarnosti za
dele okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja
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47 člen (3) Če je objekt zgrajen na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja vsaj do faze izvedenih grobih gradbenih del in bi
razveljavitev ali odprava gradbenega dovoljenja nesorazmerno posegla v pridobljene pravice ali pravne koristi lastnika objekta, se v
postopku obnove gradbenega dovoljenja ali v postopku odprave ali razveljavitve po nadzorstveni pravici ugotovi le nezakonitost
gradbenega dovoljenja. Poseg v pridobljene pravice ali pravne koristi lastnika objekta je nesorazmeren, kadar je teža posega v
pravice in pravne koristi lastnika objekta močnejša od javnega interesa preprečevanja ali odvračanja neposredne nevarnosti za
zdravje in življenje ljudi ali neposredne nevarnosti za dele okolja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Zaradi ugotovitve
nezakonitosti gradbenega dovoljenja ni mogoča uvedba inšpekcijskega postopka.

V 49 členu je potrebno upoštevati pripombe na iz 3. točke drugega odstavka, tretjega ali
četrtega odstavka 35. člena tega zakona
V 51 členu je potrebno upoštevati pripombe za 35 člen. V prvem odstavku 51 člena je
potrebno izločiti, da je Mnenjedajalec dolžan iskati in vključevati v svoje mnenje tudi
morebitne predloge, rešitve oziroma pogoje za izvedbo gradnje in uporabo objekta, saj je to
naloga za investitorja in pravzaprav zloraba javnih organov za zasebne namene in to brez
plačila. Prav tako je potrebno spremeniti 2 odstavek, saj ne more obveljati, da če ni mnenje
mnenjedajalca oddano v roku, ga lahko pristojni upravni organ za gradbene zadeve priskrbi
od organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali od izvedenca glede skladnosti s predpisi s
področja mnenjedajalca, saj se s tem izniči vloga strokovnega organa. Npr. mnenjedajalec
namenoma ne poda mnenja, ki bi moralo biti glede na situacijo npr. negativno in s tem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

drugim organom omogoči, da investitor pridobi pozitivno mnenje. V člen je vgrajena
možnost manipulacije in potencialna koruptivnost.
Vgrajena bi morala biti klavzula, da tudi če upravni organ za gradbene zadeve priskrbi
mnenje, bi ga moral dokončno potrditi Mnenjedajalec (ki je strokovno telo) v nasprotnem
mnenje ni veljavno.
V 53 členu se črta 2 odstavek. Ta odstavek je potrebno črtati saj je že zajet v prvem členu.
Poročilo o vplivih na okolje oziroma v dodatku za varovana območja se namreč pošlje s
strani mnenjedajalca k upravnemu organu, ki nato poda uradni dokument, ki ga dobi
investitor. V tem 2 odstavku je celo zakonsko predvideno, da lahko že sam investitor
ocenjuje, kako naj bi se upravni organ odločil in sproži postopek . Prav tako je potrebno
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črtati 4 odstavek, saj naj bi prevlada javne koristi ibila izjema, ta člen pa pravzaprav
predvideva da to postane nekakšna stalnica. Odstavek se črta . V 5 odstavku se črta
Odločitev vlade o prevladi je zavezujoča za vse organe in nadaljnje upravne postopke., saj
se s tem vlada dejansko postavi nad vse strokovne organe. Ta stavek je potrebno črtati saj
omogoča sistemski korupcijo.
V celoti nesprejemljivi odstavki 2 do vključno 8 tega 54 člena, ki se odpravijo. Ta del je
tudi na ustavni presoji. V prvem odstavku se odpravi del odstavka »in izpolnjuje pogoje iz
drugega odstavka tega člena« in »v skladu s sedmim in osmim odstavkom tega
člena«. Civilne iniciative , društva in njihovo delovanje so namreč deﬁnirane v drugih
zakonih in v tem zakonu ne morejo biti določeni drugače in to po željah MOP.
Dodatno še nekaj pojasnil k odstavkom od 2 do 8 , ki jih je potrebno črtati
– »če je tekoče udeležen na zboru članov in redno plačuje članarino»- tekoča udeležba v
času izrednih razmer npr. covid ni možna, saj obstaja možnosti omejitve združevanje na
katere društvo nima vpliva. Redno plačevanje članarine ob vložitvi zahteve kot stranskega
udeleženca ni deﬁnirano in je lahko v nasprotju z članstvom – občan se lahko vključi
kadarkoli tekom tekočega leta v neko društvo, ki ima svojo politiko plačevanja članarine
(npr. enkrat na leto, ob včlanitvi itd.) zato je deﬁnicija redno plačevanje članarine nesmisel.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Tisti, ki se je včlanil v društvo v tekočem letu in bo šele plačal članarino po pravilih društva
je že član društva, ki pa je novem zakonu praktično izločen iz društva. Podobno je z
obvezno udeležbo na zboru članov.
– (7) odstavek. »Civilna iniciativa je lahko stranski udeleženec v postopku, če zbere
podpise 200 polnoletnih ﬁzičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer je
nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na območje nameravane gradnje«.
– V tem odstavku gre za neustavno razločevanje občanov glede možnosti organiziranja v
CI, ki lahko sodeluje v postopkih. V nekaterih manjših občinah je število občanov
premajhno, da bi tvorili CI, zato je ta odstavek neustaven. Odstavek s stalnim prebivališčem
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na območju občine, kjer je nameravana gradnja, ali na območju občine, ki meji na območje
nameravane gradnje se zato odpravi.
– V 8 odstavku ne mora biti drugačna samovoljna deﬁnicija CI, ki so lahko stranski
udeleženci v postopkih. Namesto tega se navede zakon, ki že ureja CI in njihovo delovanje.
V 55 členu se ohrani prvi odstavek in se briše novi predlog. S novim predlogom pod prvim
odstavkom se praktično izločijo stranski udeleženci v začetnih fazah integralnih postopkih,
saj dobijo vpogled šele, ko naj bi bila pridobljena in usklajena vsa mnenja in to brez
stranskih udeležencev. Vključijo se lahko torej šele po pridobitvi pozitivnih mnenj
mnenjedajalcev, kot je to eksplicitno navedeno v 55 členu 1 odstavek. Sam odstavek je v
nasprotju z ZUP-om zato ga je treba ustrezno spremeniti oziroma ohraniti sedanji veljavni
prvi odstavek tega 55 člena. Odpravi se tudi četrti odstavek Ta del 4 odstavka 55 člena se
odpravi, saj je v nasprotju z ZUP. Mnenje MOP, da se želi preprečiti zavestno zavlačevanje
in ustavljanje postopkov ter obremenjevanje postopkov z zlorabljanjem položaja je
nesmiselna domneva MOP in v nasprotju s postopki ZUP-a zato ne sme biti zapisana v
zakonu.
V 58 členu 1 odstavku se izpusti dodatna deﬁnicija nevladnih organizacij iz prvega
odstavka 54 člena »in izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena« in »v skladu s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

sedmim in osmim odstavkom tega člena«. Odpravi se drugi odstavek 58. člena, ki so
povezane s spremembo 54. člena Gradbenega zakona, ki deﬁnirajo pogoje, ki jih mora
izpolnjevati nevladna organizacija za vstop v integralni postopek in so nujni tudi za vložitev
tožbe v upravnem sporu zoper izdano integralno dovoljenje.
V 59 členu 2 odstavku ni pojasnjeno, kako se sploh ugotovi in kdo to ugotovi, da »jasno
izhaja, da gre za spremembo, ki terja izvedbo presoje vplivov na okolje.«. Potrebno je
deﬁnirati odločevalca in postopke ugotavljanja jasnosti ugotovitve.
V 60 členu 1 odstavku je potrebno dodati, da se zakoličba opravi na geodetsko urejeni
parceli. Vrsta ostalih členov v tem zakonu je smiselnih samo, če je gradbena parcela
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geodetsko urejena (ima urejene meje), Smiselno se uvrsti med dokumentacijo za izgradnjo
tudi dokaz, da je parcela geodetsko urejena.
V 63. členu je potrebno v prvem odstavku dodati, da se zakoličba opravi na geodetsko
urejeni parceli. Vrsta ostalih členov v tem zakonu je smiselnih samo , če je gradbena
parcela geodetsko urejena (ima urejene meje), Smiselno se uvrsti med obvezno
dokumentacijo za izgradnjo tudi dokaz, da je parcela geodetsko urejena. Pogoj za podajo
prijave je, da je gradbeno dovoljenje pravnomočno in se odpravi možnost » razen če
investitor prijavi začetek gradnje na podlagi dokončnega dovoljenja, vendar na lastno
odgovornost«. Razlaga pri členu 4.
V 66. členu (dopustna manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja) v prvem odstavku se
objekt horizontalno ne sme premakniti od lege, določene v dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja, za več kot 1,0 m, vendar manjka dopolnilo, da se to ne sme izvesti
tako, da se približa sosednji parceli bolj kot je to zakonsko določeno (sedaj npr. 4 metre). S
tem odstavkom brez tega dopolnila je možno izigravanje zakona- dovoljenje se pridobi za 4
metrsko oddaljenost na koncu stoji stavka 3 metre od sosednje parcele.
Prvi odstavek AA člena, po katerem se postopki za izdajo dovoljenj in legalizacijskih
odločb, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, končajo po določbah tega zakona, je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

potrebno črtati oziroma ustrezno spremeniti. Postopki za izdajo dovoljenj in legalizacijskih
odločb, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona se morajo končati po zakonu, ki je
veljal ob vložitvi oziroma začetku postopka po določbah Gradbenega zakona (Uradni list
RS, št. 61/2017 in 72/17-popr). Enako velja za tretji odstavek AA člena, kjer je je potrebno
spremeniti Inšpekcijski postopki in postopki izvršbe, ki so bili začeti na podlagi določb
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr) se končajo po določbah tega
zakona v Inšpekcijski postopki in postopki izvršbe, ki so bili začeti na podlagi določb
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr) se končajo po določbah
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/2017 in 72/17-popr)
9 odstavek AA člena je potrebno odpraviti, saj posega že v pridobljene pravnomočne
predodločbe. Prav tako ni deﬁniran pojem javnega interesa in pojem povračilo do celotne
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škode.
AB člen se odpravi v celoti. V primeru ustavitve postopka izdaje okoljevarstvenega
soglasja ne more priti do avtomatičnega nadaljevanja postopka v smeri, da se vloga
okoljevarstvenega soglasja šteje kot vloga za podajo mnenja v postopku integralnega
dovoljenja. Ta člen ne preprečuje podvajanje dejanj, ki bi nastale zaradi novega
postopka, saj gre za nov postopek, ki se mora začeti na novo, Druga možnost je dokončati
postopek po stari zakonodaji, kar velja tudi za samo gradbeno dovoljenje.
Povezava:

PREDLOG PREDPISA: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
GRADBENEGA ZAKON
ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG
Podprite AAG preko položnice

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

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
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Do novih strank v gradbeništvu v času
COVID-19
Ljubljana/Maribor, 9.september 2020 - MojMojster.net v času
COVID-19 podpira podjetja in jim omogoča lažjo prilagoditev
na nihanje povpraševanja na trgu ter načrtovanje novih
poslov v času poostrenih ekonomskih pogojev.
Svetovna pandemija je poleg vsakdanjega življenja krepko pretresla tudi domači gradbeni trg, kar
čutijo tako naročniki kot obrtniki. Odpuščanja zmanjšujejo kupno moč strank, zapiranje mej pa
prekinja dobavne verige materialov, podaljšuje roke ter viša cene obrtnikov. Poleg tega težavam ni
videti konca, saj že grozi jesenski val novih okužb. Kako lahko obrtniki v teh nemirnih časih

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

izboljšajo poslovanje?
Z uporabo platforme MojMojster.net obrtniki pridobijo dostop do resnih strank, ki na dnevni ravni
oddajajo povpraševanja za gradbene storitve od gradnje hiše, do urejanja okolice, vzdrževalnih del
in več kot 200 drugih storitev. Vsak obrtnik se lahko brezplačno registrira in začne pridobivati
povpraševanja po svojih storitvah. Pod eno streho je tako zbranih že preko 12.000 obrtnikov.
Sistem deluje tako, da vsak mojster vsak dan prejema obvestila o vseh ustreznih povpraševanjih, ki
jih so jih oddali obiskovalci strani. Prav tako pa si obiskovalci profil obrtnika lahko tudi ogledajo in
neposredno prosijo za povpraševanje. S tem je omogočen hiter in odziven gradbeni trg na katerem
dobri obrtniki brez težav najdejo resne stranke. Tako so s pomočjo MojMojster obrtniki do danes
izvedli že preko 100.000 projektov.
Obrtniki lahko MojMojster preizkusijo popolnoma brezplačno, z njim nadomestijo izpad strank in na
lastni koži preverijo, kako dostop do digitalnega gradbenega trga koristi njihovemu poslovanju v tem
nemirnem obdobju.
Kontakt:
MojMojster by Daibau
Eforma d.o.o.
Grega Pauko
grega@mojmojster.net
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T: 00386 40 145 800
https://www.mojmojster.net/
https://www.daibau.at/
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Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti
Lovšinu
09.09.2020 13:50

Koper, 09. septembra (STA) - Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem
izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji
upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo, da bo v zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega
projekta pa je preložilo za nedoločen čas.

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

Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja Lovšina,
Lovšinovega namestnika Zvezdana Markežiča in delavsko direktorico Ondino Jonke vložila že
leta 2010. Družba zaradi domnevnega oškodovanja z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in
Ukrajino terja 37,5 milijona evrov.
Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz tujine, kar bo
očitno zaznamovalo tudi nadaljevanje postopka. Lovšina na današnjem naroku ni bilo, od
toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj so po smrti Markežiča stranka v postopku
njegovi dediči.
Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca gradbeništva
Dejana Žlajpaha v zvezi z Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta je glede skupne investicijske
vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov opozoril na visok delež, ki ga je pri celotnem
strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je znašal 12 milijonov evrov. Skupna cena je po
njegovem bila nerealna in je bistveno odstopala od primerljivih investicij.
Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k osnovni pogodbi utemeljeni oz. jih je bilo glede na
obseg investicije pričakovati, težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.
Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo, kar pa po
besedah sodnice Špele Grilc v tem postopku ni bistveno, saj je morala tudi uprava sprejeti
odločitev glede primerne cene investicije pred izdelavo projektne dokumentacije.
Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec sicer pojasnil, da
je pri izdelavi mnenja upošteval faktor vpliva trga na način, da je primerjal, kakšne cene so na
ukrajinskem trgu za podobne projekte dosegali nemški in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah
dodal, da je pri izbiri najugodnejšega ponudnika (v tem primeru Rika) poleg cene treba
upoštevati tudi zanesljivost, izkušnje in preteklo sodelovanje.
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Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega projekta zreli za
sprejem odločitve, tako da bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki bo izšla pisno.
Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen čas. Kot je pojasnila, se
sodišče zavzema za zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že izdelal pisno mnenje, a ga ne
morejo kontaktirati.

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

Odvetnik Dernovšek je po koncu naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski
izvedenec odgovori na njihove pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne
sodbe v ukrajinskem delu zahtevka pa je odvetnika presenetila.
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Po šestih letih nadaljevanje tožbe Intereurope proti
Lovšinu
09.09.2020 13:50

Koper, 09. septembra (STA) - Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem
izvedenca gradbeništva po šestih letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji
upravi na čelu z Andrejem Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je
odločilo, da bo v zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega
projekta pa je preložilo za nedoločen čas.
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Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja Lovšina,
Lovšinovega namestnika Zvezdana Markežiča in delavsko direktorico Ondino Jonke vložila že
leta 2010. Družba zaradi domnevnega oškodovanja z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in
Ukrajino terja 37,5 milijona evrov.
Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz tujine, kar bo
očitno zaznamovalo tudi nadaljevanje postopka. Lovšina na današnjem naroku ni bilo, od
toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj so po smrti Markežiča stranka v postopku
njegovi dediči.
Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca gradbeništva
Dejana Žlajpaha v zvezi z Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta je glede skupne investicijske
vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov opozoril na visok delež, ki ga je pri celotnem
strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je znašal 12 milijonov evrov. Skupna cena je po
njegovem bila nerealna in je bistveno odstopala od primerljivih investicij.
Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k osnovni pogodbi utemeljeni oz. jih je bilo glede na
obseg investicije pričakovati, težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.
Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo, kar pa po
besedah sodnice Špele Grilc v tem postopku ni bistveno, saj je morala tudi uprava sprejeti
odločitev glede primerne cene investicije pred izdelavo projektne dokumentacije.
Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec sicer pojasnil, da
je pri izdelavi mnenja upošteval faktor vpliva trga na način, da je primerjal, kakšne cene so na
ukrajinskem trgu za podobne projekte dosegali nemški in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah
dodal, da je pri izbiri najugodnejšega ponudnika (v tem primeru Rika) poleg cene treba
upoštevati tudi zanesljivost, izkušnje in preteklo sodelovanje.
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Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega projekta zreli za
sprejem odločitve, tako da bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki bo izšla pisno.
Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen čas. Kot je pojasnila, se
sodišče zavzema za zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že izdelal pisno mnenje, a ga ne
morejo kontaktirati.
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Odvetnik Dernovšek je po koncu naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski
izvedenec odgovori na njihove pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne
sodbe v ukrajinskem delu zahtevka pa je odvetnika presenetila.
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NADALJEVANJE TOŽBE INTEREUROPE
PROTI LOVŠINU: Sodnica presenetila
njegovega odvetnika
Koper
A.S. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž in Zdravko Primožič/FPA - 09.09.2020 ob 15:13
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Na koprskem okrožnem sodišču se je z zaslišanjem izvedenca gradbeništva po
šestih letih nadaljevala tožba Intereurope proti nekdanji upravi na čelu z Andrejem
Lovšinom v zvezi z naložbami v Rusiji in Ukrajini. Sodišče je odločilo, da bo v
zvezi z ukrajinskim projektom izdalo delno sodbo, obravnavo ruskega projekta pa
je preložilo za nedoločen čas.
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Intereuropa je odškodninsko tožbo zoper nekdanjega predsednika uprave Andreja
Lovšina, Lovšinovega namestnika Zvezdana Markežiča in delavsko
direktorico Ondino Jonke vložila že leta 2010. Družba zaradi domnevnega
oškodovanja z domnevno spornimi vlaganji v Rusijo in Ukrajino terja 37,5
milijona evrov.
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Postopek je zastal za več kot šest let zaradi težav s pridobitvijo dokumentacije iz
tujine, kar bo očitno zaznamovalo tudi nadaljevanje postopka. Lovšina na
današnjem naroku ni bilo, od toženih pa je bila prisotna samo Jonkejeva, saj so po
smrti Markežiča stranka v postopku njegovi dediči.

Danes je sodišče po neuspelem poravnavnem naroku zaslišalo izvedenca
gradbeništva Dejana Žlajpaha v zvezi z Intereuropinim projektom v Ukrajini. Ta
je glede skupne investicijske vrednosti v višini dobrih 19 milijonov evrov opozoril
na visok delež, ki ga je pri celotnem strošku predstavljal nakup zemljišča, ki je
znašal 12 milijonov evrov. Skupna cena je po njegovem bila nerealna in je bistveno
odstopala od primerljivih investicij. Po besedah izvedenca pa so sami dodatki k
osnovni pogodbi utemeljeni oz. jih je bilo glede na obseg investicije pričakovati,
težje pa je bilo predvideti sam obseg in vrednost dodatnih del.
Žlajpah pri izdelavi mnenja sicer ni imel vpogleda v projektno dokumentacijo,
kar pa po besedah sodnice Špele Grilc v tem postopku ni bistveno, saj je morala
tudi uprava sprejeti odločitev glede primerne cene investicije pred izdelavo
projektne dokumentacije.
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Na vprašanje Lovšinovega pooblaščenca Gašperja Dernovška je izvedenec sicer
pojasnil, da je pri izdelavi mnenja upošteval faktor vpliva trga na način, da je
primerjal, kakšne cene so na ukrajinskem trgu za podobne projekte dosegali nemški
in avstrijski projektanti. Je pa Žlajpah dodal, da je pri izbiri najugodnejšega
ponudnika (v tem primeru Rika) poleg cene treba upoštevati tudi zanesljivost,
izkušnje in preteklo sodelovanje.
Sodnica Grilčeva je sklenila, da so odškodninski zahtevki glede ukrajinskega
projekta zreli za sprejem odločitve, tako da bo v zvezi s tem izdala delno sodbo, ki
bo izšla pisno. Glede ruskega projekta pa je sodnica narok preložila za nedoločen
čas. Kot je pojasnila, se sodišče zavzema za zaslišanje ruskega izvedenca, ki je že
izdelal pisno mnenje, a ga ne morejo kontaktirati. Odvetnik Dernovšek je po koncu
naroka navedel, da še vedno čakajo na to, da ruski izvedenec odgovori na njihove
pripombe, kar pa traja že nekaj let. Odločitev o izdaji delne sodbe v ukrajinskem
delu zahtevka pa je odvetnika presenetila.
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Rebalans proračuna, ki pozablja na javno zdravstvo in razvoj

1/5

SEPTEMBER 9, 2020
NOVICE

V Levici nasprotujemo vladnemu predlogu rebalansa proračuna, saj ne zagotavlja dovolj sredstev za javno
zdravstvo, reže sredstva za kulturo, znanost in razvoj ter istočasno napoveduje zapravljanje kar 780
milijonov za nepotrebno orožje.

Čeprav se sredstva Ministrstva za zdravje s 196 milijonov EUR povečujejo na 336 milijonov EUR, Janševa vlada pa
se hvali, da je z rebalansom zdravstvu priskrbela dodatnih 140 milijonov EUR, to ne zadostuje niti za pokritje
tekočega primanjkljaja Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) zaradi epidemije, ki bo letos znašal okrog 250
milijonov EUR. Praktično vsa dodatna proračunska sredstva so namenjena financiranju ukrepov iz protikoronskih
zakonov (dodatki k plači za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, nadomestila prispevkov za
zdravstveno zavarovanje in bolniška nadomestila,…), medtem pa vlada ni zagotovila nobenih dodatnih sredstev za
investicije v dolgoročno izboljšanje zdravstvene infrastrukture. Nasprotno, že tako podhranjene postavke za
investicijska vlaganja v zdravstvo je dodatno skrčila.

V letu 2020 se bodo na podlagi junijske napovedi Umarja zaradi nižje rasti prispevne osnove oziroma mase plač
vplačani prispevki zmanjšali za 190 milijonov EUR. Hkrati pa dodatni stroški v zdravstvu zaradi obvladovanja
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epidemije, kot so daljši časi obravnave pacientov in zvišanje delovnih normativov, dodatni zaščitni ukrepi pri izvajanju
zdravstvenih storitev in nove oblike obravnave, izdatno povečujejo tekoče primanjkljaje prihodkov nad odhodki. Tako
v Levici kot v ZZZS že leta opozarjamo, da je treba za ohranitev javne zdravstvene blagajne zagotoviti proračunska
sredstva za pokritje primanjkljaja ZZZS. Ta ukrep je danes, ko je zdravstvena blagajna pod udarom, potreben bolj kot
kdajkoli prej. A vlada se je očitno odločila za drugačno pot. To je pot, ki vodi v privatizacijo ter krčenje košarice pravic
iz obveznega zavarovanja ter posledično razgradnjo javnega zdravstva.

Rezi v že tako skromna sredstva za znanost in razvoj
V rebalansu proračuna je zopet občutno premalo denarja za znanost in razvoj. Vlada je dodatno skrčila že tako
skromno postavko za raziskave in razvoj. V sprejetem proračunu za leto 2020 je bilo za znanstveno raziskovalno
dejavnost zagotovljenih 295 milijonov EUR, v rebalansu pa zgolj 272 milijonov EUR oziroma 23 milijonov EUR manj.
Slovenija je v Evropi na samem dnu po javnih vlaganjih v raziskave in razvoj, saj zanje iz proračuna nameni zgolj
0,6% BDP, kar je krepko pod povprečjem EU (1,4%). Dodatno krčenje javnih sredstev za znanost je zato
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nesprejemljivo.

Namesto da bi vlada kulturi pomagala, da si opomore po epidemiji, jo sistematično
napada in uničuje
Janševa vlada nadaljuje tudi z agresivnim napadom na javno kulturno sfero. Po načrtih za finančno izčrpavanje RTV
Slovenije z namenom discipliniranja neposlušnih urednikov in novinarjev ter kanalizacije sredstev iz javne sfere v
komercialno, še posebej v medijska trobila stranke SDS, so se na udaru znašli še drugi izvajalci kulturnih programov.
Ministrstvo za kulturo je že v času epidemije samovoljno zamrznilo sredstva za knjige in film. Z ustavitvijo
predvidenih javnih razpisov in pozivov izdajanja vseh odločb za tekoče, že izvedene razpise, je vlada enostavno
porezala sredstva, namenjena slovenski knjižni in filmski produkciji in to v času, ko sta ti dejavnosti že tako trpeli
zaradi posledic krize. Škodljive politike vlade se odražajo v več kot 8 milijonskem zmanjšanju sredstev za kulturo v
rebalansu proračuna. Krčijo se sredstva za umetnostne programe, za založništvo, za varstvo kulturne dediščine, za
knjižnično in arhivsko dejavnost itd.

Janševa vlada ni socialna, je pa ekonomsko neučinkovita
Pomenljive so tudi spremembe, ki jih rebalans prinaša na področju sociale. Sredstva Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) se sicer povečujejo za 594 milijonov EUR, toda pretežno na račun
protikoronoskih ukrepov za financiranje povračil nadomestil plač in prispevkov za pokojninsko in invalidsko
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zavarovanje, torej na račun subvencij delodajalcem. Povečujejo pa se tudi sredstva za denarno socialno pomoč (+
61 milijonov EUR) in nadomestila brezposelnim (+54 milijonov EUR). Te spremembe nikakor niso odraz socialnega
čuta Janševe vlade, temveč posledica njene nesposobnosti: zaradi neučinkovitosti več milijardnih vladnih ukrepov, ki
naj bi služili ohranitvi delovnih mest, se je število revnih in brezposelnih povečalo do te mere, da so se izdatki za
nadomestila brezposelnim in socialno pomoč povečali za 115 milijonov EUR.

O odnosu Janševe vlade do socialne stiske najbolj ogroženih veliko pove sramoten varčevalni ukrep, na račun
katerega je, kot je razvidno iz rebalansa proračuna, privarčevala 15 milijonov EUR na malicah in kosilih za otroke iz
revnih družin. Vlada je namreč ob sprejemanju protikoronskega zakona nonšalantno zavrnila amandma Levice, s
katerim smo želeli zagotoviti, da se učencem in dijakom iz socialno ogroženih družin, ki so v času šolanja upravičeni
do subvencionirane malice oziroma kosila, tudi v času epidemije zagotovi topel obrok.

Dolgo čakanje na dolgotrajno oskrbo se nadaljuje
Povsem neprimerno se vlada loteva tudi reševanja socialne in zdravstvene stiske starejših in drugih ogroženih
skupin, ki nujno potrebujejo trajno pomoč pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil. Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ni
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usklajen niti med koalicijskimi strankami niti med ministrstvi, je napisala s figo v žepu. Po eni strani razglaša, da je
končno pripravila sistemsko rešitev, po drugi strani pa te rešitve noče financirati niti s prispevki (ker temu
nasprotujejo delodajalci) niti s proračunskimi sredstvi (ker jih bo raje porabila za nakup orožja). Dobički domačih
delodajalcev in tujih orožarskih korporacij bodo še naprej imeli prednost pred 12.000 upokojenci, ki obupano čakajo v
vrsti za sprejem v prenatrpane ter finančno in kadrovsko podhranjene domove starejših občanov. S pripravo zakona
vlada v javnosti ustvarja vtis, da se resno loteva reševanja problema dolgotrajne oskrbe. Dejansko pa izdatno krči že
taka majhna sredstva za reševanje tega problema. Z rebalansom proračuna se namreč sredstva za razvojni program
dolgotrajne oskrbe za letošnje leto znižujejo s 51 milijonov EUR na pičlih 33 milijonov.

Še vedno brez stanovanjske politike
Prav tako v rebalansu proračuna spet ni dovolj denarja za stanovanja. Po podatkih Stanovanjskega sklada za najbolj
ogrožene primanjkuje več kot 9.100 javnih najemnih stanovanj, od tega samo v Ljubljani 4.200. To je rezultat
pomanjkanja kakršnekoli stanovanjske politike v zadnjih desetletjih. Stanovanjski sklad RS je v obdobju od leta 2000
do 2007 iz proračuna namesto načrtovanih 165 milijonov evrov prejel le 29 milijonov, od leta 2009 ni dobil niti centa
dokapitalizacije za gradnjo stanovanj. Zato bi morali že letos krepko povečati proračunska sredstva za reševanje
stanovanjske problematike. V rebalansu proračuna je za stanovanjsko dejavnost zagotovljenih manj kot 6 milijonov
EUR, kar ne zadostuje niti za izgradnjo desetih dostojnih stanovanj.
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Infrastruktura niso samo ceste in beton
Prioritete Janševe vlade na infrastrukturnem področju so se jasno pokazale že pri nedavnih spremembah gradbene
zakonodaje, s katerimi so pri zagotavljanjih gradbenih dovoljenj praktično onemogočili izvajanje postopkov,
povezanih z varovanjem okolja. Zgrešene in okoljsko škodljive prioritete trenutne vlade se odražajo tudi v rebalansu
proračuna, ki za 40 milijonov EUR povečuje sredstva za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest, hkrati pa
se postavka razvojnega programa investicijske dejavnosti na železniški infrastrukturi zmanjšuje za kar 112 milijonov
EUR. Janševa vlada ne razume, da infrastruktura niso samo ceste in beton, s katerim bi pozidali kmetijska zemljišča,
ampak da je potrebno investirati v železnice, stanovanja za mlade, domove za starejše in javno zdravstveno
infrastrukturo.

780 milijonov za orožje namesto za zdravstvo, socialo in razvoj
Medtem ko se minister za zdravje pritožuje, da je sredstev za zdravstvo premalo in »da bo vsak milijon, ki bo
potreben iz proračuna, težko zagotoviti.« (Tomaž Gantar), pa na Ministrstvu za obrambo nimajo prav nobenega
problema: »mi smo na Ministrstvu za obrambo za letošnje leto dobili točno toliko denarja, kot smo ga želeli in kot ga
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je generalštab slovenske vojske želel.« (Matej Tonin). Ker je v rebalansu proračuna za leto 2020 za ministrstvo za
obrambo namenjenih 30 milijonov EUR manj sredstev kot v sprejetem proračunu za leto 2020, se v javnosti ustvarja
zmoten vtis, da se sredstva za vojsko krčijo in da denarja za vojsko primanjkuje. Najprej je treba poudariti, da se
kljub zmanjšanju sredstev v rebalansu, sredstva za vojsko v letošnjem letu glede na lansko leto povečujejo. V
rebalansu proračuna za leto 2019 je bilo za vojsko zagotovljenih 504 milijone EUR, v letošnjem rebalansu proračuna
pa 515 milijonov EUR. Letos torej za vojsko ne bomo zapravili manj, ampak več kot lani. Poleg tega je treba
opozoriti, da gre dobršen del zmanjšanja sredstev Ministrstva za obrambo na račun več kot 8 milijonskega reza v
postavko za civilno zaščito in varstvo pred naravnimi nesrečami.

Izjave ministra Tonina dokazujejo, da zmanjšanje nekaterih postavk Ministrstva za Obrambo nikakor ni odraz
zmanjšanja orožarskih apetitov Janševe vlade, temveč banalnega dejstva, da je izvedba nekaterih orožarskih poslov
ter programov usposabljanj začasno zastala, bodisi zaradi menjave vlade bodisi zaradi omejitvenih ukrepov v času
epidemije. Čeprav Slovenija nima prav nobenih potreb, da bi povečevala sredstva za orožje, hoče vlada s Predlogom
zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 v naslednjih petih letih nabaviti
za 780 milijonov evrov orožja za opremo dveh srednjih bataljonskih skupin Nato pakta, ki niso namenjene obrambi
domovine, ampak operacijam v tujini. V megalomanskih načrtih orožarskih poslov, ki služijo zgolj dobičkom tuje
vojaške industrije in s tem povezanimi pritiski Nato pakta ter popolnemu pomanjkanju razvojne in socialne vizije v
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rebalansu proračuna za leto 2020, se kažejo popolnoma zgrešene prioritete Janševe vlade. Slovenija ni niti najmanj
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vojaško ogrožena, pač pa je ogrožena zdravstveno, gospodarsko in razvojno.
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