Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 11. 2020
Število objav: 13
Internet: 9
Televizija: 1
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Dars napoveduje gradnjo avtoceste med Postojno in Jelšanami

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 11. 2020

Avtor

D. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev. 0
termometerAvtor: D.K. Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi
državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu...

Naslov

Nujna doza upanja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 11. 2020

Avtor

Janez Tomažič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V turizmu, manjšem gradbeništvu, gostinstvu in trgovini so se že začeli prvi stečaji. Cepivo proti covidu-19, ki ga
razvijata Pfizer in BioNTech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj,...

Naslov

S podrobnim prostorskim načrtom nadaljevanje postopkov za obvoznico mimo Vrbe

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tudi za izbor izvajalca prek javnega razpisa. Vse te postopke bodo na občini poskušali izpeljati v prihodnjem letu. Če
bo vse teklo hitro in gladko, bi gradnja lahko stekla prihodnje leto. Pogačar ocenjuje, da bi lahko po novi obvoznici v
idealnih pogojih zapeljali leta 2023. Investicijo bo v celoti financirala...

Naslov

Šircelj: Ukrepi vlade bolj učinkoviti, kot bi bilo znižanje DDV

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 9. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...krize podjetjem in prebivalstvu po besedah finančnega ministra Andreja Širclja pomagala bolj, kot pa bi denimo z
znižanjem davka na dodano vrednost (DDV). Davka na nepremičnine v tem mandatu ne namerava predlagati in tudi
sicer se na davčnem področju ničesar ne bo uvajalo na hitro. Država je namenom blažitve posledic epidemije...

Naslov

Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 9. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prvič izglasovan dvojezični zakon, ki bo o objavljen tako v nemškem kot v slovenskem jeziku. Hina je povzela
poročanje slovenskih medijev o tem, da se bo gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, ki bi pomenila tudi boljšo
prometno povezavo hrvaške Reke tako s Slovenijo kot z Italijo, začela po letu 2030. Dodali...
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Naslov

Dars: Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Dars: Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030 Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za
katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih...

Naslov

Eksperimentalni prostor Teren zapira vrata

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Živa Rokavec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...šole, ki so tam uredili urbani vrtiček in pridobivali vrtičkarsko znanje, medtem ko so četrtošolci na ograjeno parcelo
prihajali spoznavat različne načine gradnje. Na Terenu je v samooskrbnem rastlinjaku svoj prostor med drugim našlo
Zavetišče za zavržene rastline, območje je postalo tudi občasno plesišče za vaje...

Naslov

Dars: Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega
načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu...

Naslov

Kako povečujejo energetsko učinkovitost v podjetju Xella porobeton SI v partnerstvu s
podjetjem Amibit

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Kako povečujejo energetsko učinkovitost v podjetju Xella porobeton SI v partnerstvu s podjetjem Amibit Več iz teme.
Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo dodaj okolje dodaj Xella porobeton SI dodaj sftr dodaj Amibit dodaj Čas
branja: 2 min 09.11.2020 15:10 avtor OKOLJE IN ENERGIJA Kako povečujejo...

Televizija

Naslov

Prepoved prehitevanja za tovornjake

Medij

POP TV, Slovenija

Rubrika, Datum

24 ur zvečer; 9. 11. 2020

Avtor

Uroš Slak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
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22:26

Trajanje: 6 min

...naslednjega leta, tudi po pogovorih z Darsom, bo lahko na začetku naslednjega leta avtocestna policija začela
delovati. UROŠ SLAK (voditelj) Kaj pa gradnja 3. odstavnega pasu, ne? Avtoprevozniki pravijo, ki podpirajo to, te vaše
predloge, pravijo: "To bi bila res prava rešitev, ne. To bi res zagotovilo pravo...
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Naslov

Dars Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 10. 11. 2020

Avtor

G. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 24 cm2

...Dars Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami po letu 2030 Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za
katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih...

Naslov

Negotovost malih gradbincev pred prihajajočo zimo in pomladjo

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 795 cm2

...kleparjev krovcev in inštalaterjev energetikov, poroča o upadu dohodkov, le redki bodo dosegli prihodke iz leta 2019
ali jih celo povečali. Precej podjetij v gradbeništvu ni uveljavljalo ukrepov iz prvih protikoronskih paketov, niso odpuščali
ali pošiljali zaposlenih na čakanje, čeprav so jim zaradi koronakrize letni prihodki...

Naslov

Prihodnje leto kolesarska pot ob reki Soči

Medij

Primorski dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 7. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 40 cm2

...saj so rekreacijskem parku v Vrtojbi že lani uredili zelene površine s parkirišči za avtodome, pri kajakaškem centru v
Solkanu pa s polno paro poteka gradnja brvi čez Sočo. Na 74. strani...
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09.11.2020

Siol.net

Ponedeljek, 12:31

Država: Slovenija

Kazalo
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https://siol.net/posel-danes/novice/dars-napoveduj...

Dars napoveduje gradnjo avtoceste med
Postojno in Jelšanami

0

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

Avtor: D.K.

Foto: STA

Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada
sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po
pojasnilih Darsa začela po letu 2030. Rok za končanje
prostorskega načrta in njegovo sprejetje na vladi je postavljen
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Siol.net

Ponedeljek, 12:31

Država: Slovenija

Kazalo

https://siol.net/posel-danes/novice/dars-napoveduj...
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konec leta 2027, so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer
pričakovati številne pripombe.
Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do
leta 2030, ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe avtoceste Postojna–Jelšane po letu
2030, poroča STA.
Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta in v
sporočilu navedla, da gre za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na primorsko
avtocesto navezuje na območju pri Postojni in poteka do mednarodnega mejnega prehoda
Jelšane. Načrtovana trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.

Najustreznejša različica bi lahko bila znana čez tri leta
Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in
do Divače sprejela že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija različic. Na podlagi

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

te študije in dodatnih analiz je vlada ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti
Postojni, spomni STA.
POSEL DANES

Začenja se gradnja severnega dela tretje razvojne osi
Do potrditve najustreznejše različice na vladi bodo glede na splošni terminski načrt ministrstva
za okolje in prostor minila približno tri leta, če bo ves postopek tekel nemoteno. Nato sledi
naslednja faza prostorskega umeščanja, tudi državnega prostorskega načrta. Šele nato bodo na
vrsti izdelava projekte dokumentacije, odkupi nepremičnin, pridobitev okoljevarstvenega
soglasja in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba javnega naročila za gradnjo
avtoceste, je oktobra poročalo Delo.
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"Na Pivškem utegne biti veliko hude krvi"
Pri umeščanju trase avtoceste bodo imeli po navedbah časnika pripombe predvsem prebivalci
Občine Pivka. Kot je za Delo dejal župan Robert Smrdelj, vse različice umeščanja čez pivško
območje vedno trčijo ob Naturo 2000, kulturno dediščino ali vode. Da bi se temu izognili,
želijo pristojni avtocesto približati vasem. "Ker je trasa predvidena preblizu naselij, utegne biti
na Pivškem veliko hude krvi," je opozoril.
Občina Pivka, za katero zaradi relativne bližine zdajšnje avtoceste nova ne bi bila posebej
velika pridobitev, je predlagala rekonstrukcijo regionalne ceste od Ribnice proti Divači in
rekonstrukcijo ceste proti Postojni z obvoznicami.
"Predlog je bil tudi, da se avtocesta usmeri proti Divači. Glavni tokovi, tudi tovornega prometa,
so namreč na trasah Kozina–Starod in Postojna–Jelšane, divaška rešitev pa bi bila sredinska
možnost. Vendar je bil velik politični pritisk, da mora biti avtocesta iz Postojne v Jelšane," je še

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

dejal Smrdelj.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Jelšane

Postojna

Ilirska Bistrica

avtocesta

DARS

Oglas
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Nujna doza upanja
delo.si/mnenja/komentarji/nujna-doza-upanja

Cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata Pfizer in BioNTech, se je v tretji fazi kliničnih testiranj, ki še
poteka, izkazalo za 90-odstotno učinkovito, je poročala agencija Reuters. Medtem ko napoved
ruskega cepiva Sputnik V ni prinesla splošnega olajšanja, je to bila po dolgem času pozitivna novica,
ki nakazuje, da se bo mučno obdobje, ki ga je zaznamoval novi koronavirus, morda kmalu končalo.
Neznank je seveda veliko, denimo, koliko časa cepljena oseba ostane imuna, kako zagotoviti zadostne
količine cepiva in opreme za cepljenje ter kdaj bo cepivo na voljo v Sloveniji in seveda kdo bo imel
prednost.

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

Kljub vsem neznankam je bila to nujna doza upanja, da bomo življenje v doglednem času lahko
postopno vrnili v neko normalno stanje. Ko smo, denimo, lahko normalno potovali, ko so podjetja
nemoteno poslovala, ko so delovali šole in vrtci, ko je bilo mogoče brez skrbi oditi na kavo v sosednjo
občino. Pot do normalnosti pa je seveda še dolga. Za začetek bomo morali brez cepiva premagati
drugi val koronavirusa, mogoče še tretjega, odvisno od tega, kako učinkoviti bomo pri obvladovanju
virusa. Utrujenost zaradi virusa postaja vse težje obvladljiv problem, podobno hudo je pomanjkanje
socialnih stikov, ne moremo se navaditi hitrih in nenadnih sprememb. V teh okoliščinah bodo
morala nekako preživeti tudi podjetja. Vsa na žalost ne bodo dočakala izkoreninjenja koronavirusa in
posledične normalizacije.
Država podjetjem izdatno pomaga – v sprejemanju je še šesti protikoronski paket (PKP#6) – ne
more pa jim nadomestiti popolnega izpada prihodkov. Najhuje je malim podjetjem, ki v preteklosti
niso ustvarila presežkov in so bila na poslovnem robu pred izbruhom krize, pa tudi podjetjem, ki so
jim ugasnili prihodki. Prvi stečaji so se že začeli v turizmu, malih gradbenih delih, gostinstvu,
trgovini in drugje, intenzivneje pa jih po mnenju poznavalcev lahko pričakujemo spomladi, ko se
bodo sedanje pomoči iztekle. Zdaj vemo, da je prihod cepiva povsem realen, a to vmesno obdobje bo
treba nekako zdržati. Prepričan sem, da zmoremo.
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S podrobnim prostorskim načrtom nadaljevanje
postopkov za obvoznico mimo Vrbe
Žirovniški občinski svet je minuli teden potrdil podrobni prostorski načrt za obvoznico mimo Vrbe. Zdaj lahko stečejo
parcelacija, odkupi zemljišč, pridobivanje gradbenega dovoljenja in nazadnje izbira izvajalca. Cesta, ki bo umaknila
promet od Prešernove rojstne hiše, bo občino stala 1,8 milijona evrov. Končana bo predvidoma v letu 2023.
Sprejem podrobnega prostorskega načrta pomeni za občino uresničitev najmanj 20 let stare želje po obvozni cesti mimo
Vrbe. "Prometa je vsak dan več, ne da se normalno srečevati, moteče je za prebivalce, pa še promet gre tik ob
Prešernovi rojstni hiši, kar ni prijetno za obiskovalce, niti ni dobro za sam objekt," je poudaril žirovniški župan Leopold
Pogačar.
Ideje o obvoznici so se pojavile že, ko je bila Žirovnica še krajevna skupnost v Občini Jesenice, intenzivna prizadevanja
za obvoznico pa potekajo zadnjih deset let. Občina je poskušala uveljaviti vzhodno varianto obvoznice, ki bi bila občanom
bolj prikladna, vendar kljub prilagoditvam Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije zanjo ni dal soglasja, saj naj bi
kvarila veduto kraja.
"Po desetih letih pregovarjanj za vzhodno obvoznico je bilo treba sprejeti novo odločitev, zato smo v prostor umestili
zahodno varianto," je pojasnil Pogačar. Cesta se bo tako na regionalno cesto priključila 300 metrov višje. Potekala bo po
obstoječi občinski ceste od Breznice proti Vrbi, se pred vasjo odcepila in Vrbo obšla po zahodni strani ter se nato s
krožiščem priključila na regionalno cesto med Žirovnico in Lescami.
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Po sprejemu podrobnega prostorskega načrta so nastali pogoji za parcelacijo, odkupe zemljišč, za pripravo
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in nazadnje tudi za izbor izvajalca prek javnega razpisa. Vse te
postopke bodo na občini poskušali izpeljati v prihodnjem letu. Če bo vse teklo hitro in gladko, bi gradnja lahko stekla
prihodnje leto. Pogačar ocenjuje, da bi lahko po novi obvoznici v idealnih pogojih zapeljali leta 2023.
Investicijo bo v celoti financirala občina, ki sredstva zagotavlja iz svojih proračunov. V prihodnjem letu bodo v proračunu
namenjena sredstva za odkupe zemljišč in dokumentacijo, v letih 2022 in 2023 pa denar za gradnjo. Celotna investicija je
ocenjena na 1,77 milijona evrov.
Kot je izpostavil župan, so od besed prešli k dejanjem. Prepričan je, da bodo na koncu kljub zahodni varianti zadovoljni
vsi. "Predvsem bo umik prometa skozi vas vse razbremenil, nam pa dal še dodatno možnost razvoja območja
Prešernove rojstne hiše tudi v luči bodočega razvoja kulturnega turizma in predstavitve kulturne dediščine v objektih, ki
sta jih lani odkupila občina in država," je poudaril.

9

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

09.11.2020
Monday, 13:18
Ponedeljek,
13:18

Kazalo

https://www.sta.si/2829384/sircelj-ukrepi-vlade-bo...

1/2

Šircelj: Ukrepi vlade bolj učinkoviti, kot bi bilo
znižanje DDV
Vlada je z ukrepi za blažitev posledic koronske krize podjetjem in prebivalstvu po besedah finančnega ministra Andreja
Širclja pomagala bolj, kot pa bi denimo z znižanjem davka na dodano vrednost (DDV). Davka na nepremičnine v tem
mandatu ne namerava predlagati in tudi sicer se na davčnem področju ničesar ne bo uvajalo na hitro.
Država je namenom blažitve posledic epidemije covida-19 dala zelo veliko neposredne pomoči podjetjem, poskrbela pa
tudi za nekatere socialne skupine, med njimi upokojence in študente. "Delujemo torej neposredno, ciljamo posamezna
podjetja, posamezne skupine ljudi," je v spletnem pogovoru s časnikom Finance dejal finančni minister in izrazil
prepričanje, da so ti ukrepi veliko bolj učinkoviti, kot bi bilo znižanje DDV.
Na pripombo, da so nekatere države v odzivu na covid-19 znižale DDV, je odvrnil, da druge države takšnih ukrepov za
pomoč gospodarstvu in prebivalcem kot Slovenija niso imele. Zato so se nekatere odločile za znižanje DDV, je dejal in
dodal, da se v primeru znižanja obdavčitve blago v trgovinah verjetno ne bi pocenilo. Letos pričakuje, da se bo v
proračun steklo približno deset odstotkov manj DDV kot lani.
Vlada je doslej sprejela pet protikoronskih paketov pomoči, pripravlja še šestega. Vrednostno je ocenjen na okoli ene
milijarde evrov, je povedal.
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Ena od novosti tokratnega protikoronskega paketa bo kritje dela stroškov panogam, ki jih je prizadela epidemija. "Država
bo krila fiksne stroške, verjetno v pavšalnem znesku, da bo čim bolj enostavno," je dejal. Višina pomoči bo odvisna od
tega, koliko je določena panoga prizadeta, prejela pa jo bodo lahko vsa podjetja, ki so se jim prihodki zaradi epidemije
zmanjšali.
Jamstvena shema, ki jo je DZ sprejel pred prvomajskimi prazniki, po nekaj zapletih pa je v praksi zaživela poleti, se bo
podaljšala, ob čemer je Šircelj napovedal nekatere spremembe. Merila, da lahko podjetje koristi jamstveno shemo, se
bodo razširila, banka bo podjetju lahko dala likvidnostno posojilo v višini do 25 in ne več le deset odstotkov prihodkov od
prodaje v letu 2019. Poleg tega ne bo več obvezna poravnava.
Šircelj sicer pričakuje, da se povpraševanje po tovrstnih jamstvih države ne bo bistveno povečalo. "Likvidnost
gospodarstva je dobra," je ocenil in dodal, da banke zaupajo podjetjem in jim dajejo kredite, kot so jim jih dajale tudi prej.
Zato se jamstvena shema tudi ne uporablja toliko, kot se je pričakovalo, je pojasnil in dodal, da jo sam vidi bolj kot neke
vrste rezervo za zagotavljanje likvidnosti. "A če se bo kriza nadaljevala, se bodo banke verjetno bolj posluževale tudi
jamstvene sheme," je dejal. Podaljšala se bo tudi možnost odloga odplačevanja kreditov.
Na svarila pred valom stečajev po epidemiji je Šircelj potrdil, da nekatere mednarodne institucije opozarjajo na možno
recesijo, ki naj bi prišla po koronski krizi. "A v kakšni obliki in kako, ne zna povedati nihče," je bil kritičen. "Mislim pa, da je
finančni sistem na to pripravljen. Tudi bančni sistem je robusten," je zatrdil.
Ocenil je, da bo okrevanje po krizi v Sloveniji razmeroma hitro. Tudi Evropska komisija napoveduje naši državi hitrejšo
rast od povprečja EU, je spomnil. Glede letošnjega stanja javnih financ pa je dejal, da bo proračunski primanjkljaj ob
koncu leta predvidoma nekaj nižji od 4,2 milijarde evrov, kolikor je določen s septembra sprejetim rebalansom.
K okrevanju bodo pomembno prispevala tudi evropska sredstva. Šircelj je povedal, da bo vlada nabor projektov za
črpanje evropskih sredstev poslala v Bruselj decembra, poudarek pa bo na digitalizaciji, zelenih projektih in dolgoročnem
razvoju. Vanj pa bo vključila tudi projekte na področjih, na katere nas mednarodne institucije že dlje časa opozarjajo,
denimo zdravstva ali dolgotrajne oskrbe. "A tudi sami vemo, kaj moramo narediti," je dejal in naštel več denarja za
zdravstvo, gradnjo domov za starejše in digitalizacijo izobraževanja.
Na finančnem ministrstvu ustanavljajo tudi posebno delovno skupino, ki bo preučila davčni sistem in predloge, ki jih je na
tem področju oblikovala skupina pod vodstvom davčnega strokovnjaka Ivana Simiča. "Pri obremenitvi dela bomo šli v
smeri večje konkurenčnosti," je napovedal. Splošna olajšava pri dohodnini se mu zdi prenizka, vendar je tu treba biti
previden, saj lahko njeno zvišanje posredno pomeni večji primanjkljaj. "Vsekakor bom skrbel za stabilnost javnih financ,"
je zatrdil.
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Glede davka na nepremičnine pa je dejal, da ga nenazadnje imamo že danes, namreč nadomestilo za uporabo stavnih
zemljišč. Tudi v prihodnje bo sicer ostal prihodek občin, kar se mu zdi prav. "V tem mandatu tega davka ne bom
predlagal," je zaključil. Tudi sicer je glede morebitnih sprememb davčnega sistema dejal, da ne bodo ničesar naredili na
hitro, saj gospodarstvo potrebuje stabilen davčni sistem.
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Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)
Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o koronski statistiki in o tem, da se po oceni vlade epidemija pri nas
umirja. Poročale so tudi o novih prostorih za covidne bolnike v ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) in o
nadaljnjih ostrih odzivih na tvitanje premierja Janeza Janše o ameriških predsedniških volitvah.
Hrvaška tiskovna agencija Hina je poročala o tem, so v Sloveniji po podatkih vlade v minulem dnevu ob 2063 testih
potrdili 464 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 24 ljudi s covidom-19. Delež pozitivnih testov je bil 22,5-odstoten,
vlada pa je ocenila, da se epidemija umirja. O novookuženih sta poročali tudi srbska tiskovna agencija Tanjug in
italijanska tiskovna agencija Ansa.
Tanjug je povzel poročanje STA o tem, da so v ljubljanskem UKC odprli nove prostore za covidne bolnike, ki so jih po
besedah generalnega direktorja Janeza Poklukarja pripravili v desetih dneh. V prostore so namestili 56 postelj,
zmogljivosti pa bodo lahko razširili tako, da bo mogoče sprejeti do sto bolnikov.
Hina je poročala o tem, da so se koalicijski partnerji distancirali od tvitov premierja Janeza Janše, v katerih je izrazil
podporo aktualnemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. S tem so želeli nevtralizirati morebitne negativne učinke
na odnose z ZDA, so zapisali.
O tvitanju premierja je pisal tudi Tanjug, ki je izpostavil premierjeve polemične razprave z nemškim diplomatom
Wolfgangom Ischingerjem in predsednico stranke SD Tanjo Fajon glede molka ob zmagi Joeja Bidna. Dodali so, da je
tudi več tujih medijev poročalo o tem, da Janša kot zagovornik Donalda Trumpa Bidnu še ni čestital in da je napadel
ameriške medije zaradi razglasitve Bidnove zmage.

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

Avstrijska tiskovna agencija APA je poročala o tem, da bo avstrijska vlada ob stoti obletnici koroškega plebiscita avstrijski
Koroški namenila plebiscitarni dar, finančno podporo v višini štirih milijonov evrov. Dodali so, da bo tudi prvič izglasovan
dvojezični zakon, ki bo o objavljen tako v nemškem kot v slovenskem jeziku.
Hina je povzela poročanje slovenskih medijev o tem, da se bo gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, ki bi
pomenila tudi boljšo prometno povezavo hrvaške Reke tako s Slovenijo kot z Italijo, začela po letu 2030. Dodali so, da
avtocesta sicer še ni dokončno umeščena v prostorski načrt in da se glede slednjega vrstijo tudi številna nesoglasja.
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NAJNOVEJŠE
1 min

Dars: Gradnja
avtoceste med
Postojno in
Jelšanami po letu
2030

21 min

V Avstriji racije
proti Muslimanski
bratovščini in
Hamasu

31 min

V Zagrebu umrla
priljubljena
hrvaška igralka
Vera Zima

1 ura

V Spodnjih
Škofijah moški
napadel otroka

1 ura

Tretji teden Vuelte
2020: Zmagal je
najbolj kompleten
kolesar
Vse objave

Dars: Gradnja avtoceste med
Postojno in Jelšanami po letu 2030
Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep
o pripravi državnega prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po
letu 2030. Rok za končanje prostorskega načrta in njegovo sprejetje na vladi je
postavljen konec leta 2027 so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer
pričakovati številne pripombe.

Fotografija je simbolična. (Foto: Matjaž Rušt)

Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem
programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030,
ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe
avtoceste Postojna-Jelšane po letu 2030.
Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi
državnega prostorskega načrta in v sporočilu
navedla, da gre za avtocesto v dolžini približno 38
kilometrov, ki se na primorsko avtocesto navezuje na
območju pri Postojni in poteka do mednarodnega
mejnega prehoda Jelšane. Načrtovana trasa poteka
na območju občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica.
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Glavni cilj nove avtocestne povezave je po
navedbah vlade zagotoviti ustrezno medsebojno
povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in
regionalnega pomena na širšem območju
jugozahodne Slovenije ter njihovo povezanost z
mednarodnimi povezavami ustreznega pomena.
Nova avtocestna povezava je opredeljena tudi kot
del omrežja daljinskih cestnih povezav
mednarodnega pomena v okviru vseevropskega
prometnega omrežja in Jadransko-jonske pobude.
Omogočala bo preusmeritev daljinskega cestnega
prometa na obravnavanem območju na sodobno,
varno in zmogljivo prometnico.
Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega
načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do
Divače sprejela že leta 2013, pred štirimi leti pa je
bila izdelana študija variant. Na podlagi te študije in
naknadnih analiz je vlada ugotovila, da je izvedljiv le
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

potek trase v koridorju proti Postojni.

Do projektne dokumentacije
še nekaj korakov
Do potrditve najustreznejše variante na vladi bo
glede na splošni terminski plan ministrstva za okolje
in prostor minilo približno tri leta, če bo ves postopek
tekel nemoteno. Nato sledi naslednja faza
prostorskega umeščanja, tudi državnega
prostorskega načrta. Šele nato bodo na vrsti
izdelava projekte dokumentacije, odkupi
nepremičnin, pridobitev okoljevarstvenega soglasja
in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba
javnega naročila za gradnjo avtoceste, je oktobra
poročalo Delo.
Pri umeščanju trase avtoceste bodo imeli po
navedbah časnika pripombe predvsem prebivalci
občine Pivka. Kot je za Delo dejal župan Robert
Smrdelj, vse variante umeščanja čez pivško
območje vedno trčijo ob Naturo 2000, kulturno
dediščino ali vode. Da bi se temu izognili, želijo
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pristojni avtocesto približati vasem. »Ker je trasa
predvidena preblizu naselij, utegne biti na Pivškem
veliko hude krvi,« je opozoril.
Občina Pivka, za katero zaradi relativne bližine
sedanje avtoceste nova ne bi bila posebej velika
pridobitev, je predlagala rekonstrukcijo regionalne
ceste od Ribnice proti Divači in rekonstrukcijo ceste
proti Postojni z obvoznicami.
»Predlog je bil tudi, da se avtocesta usmeri proti
Divači. Glavni tokovi, tudi tovornega prometa, so
namreč na trasah Kozina-Starod in PostojnaJelšane, divaška rešitev pa bi bila sredinska
varianta. Vendar je bil velik politični pritisk, da mora
biti avtocesta iz Postojne v Jelšane,« je še dejal

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

Smrdelj.
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Eksperimentalni prostor Teren zapira vrata
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dnevnik.si/1042942946/lokalno/ljubljana/eksperimentalni-prostor-teren-zapira-vrata

Več kot desetletje mirujoče gradbišče ob Masarykovi cesti je pred tremi leti dobilo novo
vsebino: za visoko gradbeno ograjo je na pobudo ljubljanske mestne občine kulturno
društvo (KD) Prostorož vzpostavilo eksperimentalni prostor, ki so ga poimenovali Teren.
Med prvimi uporabniki Terena so bili tretješolci ljubljanske waldorfske šole, ki so tam
uredili urbani vrtiček in pridobivali vrtičkarsko znanje, medtem ko so četrtošolci na
ograjeno parcelo prihajali spoznavat različne načine gradnje. Na Terenu je v samooskrbnem
rastlinjaku svoj prostor med drugim našlo Zavetišče za zavržene rastline, območje je postalo
tudi občasno plesišče za vaje tanga ter učilnica na prostem, kjer so imeli študenti pedagoške
fakultete in fakultete za arhitekturo vaje, v času epidemije koronavirusa pa nekateri celo
predstavitve svojih zaključnih del. Občani so na Terenu organizirali piknike in druženja ob
ognjišču, pri tem pa sta jim prav prišli tudi posebna peč za pico in klop, ki jo je bilo mogoče
ogrevati z briketi iz biomase.

Prizorišče več kot stotih dogodkov
V treh letih se je na mirujočem gradbišču zvrstilo več kot sto manjših dogodkov, delavnic in
piknikov. A zdaj se zgodba Terena ob Masarykovi cesti počasi izteka. Investitor bo namreč
na območju začel graditi stanovanjsko-poslovno stavbo. Eksperimentalni prostor naj bi tako
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že kmalu zamenjala stanovanja, poslovni prostori in podzemna garaža.
Prve informacije o začetku gradnje so uporabniki Terena izvedeli lani iz medijev, letos pa jih
je investitor tudi uradno obvestil, da morajo območje izprazniti. Čas imajo do 20.
novembra, zato so prvo opremo že odpeljali. Čeprav so že ob ureditvi eksperimentalnega
prostora vedeli, da gre za začasno rabo, obžalujejo, da se morajo seliti prav zdaj. »V času
epidemije novega koronavirusa je prostoren Teren izkoristilo res veliko uporabnikov,« je
pojasnila Klara Otorepec iz KD Prostorož in dodala, da so številni dogodki, ki so se zvrstili
na Terenu, dokaz, da občani takšne prehodne prostore, ki jih lahko začasno uporabljajo za
ustvarjalne dejavnosti, potrebujejo. Ob tem sogovornica upa, da bodo degradirane površine,
kot so mirujoča gradbišča, v prihodnje hitreje dobile začasno vsebino in ne šele, ko bo
gradnja stala že več let.

Selijo se v bežigrajski Krater
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Čeprav morajo prostor ob Masarykovi cesti izprazniti, pa to ni konec Terena. Nekaj urbane
opreme bodo preselili na drugo degradirano lokacijo, in sicer na mirujoče gradbišče ob
Bežigrajskem dvoru, kjer naj bi nekoč v prihodnosti stala sodna palača, zdaj pa društvo
Trajna, Prostorož in Društvo za permakulturo Slovenije pripravljajo ustvarjalni laboratorij
Krater. Za Bežigrad se seli tudi Zavetišče za zavržene rastline.
Za opremo, ki je ne bodo prestavili v Krater, medtem ekipa išče nove lastnike. Med drugim
podarjajo tudi kultni kiosk K67 oblikovalca Saše Mächtiga. Podarili ga bodo tistemu, ki ga je
pripravljen odpeljati in obnoviti.
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Dars: Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami
po letu 2030
STA

Srednja Primorska

09. 11. 2020, 12.34
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Gradnja avtoceste med Postojno in Jelšanami, za katero je vlada sprejela sklep o pripravi državnega
prostorskega načrta, se bo po pojasnilih Darsa začela po letu 2030. Rok za končanje prostorskega načrta in
njegovo sprejetje na vladi je postavljen konec leta 2027, so sporočili. Pri umeščanju v prostor je sicer
pričakovati številne pripombe.

Nova, približno 38 kilometrov dolga avtocesta, naj bi se s primorske avtoceste odcepila pri počivališču Studenec. Foto: Veronika Rupnik Ženko

POSTOJNA > Kot so spomnili na Darsu, resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta
2030, ki jo je sprejel DZ, navaja, da je rok izvedbe avtoceste Postojna-Jelšane po letu 2030.
Prejšnji mesec pa je vlada sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta in v sporočilu navedla, da gre
za avtocesto v dolžini približno 38 kilometrov, ki se na primorsko avtocesto navezuje na območju pri Postojni in
poteka do mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Načrtovana trasa poteka na območju občin Postojna, Pivka in
Ilirska Bistrica.
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Vlada je sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za avtocesto od Jelšan do Postojne in do Divače sprejela
že leta 2013, pred štirimi leti pa je bila izdelana študija variant. Na podlagi te študije in naknadnih analiz je vlada
ugotovila, da je izvedljiv le potek trase v koridorju proti Postojni.
Do potrditve najustreznejše variante na vladi bo glede na splošni terminski plan ministrstva za okolje in prostor
minilo približno tri leta, če bo ves postopek tekel nemoteno. Nato sledi naslednja faza prostorskega umeščanja,
tudi državnega prostorskega načrta. Šele nato bodo na vrsti izdelava projekte dokumentacije, odkupi nepremičnin,
pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter naposled še izvedba javnega naročila za
gradnjo avtoceste. Pri umeščanju trase avtoceste je pričakovati pripombe predvsem med prebivalci občine Pivka,
za katero zaradi relativne bližine sedanje avtoceste nova ne bi bila posebej velika pridobitev. Zato so predlagali
rekonstrukcijo regionalne ceste od Ribnice proti Divači in rekonstrukcijo ceste proti Postojni z obvoznicami.
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Kako povečujejo energetsko učinkovitost v podjetju Xella
porobeton SI v partnerstvu s podjetjem Amibit
Čas branja: 2 min

09.11.2020 15:10
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OKOLJE IN ENERGIJA

Več iz teme:
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gradbeništvo >
Jani Uranič >

okolje >

Xella porobeton SI >

sftr >

Amibit >

Xella >

Med podjetji iz energetsko intenzivnih sektorjev, ki so znatno zmanjšala svoj ogljični
odtis, je tudi največji proizvajalec porobetonskih elementov v Sloveniji Xella
porobeton SI iz Kisovca pri Zagorju. S pomočjo sistema stalnih izboljšav energetske
snovne učinkovitosti je podjetje v zadnjih 20 letih zmanjšalo emisije ogljikovega dioksida
za 40 odstotkov na kubični meter porobetona. Dobro prakso zniževanja toplogrednih
plinov so v okviru projekta LIFE IP Care4Climate analizirali in predstavili tudi
v Umanoteri - Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj.
Za slovensko industrijo je značilen velik delež energetsko intenzivnih dejavnosti.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Industrija porabi približno četrtino končne rabe energije v Sloveniji in ima velik
potencial za povečanje učinkovitosti. Energetska učinkovitost in zmanjšanje porabe
energije v industriji sta ključni za doseganje nacionalnih podnebnih ciljev, poudarjajo
v Umanoteri.
Pri tem je po navedbah Umanotere med najboljšimi industrijskimi podjetji tudi Xella
Porobeton SI, ki je za svoje ukrepe prejela številne nagrade.
Z uvedbo lastnega sistema za upravljanje z energijo, ki jim omogoča stalne meritve
porabe energije, surovin in vode, lahko iščejo možnosti za zmanjšanje porabe in
preverjajo, ali so s spremembami dosegli želene rezultate. V podjetju ocenjujejo, da so z
izvedenimi ukrepi v desetih letih prihranili 28.341 ton izpustov ogljikovega dioksida,
zmanjšali porabo vode za 15.570 kubičnih metrov na leto, na deponijo pa letno odložijo
deset tisoč ton manj prahu iz porobetona. Vračilna doba naložbe v rešitve, ki so nastale
tudi v sodelovanju s podjetjem Amibit, je krajša od treh let.
S podjetjem Amibit so uvedli energetski informacijski sistem (EIS) za spremljanje
porabe, kazalnikov učinkovitosti delovanja in ciljnega spremljanja rabe energije,
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proizvodne procese pa digitalizirajo in virtualizirajo. Glavni namen nadgradnje sistema
je vzpostavitev enotnega pregleda nad delovanjem celotne proizvodnje prek platforme
energetsko informacijskega sistema Amibit, ki bo omogočil dodatno optimizacijo porabe
surovin in energije ter povečanje produktivnosti.
Vodja vzdrževanja in energetike podjetja Xella porobeton SI Jani Uranič dodaja, »da je
poleg vrhunskega poznavanja tehnologije, sposobnosti razumevanja problema,
fleksibilnosti in zanesljivosti, potrebno tudi uspešno sodelovanje skupne razvoje ekipe,
tako na strani naročnika, kot izvajalca, kar je Amibit s svojim delom zagotovo dokazal«.
Še posebej pa so v podjetju ponosni, da so skupaj s podjetjem Amibit povezali tako
energetsko informacijski sistem kot tudi vzdrževanje strojev in naprav. »Skupaj smo
izdelali model platforme EIS za pametni nadzor strojev in naprav, kjer stroji sami preko
meritev toka javijo vzdrževalcem, da je potrebno popravilo, še preden pride do
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zaustavitve stroja.«
Med ukrepi, ki so jih izvedli za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje izpustov
toplogrednih plinov, je zamenjava energenta na zemeljski plin pri proizvodnji
porobetona. S snovno in energetsko uporabo kondenzata so zmanjšali rabo energije in
vode, z reciklažo porobetona pa so skoraj povsem zaprli snovni tok odpadnega materiala
in vode (kondenzata). Dodatne energetske prihranke so dosegli tudi z zamenjavo
kompresorjev s frekvenčno vodenimi, zmanjšanjem izgub v sistemu komprimiranega
zraka, ugašanjem kompresorjev preko vikenda, zamenjavo notranje razsvetljave in
optimizacijo proizvodnega procesa, so o ukrepih v podjetju zapisali v Umanoteri.
V podjetju Xella so, kot navajajo na svoji spletni strani, poskrbeli za vračanje presežka
pare, ki nastaja med avtoklaviranjem izdelkov nazaj v proizvodni proces in ga umestili v
sistem ogrevanja stavb podjetja. Folija, ki jo uporabljajo za zaščito palet, je
samorazgradljiva. Odpad zidakov, ki nastane v proizvodnem procesu, pa vračajo nazaj v
proizvodnjo.
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Podjetje je od marca 2004 del mednarodnega koncerna Xella Inernational, ki je s 95
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tovarnami po vsem svetu drugi največji koncern na svetu v gradbeništvu.
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Prepoved prehitevanja za tovornjake
POP TV, 9.11.2020, 24 UR ZVEČER, 22:26
UROŠ SLAK (voditelj)
Prepoved prehitevanja za tovornjake med Šentiljem in Koprom. Ustanovitev avtocestne policije sta napovedi, ki sta
naleteli na pozitiven odziv prevoznikov in voznikov. Omejitev prehitevanja naj bi na avtocesti A1 od Šentilja do Kopra
veljala za tovorna vozila, ki so težje od 7,5 tone. Prevozniki ob tem opozarjajo, da bi bilo na tej avtocesti treba začeti
graditi tudi tretji vozni pas. Minister za infrastrukturo Vrtovec pa ob tem napoveduje tudi spremembe na področju
delovanja in naročanja taksijev, čemur že nasprotujejo večja taksi podjetja, saj bi to, kot pravijo, omogočilo prihod Uberja
v Slovenijo, kar bi za mnoga taksi podjetja, ob velikem upadu prihodkov zaradi covida-19, pomenilo stečaj. Kakšen je
torej predlog ministrstva? Kdaj bo začela veljati prepoved prehitevanja tovornjakov na avtocesti proti morju, nam bo
pojasni minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Dober večer.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Dober večer.
UROŠ SLAK (voditelj)
Kdaj bo torej začela veljati prepoved prehitevanja med tovornjaki proti morju in seveda, ali bo to veljalo samo podnevi?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Ta prepoved bo začela veljati z začetkom naslednjega leta, drži. To bo veljalo samo v dnevnem času. Gre pa za ukrep, ki
zlasti izboljšuje prometno varnost, pretočnost in hkrati tudi ob nesrečah nekako lažje omogoča reševanja, torej tako
imenovano pod za reševalna vozila, kajti že tako bodo bili tovornjaki torej na desni strani.
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UROŠ SLAK (voditelj)
Torej...
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
...tovrsten ukrep poznajo tudi v tujini in sedaj ga uvajamo končno tudi v Sloveniji.
UROŠ SLAK (voditelj)
Boste s tem povečali tudi pretočnost v prometu?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Seveda, kajti tovornjaki, spomnimo se, mnogokrat se nam zgodi, ko kar naenkrat pridejo na le pas, a ne, pa začnemo
zavirati, nabere se velika kolona vozil, gneča postane, to od zdaj naprej po našem predlogu, tega več ne bo. Torej vsa
tovorna vozila na avtocesti od Šentilja pa do Kopra bodo na desnem pasu.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Napovedujete tudi ustanovitev avtocestne policije. Kakšna bo njena funkcija?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
DARS pa tudi policija in Ministrstvo za notranje zadeve se o tem pogovarjajo in jaz si želim kot minister za infrastrukturo,
prometni minister, da bi do tega prišlo čimprej, kajti zlasti z avtocestno policijo bomo lahko lažje nadzirali vse kršitelje
tovrstnega predpisa, kajti že sedaj imamo določene prepovedi vožnje tovornih vozil na levem pasu oziroma prehitevanje
tovornih vozil nad 7,5 ton in, ampak se tega predpisa ne držijo. Torej jaz računam, da bomo z avtocestno policijo
izboljšali prometno varnost na avtocestah.
UROŠ SLAK (voditelj)
Ampak kdaj bi tudi ona lahko postala operativna? Je to z uvajanjem te prepovedi, ker to bi bilo edino smiselno, a ne?
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JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Seveda, z začetkom naslednjega leta, tudi po pogovorih z Darsom, bo lahko na začetku naslednjega leta avtocestna
policija začela delovati.
UROŠ SLAK (voditelj)
Kaj pa gradnja 3. odstavnega pasu, ne? Avtoprevozniki pravijo, ki podpirajo to, te vaše predloge, pravijo: "To bi bila res
prava rešitev, ne. To bi res zagotovilo pravo pretočnost in omogočilo seveda še večji promet Luki Koper, ne, in na drugi
strani hitrejšo pot na morje", kar si želimo vsi.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
To drži in jaz vodim vse postopke, začnemo v začetku leta 2022 z gradnjo tretjega pasu od Domžal do Ljubljane in od
Ljubljane do Domžal, pa tudi do Vrhnike in od Vrhnike do Ljubljane. 3. pas je nujno potreben, če želimo še dodatno
izboljšati pretočnost in tudi zagotoviti varnost, in sicer imamo sistem, ko bomo zdajšnji odstavni pas prekategorizirali v
nov, vozni pas, naredili odstavne vozišča na vsake toliko, mislim da 500 metrov. S tem bomo res izboljšali pretočnost.
Potrebujemo še določena okoljevarstvena dovoljena preden začnemo pridobiti gradbeno dovoljenje, potem gradnjo.
Ampak ministrstvo in DARS se res trudimo, da pridemo do teh dovoljenj čim prej in v začetku leta 2022 začnemo z
gradnjo. To ni nič posebnega in jaz res računam, da bo okoljevarstva dovoljenja pridobila, da bomo pridobili čim prej.
UROŠ SLAK (voditelj)
Če imate tukaj podporo prevoznikov, ne, pa spremembe, ki jih predlagate na področju delovanja taksi služb, ne vsaj pri
velikih taksi podjetjih niso deležne takega odobravanje, ne. Pravijo, da spremembe, ki jih načrtujete, pomenijo prihod
Uberja in s tem znižanje delavskih pravic. Kaj torej predlagate?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
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Mi predlagamo digitalizacijo, torej da ne bomo več odvisni od samo taksimetra, ko vidimo v taksiju, kolikšna je cena,
koliko določen taksist zaračuna in tako naprej, ampak da na podlagi spletne aplikacije ugotovimo kakšen prevoz je za
nas najugodnejši. Tukaj ne gre samo za Uber, ampak gre za celotno digitalizacijo sistema, ob tem, da se spoštujejo, in
delovnopravna zakonodaje in davčna zakonodaja, brez kršenja pravic in delovnopravne zakonodaje in davčne
zakonodaje.
UROŠ SLAK (voditelj)
Ampak kako lahko to trdite in pojasnite, glede na to, da je to največji strah, ne, ravno teh taksistov, ne, da se ne ve, kako
se bo oblikovala cena, da bo prišlo do kršenja delovnopravne zakonodaje, prekarnosti in davčnih utaj?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Jaz to lahko z lahkoto pojasnim zaradi tega, ker imamo to zapisano v predlogu zakona, ki je ta trenutek končal
medresorsko obravnavo in bo šel jutri v vladno proceduro in ta zakon je eksplicitno napisan tako, da se delovnopravna
zakonodaja in davčna zakonodaja spoštujeta. Torej nič se ne krši. Tudi smisel je v tem, da gremo v to modernizacijo, kajti
smo, smo moderna družba, ki moramo slediti digitalnim platformam. Če temu ne bomo sledili, potem bomo res zaostajali.
Povsod po svetu digitalne platforme delujejo in sprašujem se, zakaj moramo vedno v Sloveniji biti zadnji, ki capljamo za
določenimi rešitvami, ki pomenijo izboljšave za celoten sistem? Opozarjam, ne gre samo za Uber. Gre za vse ponudnike
digitalnih platform.
UROŠ SLAK (voditelj)
Ampak ravno to je očitek, ne, teh taksi služb, da takšne sodobne tehnološke platforme je mnogo držav prepovedalo, ne.
Sprašuje se tudi, kaj bo z varnostjo tistih, ki bodo najemali, ne, vem, glavni pomislek proti Uberju je bil, da taksi lahko vozi
vsak. Bo omogočal ta zakon to?
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
Tukaj bodo mogli tisti, ki bodo lahko vozili recimo in bili del tovrstne nove, digitalne platforme, bodo morali spoštovati vse
predpise, ki jih spoštujejo recimo taksi vozniki. Nič ne bo drugače. Noben ne bo priviligiran. Spoštovala bo slovenska
zakonodaje, evropska zakonodaja. Zlasti pa bo to v pomoč uporabnikom, vsakemu posamezniku. Tudi upokojencem,
kajti danes vemo kakšne so težave z javnim potniškim prometom. Medtem ko bo s tovrstnimi digitalnim reformami veliko
lažje, da bo človek iz točka A prišel v točko točko B.
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UROŠ SLAK (voditelj)
Najlepša hvala za tale pojasnila.
JERNEJ VRTOVEC (minister za infrastrukturo)
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Hvala tudi vam.
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VASILIJ KRIVEC

vasllij Jeri vec@financesi
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pozitivne gospodarske klime

pri upoštevanju zaščitnih ukre-

ke, ki delajo na gradbiščih in

pov večji.

pri prenovah,

fazi najpomembnejši nado-

in prijaznejše gospodarsko
okolje. Država mora po njihovem mnenju znova uvesti

mestila za čakanje

olajšave za investicije gospo-

Večji izvajalci in njihovi zaposleni pa opozarjajo na

bi-

valne razmere v tako imenovanih samskih domovih, kjer
biva veliko delavcev. Ta teža-

lo

va se

občasno pojavlja že leta,
v zvezi s prenosom okužbe vi-

podjetja

rusa v kritičnih časih pa je zdaj

le še večja.

in

so bili v prvi

de-

blažitev

izpada

obrtni zbornici si želijo

darskih subjektov in končnih
porabnikov. Več denarja bo

posojil. V prihodnje bodo ta

treba nameniti za vlaganja v

potrebovala ukre-

javne zgradbe, zmanjšati bi-

blažitev izpada dohod-

rokratizacijo prijavnih naro-

ka. »Treba bo zagotoviti ne-

čilih malih vrednosti ter povečati spodbude za energet-

pe za

povratna sredstva za pokri-

Podjetja bodo potrebovala

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

na

Na

odlogi plačevanja

vanje najemnin,
ukrepe za

manjša

temeljni do-

zaposlenih,

hodek

Za

posojil,

li-

zingov. Tega podjetja s precej manjšimi rednimi prilivi

prihodkov

v trenutnih razmerah ne mo-

Država je sprejela precej
ukrepov za blažitev posle-

rejo pokriti,« opozarja

Janko

ske prenove javnih in zasebnih objektov. Pri javnih naročilih je treba dati večjo težo kakovosti in referencam,
manjšo pa najnižji ceni.

Rozman.

HIBA
'
-

S'

|h
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Primorski dnevnik

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 1

1/1

Površina: 40 cm2

-

GORICA

EZTS GO

Prihodnje leto
kolesarska pot
ob reki Soči
GORICA

bor

je

-

Goriški občinski od-

sprejel končni načrt kolesarskih

ki jih bodo

na območju Občine
okolici reke Soče predvidoma
prihodnje leto zgradili v okviru 4 sklopa
projekta Isonzo-Soča. Projekt poteka v
okviru obsežnega načrta EZTS GO,
stez,

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

Gorica v

imenovanega Čezmejni

park

Isonzo-

Kolesarske poti bodo prvi »otipljiv«
rezultat omenjenega projekta na italiSoča.

janski strani meje, saj so rekreacijskem
parku v Vrtojbi že lani uredili zelene površine s parkirišči za avtodome, pri kajakaškem centru v Solkanu pa s polno
paro

poteka gradnja brvi čez Sočo.
Na 74. strani
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