Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 12. 11. 2020
Število objav: 18
Internet: 17
Televizija: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 18
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Spremembe stanovanjskega zakona: tudi zvišanje neprofitnih najemnin

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Tina Švajger

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dohodkov. Najemniki pa bi imeli zagotovljeno neprofitno najemnino in varen najem. Državni sekretar je ob tem
sporočil še: "Da bi čim bolj spodbudili gradnjo oziroma pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, predlagamo višje
dopustno zadolževanje stanovanjskih skladov, tako občinskih kot državnega, in sicer...

Naslov

Prenove Hotela Brdo očitno ne bo, tudi drugi razpis končan brez izbire izvajalca

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

U. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG
oprema in litijski Trgograd. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je
podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je pri prijavi...

Naslov

Pri prenovi Hotela Brdo se vse bolj zapleta

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski
Trgograd, piše STA. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je podala
prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je v prijavi...

Naslov

V Lazah (še) ne bo kanalizacije

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

P. Š.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Upravno sodišče je sprejelo odločitev. V upravnem sporu glede gradbenega dovoljenja za gradnjo kanalizacije v
Lazah v Stražišču je prav dalo Alpe Adria Green in postopek vrnilo v ponovno odločanje prvostopenjemu organu, torej
Upravni enoti Kranj....

Naslov

Kriza, prazne obljube, zlorabe in neuspele improvizacije

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Jože Pojbič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot elektrarne na Muri je obstal in nasedel velikopotezni pomurski projekt Luke Koper, ki je pod vodstvom Roberta
Časarja leta 2008 začela priprave na gradnjo regijskega logističnega centra Panonija ob železniški progi in avtocesti v
Lipovcih v občini Beltinci. Center naj bi bil del mreže kopenskih terminalov...
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Naslov

Eno kolo premalo?

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Nina Granda

Teme

Gradbeništvo, graditev

...drevoredom, kar je posebnost v svetovnem merilu. Nabrežje Gradaščice so pred nekaj leti prenovili. Zaživel je lep
mestni ambient med tkivom stanovanjske gradnje, preplet kavarniških dvorišč, redkega prometa, dreves in reke, ki se
izteka v Ljubljanico. Pred dobrima dvema tednoma so se vzdolž celotne obnovljene...

Naslov

Delodajalci v prihodnjega pol leta napovedujejo 1,3-odstotno rast zaposlenosti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 11. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...1,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 26.000 zaposlitev. Najbolj spodbudne so napovedi za
druge raznovrstne poslovne dejavnosti in gradbeništvo. V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarji, prodajalci, varilci ter vozniki težkih...

Naslov

Razpis za prenovo Hotela Brdo končan brez izbire izvajalca

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 11. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG
Oprema in litijski Trgograd. Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je
podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je v prijavi...

Naslov

Kršitve pri izplačilu regresa v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 11. 2020

Avtor

Marina Vrbnjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kršitve pri izplačilu regresa v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini Letos so murskosoboški inšpektorji ugotovili 77
kršitev pri izplačilu regresa, v istem obdobju lani pa 150. NATAŠA JUHNOV Marina...

Naslov

Kdo je za in kdo proti razglednemu stolpu v Rogaški Slatini in zakaj

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sporočili za javnost. ANDREJ PETELINŠEK Rozmari Petek 11.11.2020, 06.00 V nedeljo, 13. decembra, bodo
Slatinčani odločali, ali podpirajo županovo idejo o gradnji najvišjega stolpa v Sloveniji ali pa bi projekt zaustavili. Kako
poteka predreferendumska kampanja? Navajamo argumente podpornikov in nasprotnikov načrtovane...
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Naslov

Mestna občina Celje ponosno druga na lestvici najbolj zadolženih

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...metrov prostora. In ker po njunem mnenju pogojev za varno izvedbo seje niso izpolnili, se je nista udeležili. Med
pravkar odobrenimi projekti je denimo gradnja še manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja; gre za 11,1 milijona
evrov vreden projekt, na katerega so se prijavili skupaj z občinama Štore in Vojnik....

Naslov

Delodajalci v prvem polletju 2021 napovedujejo 26.000 novih zaposlitev

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Igor Dernovšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večjih potreb. Najbolj spodbudne so napovedi za druge raznovrstne poslovne dejavnosti, kamor sodijo tudi
zaposlovalne dejavnosti (4,8-odstotna rast), gradbeništvo (4,3-odstotna rast zaposlenosti), zdravstvo in socialno
varstvo ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (obe 3,3-odstotna rast). Največji upad števila...

Naslov

Most na Rju bo z več vidikov oplemenitil Bohinj

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nismo zaznali nobenih težav, kar pomeni, da je bila priprava ustrezna,« meni Remic in dodaja, da naj bi dela končali
do prve polovice decembra. Projekt gradnje mostu na Rju za pešce in kolesarje je stekel na pobudo krajanov vasi
Kamnje in Polje jeseni leta 2016. Spremljalo ga je nekaj zapletov in razmislekov,...

Naslov

Tožba proti Občini Logatec

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 11. 11. 2020

Avtor

Ladika Erika Pečnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:32

Trajanje: 3 min

...Logaške občine. Ta občino toži, ker mora porušiti nezakonito zgrajeno hišo. Prepričana je, da so ji občinski svetniki
namerno preprečili legalizacijo gradnje. Svetniki pa so sporočili, da ne verjamejo, da bo sodišče o tem sploh odločalo,
saj za gradbeno dovoljenje na nezavidljivem zemljišču, ni mogoče zaprositi,...

Naslov

Obrtno cono nameravajo širiti

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Neva Blazetič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...idejno zasnovo in nakupe zemljišč. Pogovori z lastniki že potekajo. Območje naj bi komunalno opremili do konca leta
2022. Zemljišča tudi za stanovanjsko gradnjo “Nova obrtna cona predstavlja velik razvojni potencial za občino, v kateri
demografska gibanja niso ugodna. Radi bi zadržali ljudi, vsak nov podjetnik...
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Naslov

Župan Rojc z žalitvami nad novinarke

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Veronika Rupnik Ženko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ilirskobistriški župan Emil Rojc je na novinarska vprašanja novinarke naše medijske hiše v zvezi z načrtovano gradnjo
avtoceste med Postojno in Jelšanami v uradnem odgovoru med drugim pojasnil, da si občina za gradnjo avtoceste
prizadeva na različne načine, vendar so pri tem med večjimi ovirami časopisni članki, “katerih...

Naslov

(anketa) V 2021 kljub koronakrizi rast zaposlovanja - najbolj iskani bodo proizvodni delavci,
zidarji in prodajalci

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 11. 11. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...leta napovedali 1,3-odstotno rast števila zaposlenih. Najbolj pozitivne napovedi glede zaposlovanja so v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu, podjetja pa bodo najpogosteje iskala delavce za preprosta dela v
predelovalnih dejavnostih, zidarje in prodajalce. To so izsledki najnovejše raziskave...

Naslov

ZAG odslej tudi nacionalna kontaktna točka evropske skupnosti na področju urbane
mobilnosti

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 11. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pred kratkim postal slovenska nacionalna kontaktna točka Evropskega
inštituta za inovacije in tehnologijo na področju urbane mobilnosti...
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Spremembe stanovanjskega zakona: tudi
zvišanje neprofitnih najemnin
Ljubljana, 11.11.2020, 16:11 | Posodobljeno pred 12 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min

AVTOR

Tina Švajger / STA

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

Na letošnjem posvetu o poslovanju z nepremičninami, ki ga
organizira GZS, je beseda tekla predvsem o spremembah
stanovanjskega zakona. Ključna predvidena sprememba je
uskladitev neprofitne najemnine – ta bi se postopno povišala za
33 odstotkov, hkrati pa bi poskrbeli za subvencioniranje. Novost
zakona je tudi ustanovitev javne najemniške službe, s katero bo
– tako na ministrstvu – zagotovljenih več stanovanj. Prenova
stanovanjske zakonodaje pa med drugim predvideva še
obvezne ločene fiduciarne račune za rezervni sklad za vsako
večstanovanjsko stavbo posebej.
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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!

https://www.24ur.com/novice/slovenija/spremembe-st...

Z današnjim dnem se je pričel tridnevni 31. posvet Poslovanje z
nepremičninami, ki ga organizira Zbornica za poslovanje z nepremičninami pri
Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Udeleženci so spregovorili o izzivih, ki
jih za sektor prinaša pandemija covida-19, pa tudi o spremembah
stanovanjskega zakona, ki je v pripravi. Mnenja so deljena, nekateri
pozdravljajo ureditev odnosov, drugi si želijo več sprememb.
Direktor omenjene zbornice Boštjan Udovič je
ocenil, da so se v zadnjem letu uspeli izjemno
hitro prilagoditi in skoraj v celoti preusmeriti
poslovanje v digitalno okolje. "Ugotovili smo,
da nove razmere poleg številnih izzivov
prinašajo tudi številne priložnosti," je dejal in

Letošnji posvet med drugim
obravnava prenovo
stanovanjske zakonodaje,
vpliv koronavirusa na trg
nepremičnin in
večstanovanjske stavbe.

opisal zakonodajne spremembe na
nepremičninskem področju in izzive, ki jih
čakajo.
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Udeležence je po spletu nagovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu RS za
okolje in prostor (MOP) Robert Rožac, ki se je osredotočil predvsem na
spremembe stanovanjskega zakona. Ministrstvo je namreč pripravilo Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona. Spremembe
gredo med drugim v smeri zvišanja neprofitne najemnine in hkrati subvencij,
višjega zadolževanja stanovanjskih skladov, ustanovitve javne najemniške
službe in sprememb glede soglasij v večstanovanjskih stavbah. Rožac je ob
tem dejal, da "gre za nujne spremembe zakona, in sicer tiste, ki bodo po našem
mnenju v relativno kratkem času dale pozitivne učinke in ne bodo zahtevale
dodatnih administrativnih bremen".
Državni sekretar: Ključna sprememba stanovanjskega zakona je
uskladitev neprofitne najemnine
Kar se tiče dviga neprofitne najemnine je Rožanc dejal, da gre za prehodno

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

rešitev, dokler se ne uvedejo stroškovne najemnine. "To pa zahteva daljši čas,
saj je treba spremeniti celoten sistem, tako izračuna najemnine kot subvencij,
predvsem pa urediti podatke. Prenizka neprofitna najemnina, ki je nominalno
nespremenjena že od leta 2007, je eden od temeljnih razlogov za krčenje fonda
javnih najemnih stanovanj. Občine in stanovanjski skladi s prenizko najemnino
ne morejo več zagotavljati enostavne, sploh pa ne razširjene reprodukcije
stanovanjskega fonda. Čakalne dobe na stanovanje se posledično
podaljšujejo," je izpostavil.
"MOP je prisluhnil predlogom občin, javnih stanovanjskih skladov in GZS, ki so
predlagali, da obstoječo vrednost stanovanjske točke uskladimo z rastjo cen od
leta 2007 naprej ter predpišemo revalorizacijo stanovanjske točke za v
prihodnje. Neprofitna najemnina bi se tako postopno, v obdobju treh let,
povišala za 33 odstotkov, hkrati bo MOP s prilagoditvijo subvencioniranja
zagotovil, da se položaj najranljivejših skupin, to je prejemnikov subvencij, ne
bo poslabšal," pa so ob tem še sporočili z ministrstva.
Druga pomembna novost zakona: javni najem stanovanj
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Rožanc je ob tem navedel tudi drugo
pomembno novost zakona: javni najem
stanovanj. "Statistični podatki kažejo, da je v
Sloveniji več deset tisoč praznih stanovanj, po
nekaterih podatkih celo približno 100.000.
Nekatera od teh stanovanj so sicer uradno
prazna, a se ne oddajajo po uradni poti, del
praznih stanovanj pa je neprimeren za
bivanje –zaradi slabega vzdrževanja,
nefunkcionalnosti ali pa celo zaradi neprimerne
lokacije. Vendar pa ocenjujemo, da je v državi
med 20.000 in 30.000 praznih stanovanj v
zasebni lasti, ki se ne oddajajo na najemnem
trgu. Prav ta stanovanja želi MOP aktivirati v

Rožanc je ocenil, da je v
državi veliko praznih
stanovanj, ki se ne oddajajo,
bi se pa lahko aktivirala v
okviru javnega najema. Tega
bo organiziral stanovanjski
javni sklad z javnim
razpisom. "Lastniki stanovanj
bi bili razbremenjeni poslov in
tveganj, zagotovljene bi imeli
dolgoročne prihodke,
najemniki pa neprofitno
najemnino in varnost," je
poudaril.

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

okviru javnega najema stanovanj," pojasnjujejo
na MOP.
Javni najem stanovanj bi izvajal Stanovanjski sklad RS, javni sklad, ki bi
prevzel vlogo posrednika, upravitelja in vzdrževalca najemnih stanovanj.
Stanovanja, ki bi jih lastniki za določen čas (za vsaj tri leta), zaupali v
upravljanje skladu, bi ta z javnimi razpisi oddajal v podnajem. Lastniki stanovanj
bi bili razbremenjeni vseh poslov in tveganj, povezanih z oddajo stanovanj,
dolgoročno bi imeli zagotovljeno prejemanje rednih dohodkov. Najemniki pa bi
imeli zagotovljeno neprofitno najemnino in varen najem.
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Državni sekretar je ob tem sporočil še: "Da bi čim bolj spodbudili gradnjo
oziroma pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj, predlagamo višje
dopustno zadolževanje stanovanjskih skladov, tako občinskih kot državnega, in
sicer do 50 odstotkov namenskega premoženja. Državnemu stanovanjskemu
skladu želimo omogočiti predkupno pravico pri prodaji zazidljivih občinskih
zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji."
Obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad za vsako
večstanovanjsko stavbo posebej
"Na področju upravljanja uvajamo obvezne ločene fiduciarne račune za
rezervni sklad za vsako večstanovanjsko stavbo posebej, kar bo doprineslo k
varnejšemu in bolj transparentnemu vodenju sredstev rezervnih skladov," je še
povedal državni sekretar. Z namenom olajšanja sprejemanja odločitev etažnih
lastnikov v večstanovanjskih stavbah, še posebej glede izboljšav in posegov, ki
zahtevajo gradbeno dovoljenje, se znižujejo potrebna soglasja za izvedbo
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poslov. Tako bo po novem za vsa gradbena dela, za katera je treba pridobiti
gradbeno dovoljenje, zadoščalo tričetrtinsko soglasje etažnih lastnikov ob
hkratni zagotovitvi pravnega varstva preglasovanega etažnega lastnika, ki bo
lahko sklep izpodbijal v nepravdnem postopku. Izboljšave, zavarovanje
večstanovanjske stavbe kot celote in nekateri drugi posli, ki so bili do zdaj
opredeljeni kot posli, ki presegajo redno upravljanje, se z novelo uvrščajo med
posle rednega upravljanja, za katere zadošča 50-odstotno soglasje, razlagajo
na MOP.
Rožanc je poudaril še, da je "epidemija, ki smo ji priča v letošnjem letu in zaradi
katere je država bila in je še vedno primorana sprejemati številne omejitvene
ukrepe, med drugim omejitve zbiranja, tudi upravnikom povzročila nemalo
težav tako pri sklicevanju zborov lastnikov kot pri sprejemanju odločitev etažnih
lastnikov". Zato uvajajo možnost elektronskega glasovanja in odločanja
etažnih lastnikov, hkrati pa so predvideli tudi izjeme glede upravnikove
dolžnosti za sklic zbora lastnikov najmanj enkrat letno. "Sklic zborov lastnikov
ne bo več obvezen v primeru višje sile (naravna nesreča in podobno) ali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izrednega dogodka (požar, vojna, epidemija)," je še pojasnil.
Glede predlaganih sprememb, ki so v medresorskem usklajevanju, je tudi vodja
sektorja za stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor Anita Hočevar
Frantar na posvetu izpostavila predvideno znižanje soglasij za sprejemanje
poslov v večstanovanjskih stavbah in spremenjeno definicijo vzdrževalnih del,
med katere se bo uvrstila tudi priprava projektne dokumentacije. Lani je bil v
pripravi sicer popolnoma nov stanovanjski zakon, ker pa je bilo ogromno
pripomb, razmere pa so se spremenile, se je ministrstvo po njenih besedah
lotilo priprave novele zakona, s katero želijo prednostno rešiti najnujnejše
zadeve.
Profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani Miha Juhart je medtem ocenil,
da etažni lastniki potrebujejo nekoliko jasnejšo ureditev medsebojnih odnosov.
Med predlaganimi spremembami je kot pozitivno izpostavil konkretnejše
opredeljevanje izrednih situacij, pa tudi možnost elektronskega
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glasovanja. "Najpomembnejša sprememba, ki je bila nujna, je nova ureditev
vodenja sredstev rezervnega sklada. Kot osnovni model predlog postavlja
model posebnega fiduciarnega računa za vsako stavbo posebej. To je nujno
potrebno, da se zmanjša možnost zlorab sredstev rezervnega sklada, čemur
smo bili priča v preteklosti," je poudaril.
Člani Združenja upraviteljev večstanovanjskih stavb po besedah Rajka
Fajmota Predlog pozdravljajo, kljub temu pa v njem pogrešajo nekatere
dodatne ureditve. Kot pozitivno je izpostavil nižanje potrebnih soglasij pri
odločanju, vendar upravniki menijo, da bi bili pri tem lahko še nekoliko
pogumnejši. "Pričakujemo, da se bo po uveljavitvi teh sprememb začela
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strokovna razprava za celovito reformo področja. Med drugim želimo sprejem
posebnega zakona o upravljanju stavb z več lastniki," je dejal.
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Prenove Hotela Brdo očitno ne bo, tudi drugi
razpis končan brez izbire izvajalca
Ljubljana/Brdo pri Kranju, 11.11.2020, 18:22 | Posodobljeno pred 11 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

U.Z. / STA
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Ponudbe za prenovo Hotela Brdo so oddali trije ponudniki, vendar
vrednost vseh presega naročnikova razpoložljiva sredstva. Generalni
sekretariat vlade se je zato odločil, da naročila za prenovo objekta ne
odda nobenemu od njih. Hotel je zaprt že vse od lanskega aprila, vlada
pa ga je hotela prenoviti do 1. julija 2021, ko bo Slovenija prevzela
predsedovanje svetu EU in se bo večji del dogodkov odvijal prav na
posestvu Brdo.

Na junija objavljeni razpis za izvedbo del na hotelu, ki je že od lanskega leta povsem
izpraznjen in zaprt čaka na prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci
nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG oprema in litijski Trgograd.
Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto
je podala prijavo v sodelovanju z Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG
oprema je pri prijavi sodelovala s podjetjem za inženiring MB oprema iz Ljubljane,
litijsko podjetje Trgograd pa z ljubljanskim Rikom in sevniškim Stillesom. Vrednost
ponudb se je gibala od 31,6 milijona evrov – to ceno je postavila Lesnina – do 35,1
milijona evrov, kot so zahtevali v CGP. Trgograd bi hotel prenovil za 32,7 milijona
evrov.
Ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so tako neprimerne, zato je
generalni sekretariat vlade odločil, da se javno naročilo ne odda, piše v odločitvi o
oddaji javnega naročila, objavljeni na portalu javnih naročil.
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Veliki načrti za prenovo Hotela Brdo so padli v vodo že maja letos, ko je bilo rečeno, da hotel namesto popolne
rekonstrukcije čaka le manjša prenova. FOTO: JGZ Brdo

Vlada bi rada hotel prenovila do 1. julija 2021. Takrat bo Slovenija prevzela
predsedovanje Svetu EU, večji del dogodkov pa se bo odvijal prav na posestvu Brdo in
Hotel Brdo naj bi bil reprezentativni namestitveni objekt v času predsedovanja.
Hotel je zaprt že vse od lanskega aprila, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in
razširitev. Takrat so ga tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.
Tokratni razpis za prenovo je bil že drugi – tudi prvega je generalni sekretariat vlade
ustavil zaradi previsokih ponudb. Novo vodstvo se je nato maja letos odločilo za
cenejšo in hitrejšo prenovo hotela, ki bi stala okoli deset milijonov evrov, končana pa bi
bila v letu dni.
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Pri prenovi Hotela Brdo se vse bolj zapleta
0,28
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Avtor: M. R.

Foto: Brdo.si

Prenove Hotela Brdo za zdaj ne bo. Ponudbe za prenovo objekta
so oddali trije ponudniki, vendar vrednost vseh treh presega
razpoložljiva sredstva. Generalni sekretariat vlade se je zato
odločil, da naročila za prenovo objekta ne odda nobenemu od
ponudnikov.
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Na junija objavljen razpis za izvedbo del na hotelu, ki je že od lanskega leta povsem izpraznjen
in zaprt čaka na prenovo, so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo
novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski Trgograd, piše STA.
Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je
podala prijavo v sodelovanju z Oﬁs arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je
v prijavi sodelovala s podjetjem za inženiring MB Oprema iz Ljubljane, litijsko podjetje
Trgograd pa z ljubljanskim Rikom in sevniškim Stillesom.
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Ponudbe od 31 do 35 milijonov evrov
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Foto: Brdo.si

Vrednost ponudb se je gibala od 31,6 milijona evrov, kjer je ceno postavila Lesnina, do 35,1
milijona evrov, kot so zahtevali v CGP. Trgograd bi hotel prenovil za 32,7 milijona evrov.
Ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so tako nedopustne, zato je generalni
sekretariat vlade odločil, da se javno naročilo ne odda, piše v odločitvi o oddaji javnega
naročila, objavljeni na portalu javnih naročil, poroča STA.
Vlada bi rada hotel prenovila do 1. julija 2021. Takrat bo Slovenija prevzela predsedovanje
Svetu EU, večji del dogodkov pa bo potekal prav na posestvu Brdo in Hotel Brdo naj bi bil
reprezentativni namestitveni objekt v času predsedovanja.
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Hotel zaprt že več kot leto in pol
Hotel je zaprt že vse od lanskega aprila, ko so se začele priprave na obsežno prenovo in
razširitev. Takrat so ga tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.
Tokratni razpis za prenovo je bil že drugi, prvega je generalni sekretariat vlade ustavil prav
tako zaradi previsokih ponudb. Novo vodstvo se je nato maja letos odločilo za cenejšo in
hitrejšo prenovo hotela, ki bi stala okoli deset milijonov evrov, končana pa bi bila v letu dni.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram in Twitter.

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME?

Hotel Brdo
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prenova
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V Lazah (še) ne bo kanalizacije
zurnal24.si/gorenjska/v-lazah-se-ne-bo-kanalizacije-356563

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

Avtor P.Š.
11. November 2020, ob 9:17

Upravno sodišče je sprejelo odločitev. V upravnem sporu glede gradbenega dovoljenja za gradnjo
kanalizacije v Lazah v Stražišču je prav dalo Alpe Adria Green in postopek vrnilo v ponovno
odločanje prvostopenjskemu organu, torej Upravni enoti Kranj.
Upravno sodišče je za končno odločitev potrebovalo skoraj dve leti. Alpe Adria Green (AAG), ki je
zastopala Civilno iniciativo za zeleno Stražišče je namreč sodbo proti Upravni enoti Kranj za odpravo
gradbenega dovoljenja za gradnjo fekalne kanalizacije v Industrijski coni Laze in gradnjo NN
priključka s črpališčem vložila 7. 11. 2018. Sodišče je tožbi ugodilo.
V AAG so v odzivu zapisali, da so se že ob vložitvi tožbe zavedali, da je gradnja kanalizacijskega
omrežja v Industrijski coni Laze potrebna. »V Industrijski coni Laze na istem naslovu obratujeta
podjetji Ekol d.o.o. in Ekorel d.o.o., ki odstranjujeta in predelujeta nevarne in nenevarne odpadke,
ter livarstvo Blisk, ki se oglašuje za eno največjih livarn za tlačno litje aluminija v zasebni lasti v
Republiki Sloveniji, torej veliki proizvajalci industrijske odpadne vode. Vendar gradnja
kanalizacijskega omrežja ne bi smela zvečati možnosti poplavljanja in onesnaževanja bližnjega
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stanovanjskega naselja. V postopku na prvi stopnji je bilo nepopolno in napačno ugotovljeno
dejansko stanje glede količine industrijskih odpadnih vod, ki nastajajo v tehnoloških postopkih
podjetij delujočih v Industrijski coni Laze. Tožnik v postopku pred izdajo gradbenega dovoljenja ni
imel možnosti sodelovanja v dokaznem postopku in opozoriti na napačna izhodišča projektiranja,«
so zapisali v AAG. Ob tem so dodali, da so bili ves čas prepričani, da so njihove trditve pravilne, kar
je tudi potrdilo Upravno sodišče, ki je razsodilo v njihovo korist, predvsem pa v korist tamkaj živečih
prebivalcev.

Na kranjski občini so nad razsodbo razočarani
Mestna občina Kranj je bila v proces vključena kot stranka z interesom, so v odzivu na sodbo
zapisali na kranjski občini in dodali: »V razsodbi, ki postopek izdaje gradbenega dovoljenja vrača v
ponovno odločanje upravni enoti, ne gre za vsebinsko odločitev sodišča o neustreznosti projekta,
ampak za odpravo odločbe zaradi napak v postopku. Razlog za odpravo gradbenega dovoljenja in
vrnitev zadeve v ponoven postopek je pomanjkljiva obrazložitev drugostopenjskega organa, to je
Ministrstva za okolje in prostor. Torej gre za povsem procesno odločitev in se sodišče o sami vsebini
gradbenega dovoljenja in argumentih Alpe Adria Green ni izreklo.«
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Nad posledicami sodbe so na občini razočarani, saj gre, kot poudarjajo, za izredno pomemben
projekt varovanja okolja v javnem interesu za kranjsko občino. »Začetek izgradnje kanalizacije je
tako že nekaj let odložen zaradi omenjene tožbe in bo zamaknjen še, dokler upravna enota ne izda ali
zavrne novega gradbenega dovoljenja v ustreznem in pravilnem postopku,« so zapisali in dodali, da
glede problematike Industrijske cone Laze pričakujejo tudi večje sodelovanje Ministrstva za okolje in
prostor ter ponovno vabijo k dialogu Civilno iniciativo za zeleno Stražišče.
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Kriza, prazne obljube, zlorabe in neuspele
improvizacije
Nasedli projekti v Pomurju: V oblakih so ostali logistični center Luke Koper, geotermalno ogrevanje,
bioplinarna in rastlinjaki.
Fotografija: V Lipovcih, kjer se sekata železniška proga in pomurska avtocesta, naj bi zrasel
nesojeni logistični center Luke Koper. FOTO: Jože Pojbič/Delo
Odpri galerijo
V Lipovcih, kjer se sekata železniška proga in pomurska avtocesta, naj bi zrasel nesojeni logistični
center Luke Koper. FOTO: Jože Pojbič/Delo
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Jože Pojbič
11.11.2020 ob 08:00
11.11.2020 ob 08:39

Jože Pojbič
11.11.2020 ob 08:00
11.11.2020 ob 08:39
Poslušajte
Čas branja: 9:53 min.
Delite
Veliko hitreje kot elektrarne na Muri je obstal in nasedel velikopotezni pomurski projekt Luke Koper,
ki je pod vodstvom Roberta Časarja leta 2008 začela priprave na gradnjo regijskega logističnega
centra Panonija ob železniški progi in avtocesti v Lipovcih v občini Beltinci. Center naj bi bil del
mreže kopenskih terminalov Luke Koper po Sloveniji, ki bi razbremenili samo pristanišče. Za
zemljišča in potrebno infrastrukturo naj bi Luka Koper samo v Lipovcih vložila okrog dvajset milijonov
evrov, na leto naj bi tu pretovorili, deloma pa tudi pakirali in distribuirali okrog 600.000 ton blaga,
center pa naj bi prinesel od dvesto do tristo novih delovnih mest.

21

Delo.si
Država: Slovenija

11.11.2020
Sreda, 08:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/kriza-prazne-...

2/6

Prek posrednika je Luka v letu 2008 že nakupila skoraj petinšestdeset hektarov kmetijskih zemljišč,
na katerih so nameravali postaviti center, a je vse do zdaj ostalo samo pri tem. Veliki projekt se je
namreč ustavil že leta 2009, v Luki pravijo, da zaradi svetovne gospodarske krize, ki je prav takrat
izbruhnila z vso močjo. Toda pozneje so sodišča ugotavljala, da so se pri nakupih zemljišč dogajali
zlorabe položaja in pranje denarja in zadeva se še zdaj sodno ni končala. Družba Logis - Nova, ki je
v stoodstotni lasti Luke Koper, zdaj ta nakupljena zemljišča daje v zakup za kmetijsko obdelavo in to
je trenutno vse, kar se dogaja v zvezi s tem nasedlim projektom.

Minister Vrtovec vidi razvojno priložnost
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A letos poleti je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec logistični center znova začel omenjati kot
razvojno priložnost za Pomurje, o tem, da z več deležniki pripravljajo elaborate za gradnjo
industrijske cone v Lipovcih, katere del naj bi bil tudi logistični center Luke Koper, pa je pred kratkim
govoril tudi župan občine Beltinci Marko Virag. »Mednarodni logistični center Beltinci je velika
dodana vrednost ne samo za Občino Beltinci in ne samo za Pomurje kot regijo, ampak za celotno
Slovenijo. Veseli nas, da je Vlada RS po dolgem času prepoznala našo geostrateško lokacijo kot
lokacijo ogromnega potenciala. Prav tako veseli dejstvo, da tudi Luka Koper ponovno vidi interes v
tem projektu, pri čemer pa v njem vidijo svoj interes še drugi investitorji, tako domači kot tuji. Občina
Beltinci bo storila vse, da se ustvarijo pogoji za prihod investitorjev, ki bodo ustvarjali kvalitetna
delovna mesta ... Za ta namen na občini urejamo prostorske akte, da bi lahko že v prihodnjem letu
pristopili k zagotavljanju potrebne infrastrukture in seveda da čim prej začnemo prve investicije. Tako
da smo optimistični in proaktivni, vse v smeri tega, da mednarodni logistični center čim prej začne
'živeti' in regija ter država z njim,« nam je odgovoril na vprašanje o teh načrtih.
Z najmanj trdne podlage in najbolj v oblakih je bil projekt Hernethovih velerastlinjakov v bližini
Lendave.
V Luki Koper so še previdni in so nam v zvezi s tem dejali samo, da bo »načrte o gradnji
logističnega centra v Beltincih treba ponovno ovrednotiti oziroma aktualizirati ter v prvi vrsti doreči
status zemljišč, saj gre trenutno za kmetijska zemljišča«. Na ministrstvu za infrastrukturo pa pravijo,
da »pogovori z upravo Luke Koper glede koncesijskega območja, ki ga ima ta v Beltincih, še
potekajo. Minister Jernej Vrtovec se je v preteklosti zavzel, da bi tam zgradili logistični center Luke
Koper, ki bi bil v bližini zalednih držav Madžarske, Avstrije, Češke, Slovaške in Poljske. Na ta način
bi okrepili ter še hitreje razvijali slovensko logistično dejavnost.«

Dva milijona evrov za vrtanje geotermalnih vrtin
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Sicer zelo obetavna geotermalna vrtina Sob-4g za zdaj ostaja zapečatena in je eden od nasedlih
pomurskih projektov. FOTO: Jože Pojbič/Delo
Več kot dva milijona evrov je stalo vrtanje dveh geotermalnih vrtin Sob-3g in Sob-4g na obrobju
Murske Sobote v letih 2012 in 2013, vendar vrtini zdaj kljub odličnim rezultatom stojita neizrabljeni.
Sprva so v mestni občini Murska Sobota načrtovali, da bi vrtini uporabili za ekološko neoporečno in
obnovljivo daljinsko ogrevanje velikega dela stanovanj in poslovnih prostorov v Murski Soboti. Za
večinski del stroškov projekta so pridobili evropska sredstva in kazalo je, da je občina, ki jo je takrat
vodil župan Anton Štihec, zadela terno: vrtini sta se izkazali za zelo uspešni, Sob-3g je imela
izdatnost 35 litrov v sekundi in temperaturo 55 stopinj Celzija na izlivu, Sob-4g pa je bila še
uspešnejša s 43 litri vode v sekundi pri 55 do 57 stopinjah Celzija.
Toda potem je država uvedla koncesije in precej visoke koncesnine za rabo termalne vode in novi
soboški župan Aleksander Jevšek skupaj s svojo občinsko upravo ni bil več navdušen nad gradnjo
geotermalnega sistema daljinskega ogrevanja. Po njihovih izračunih naj bi namreč zaradi zahtev
države takšno ogrevanje postalo nekonkurenčno, čeprav bi lahko eno od obeh vrtin uporabili kot
reinjekcijsko za vračanje izrabljene tople vode nazaj v podzemlje in bi za to dobili 80-odstotni popust
pri plačevanju koncesnin. Vrtini sta tako še zdaj neizkoriščeni in tako ena od večjih nasedlih naložb v
Pomurju, čeprav se soboški župan Aleksander Jevšek s tem ne strinja v celoti. »Ne strinjamo se z
vašo ugotovitvijo, da je projekt izkoriščanja geotermalne energije v MOMS 'nasedli' projekt in da smo
naravi prijazno izkoriščanje geotermalne energije v MOMS opustili. Izkoriščanje geotermalne
energije je namreč zapisano v vseh strateških dokumentih MOMS, pri aktualni vladi pa smo ga

23

Delo.si
Država: Slovenija

11.11.2020
Sreda, 08:00

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/kriza-prazne-...

4/6

uvrstili med prioritetne projekte, ki bi jih na območju MOMS radi izvedli in zaključili. Težave vidimo v
nespodbudni zakonodaji, ki posledično ne opravičuje ekonomskega izkoriščanja geotermalne
energije, zato upamo, da bo državni zbor pohitel s sprejetjem zakonodaje, ki bo spodbujala uporabo
geotermalne energije.«

Bioplinarna Lendava od zgleda do poloma

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

Bioplinarna Lendava je nekaj let celo normalno delovala in veljala za vzor tehnologije, ki po eni
strani za proizvodnjo električne energije uporablja obnovljive vire biomase, po drugi strani pa
zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov. Bioplinarna, ki jo je zgradilo podjetje Ecos, je bila s sedmimi
megavati moči največja bioplinarna v Sloveniji. A kmalu so se, tako kot pri večini lastnikov
(pre)velikih bioplinskih naprav v Sloveniji, začele finančne težave in težave z zagotavljanjem vhodnih
surovin. Zgrešen koncept gradnje zelo velikih bioplinskih elektrarn z visokimi krediti, po previsokih
cenah in brez zagotovljene surovinske baze, ki jih je ob gradnji na ključ ponujalo predvsem podjetje
Keter Organica, so pokopale številne investitorje in tem težavam se niso mogli izogniti niti v
družinskih podjetjih Jožefa Pavlinjeka, ki so postavila to bioplinsko elektrarno.

Nekdaj Ecosova bioplinarna Lendava ne deluje že od leta 2017 in je vprašanje, ali bo sploh še kdaj
delovala. FOTO: Jože Pojbič/Delo
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Sledile so finančne težave, improvizacije s prenašanjem upravljanja na druga podjetja Pavlinjekovih,
vmes pa kršenje predpisov s predelavo nedovoljenih odpadkov in vedno večje nezadovoljstvo
okoliških prebivalcev s smradom, ki je bil vedno hujši.
Bioplinarno, ki so jo zgradili leta 2008 in naj bi takrat stala štirinajst milijonov evrov, so tako leta 2017
po več letih pritožb okoličanov in lokalne skupnosti zaradi številnih kršitev ustavili, dve podjetji
Pavlinjekovih sta šli zaradi nje v stečaj, zdaj je naprava v stečajnem postopku sicer prodana za borih
600.000 evrov, a se težave z dediščino prejšnjega nepravilnega in nezakonitega dela nadaljujejo.
Fermentorji bioplinarne namreč še vedno niso očiščeni, v njih so še vedno ostanki substrata, ki še
naprej razpada in smrdi, novi lastniki pa so si že privoščili izpust smrdljive gošče v bližnji potok.
Zaradi vsega naštetega in zaradi vedno ostrejšega nasprotovanja ljudi in lendavske občine je le
malo verjetno, da bo bioplinarna Lendava še kdaj delovala.

Avstrijci so obljubljali rastlinjake v oblakih

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

Med nasedle pomurske projekte, ki so bili zastavljeni z najmanj trdne podlage in zasnovani najbolj v
oblakih, lahko zagotovo uvrstimo projekt rastlinjakov, ki ga je občini Lendava spomladi leta 2017
ponudil eden največjih avstrijskih vrtnarjev Günther Herneth s svojim podjetjem Herneth
Gartenbau iz avstrijskega Gradca.

Lendavska občina je leta 2017 za Hernethove rastlinjake že namenila lokacijo v Lakošu, vendar je
projekt ostal v oblakih. FOTO: Arhiv Občine Lendava
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Ta je lendavski občinski svet tudi z dokumentom, na katerem je bil poleg njegovega odtisnjen tudi
Ikein zaščitni znak, prepričal, da ima v dogovoru z Ikeo že zaključeno finančno konstrukcijo za
gradnjo trideset hektarov velikih rastlinjakov in poldrugi hektar velikega logističnega centra za
ekološko pridelavo rož in drugih okrasnih rastlin. Ker je v okolici Lendave veliko opuščenih naftnih
vrtin, ki bi se lahko uporabljale kot geotermalne in s pomočjo katerih bi lahko te velerastlinjake
poceni ogrevali, je za svojo naložbo izbral prav okolico Lendave, je zatrjeval. Naložba naj bi bila
vredna več kot sedemdeset milijonov evrov, v dveh do treh letih pa naj bi prinesla tudi štiristo do
šeststo novih delovnih mest.

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

Zaradi visokoletečih obljub je občinski svet pohitel z določitvijo lokacije in spreminjanjem občinskega
podrobnega prostorskega načrta, a se je kmalu izkazalo, da ima projekt veliko lukenj. Herneth
namreč ni imel nikakršnega dogovora ali pogodbe z Ikeo, njegovo podjetje pa je dve leti poprej šlo
skozi prisilno poravnavo, tako da sam kapitala za naložbo zagotovo ni imel. Zgodba je čez čas
povsem potihnila in zdaj o Hernethu in velerastlinjakih v Lendavi ni ne duha ne sluha.
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Eno kolo premalo?
Skupni prostor pripada vsem. Je točka svobode, skupna vrednota. To je demokratičen prostor, odprt
različnim pogledom in različnim opredelitvam
Fotografija: Obrežje kanala Donave, ki teče skozi središče Dunaja, je v celoti namenjeno ulični
umetnosti in grafitom. FOTO:Nina Granda
Odpri galerijo
Obrežje kanala Donave, ki teče skozi središče Dunaja, je v celoti namenjeno ulični umetnosti in
grafitom. FOTO:Nina Granda

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

Nina Granda
11.11.2020 ob 06:00

Nina Granda
11.11.2020 ob 06:00
Poslušajte
Čas branja: 6:45 min.
Delite
Obrežje kanala Donave, ki teče skozi središče Dunaja, je v celoti namenjeno ulični umetnosti in
grafitom. Med številnimi poslikavami je zelo učinkovita podoba: na belo pobarvani steni sta obrisa
dveh vojakov v črni. Med vojakoma je minomet, ki ga namesto z minami polnita z rdečimi srčki.
Dovršena tehnika in pomenljiva sporočilnost razkrivata – avtor ne more biti nihče drug kot
Banksy. Umetnik, ki ga še nihče ni videl, a ga vsi poznajo. Enigmatični in izmuzljivi avtor ima
edinstveno moč, da prodre v srčiko stvari, a še tako oster politični statement izjavi poetično in s
prefinjenim humorjem. Vsaka lokacija z njegovim posegom postane znamenitost, četudi sta lastnosti
grafitov provokacija in kršenje norm. Ko so prebivalce Bristola vprašali, ali naj njegove grafite
odstranijo ali obdržijo, jih je 97 odstotkov reklo, da naj ostanejo. Čeprav je izrazito kritičen, ima
Banksy sposobnost, da z večplastno umetnostjo nagovori vse.
Tudi v Ljubljani skozi mesto teče reka in kroji očarljivi ambient mestnega središča. V Trnovem se v
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Ljubljanico izteka Gradaščica. Med letoma 1929 in 1932 so tam po Plečnikovih načrtih uredili
nabrežja struge ob Eipprovi ulici. Osrednja točka ureditve je Trnovski most z brezovim drevoredom,
kar je posebnost v svetovnem merilu. Nabrežje Gradaščice so pred nekaj leti prenovili. Zaživel je lep
mestni ambient med tkivom stanovanjske gradnje, preplet kavarniških dvorišč, redkega prometa,
dreves in reke, ki se izteka v Ljubljanico.

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

Pred dobrima dvema tednoma so se vzdolž celotne obnovljene Plečnikove poteze pojavili veliki,
izstopajoči grafiti, simboli petkovih kolesarskih protestov: šablonske slike izmenjujočih se rdečih in
črnih koles. V podpornih skupinah na družabnih omrežjih ponosno delijo prizore: največji grafit na
svetu! 1000 koles! Povsem enoznačni grafiti z jasnim političnim nabojem na arhitekturni dediščini so
sprejeti brez kritike, tudi med običajno najglasnejšimi branitelji Plečnika. Politično sporočilo v tem
primeru pri marsikom očitno pretehta nad odnosom do dediščine. Vendar bi glede na polarizacijo
slovenskega javnega prostora verjetno težko zaključili, da bi grafite na ureditvi sprejela velika večina
ljudi.
Skupni prostor pripada vsem. Je točka svobode, skupna vrednota. To je demokratičen prostor, odprt
različnim pogledom in različnim opredelitvam. Nevtralnost skupnega prostora je v javnem interesu.
Nabrežje Gradaščice je skupni prostor s še posebno dodano vrednostjo, saj gre za Plečnikovo
arhitekturno dediščino. Odnos do dediščine lahko skrivi ali nevednost ali pa politikantstvo, oboje pa
izkazuje aroganco in nesposobnost spoštovanja pravice do drugačnega mnenja – pa čeprav ob
glasnem navijanju za dialog. V zgodovini se je že večkrat zgodilo, da so v imenu politike ali
ideologije oskrunili skupno dediščino. V mučni situaciji, v kateri smo se znašli, se lahko na kulturno
dediščino in umetnost opremo. V njej lahko najdemo navdih, kot pri Plečnikovih potezah, ali pa
duhovito, večplastno provokacijo, katere mojster je denimo Banksy.
Časi so težki. Zahtevno je že usklajevanje osnovnih stvari, ki so bile pred letom rutina. Skrb za
otroke, za šolanje, za delo, za prihodnost se je ob začasnem zaprtju temeljnih institucij iz
samoumevnosti za marsikoga spremenila v napor. Komunikacija vlade (ne samo) ob ukrepih za
omejitev širjenja epidemije je pogosto slaba, nekonsistentna in avtoritarna. To ljudi zmede in pri
marsikom vzbuja močno kljubovalnost. Mnoge je strah. Družbena omrežja, epidemija in mediji še
podžigajo polarizacijo.
Radikalizirani predstavniki družbenih polov so tako glasni in prisotni, da je bolj umirjena sredina
manj slišna – kot da je ne bi bilo.
Pred kratkim je vlada napovedala gradnjo muzeja osamosvojitve. Ideja, ki bi bila lahko v pravem
trenutku in ob družbenem konsenzu povezovalna, je učinkovala razdiralno. Z nekaj več občutka za
grajenje skupnosti bi ta vlada (ali prejšnja ali naslednja) slovensko osamosvojitev lahko počastila z
gesto, ki bi drugače izražala dostojnost, odprtost in kulturnost. Če bi končno zgradili NUK 2, bi
nedvomno pokazali, kako visoko cenimo slovensko kulturo. Z izvedbo projekta, ki so ga načrtovale
že mnoge vlade, a ga nobeni ni uspelo izpeljati, bi izkazali skrb za skupnost, ne glede na politično
pripadnost. Nuk 2, sodobna kulturna stavba na mestu sedanjega makadamskega parkirišča, ne bi bil
nikakršen simbol, niti muzej, bila bi osnovna infrastruktura družbe znanja.
Grafit pri Gradaščici nagovarja samo že prepričane, vsekakor pa ne odpira dialoga. Lastnost najbolj
pronicljive kritike je, da nagovori tudi tiste, ki jih kritizira: Banksy je mojster kritike, usmerjene v
sodobni kapitalizem. A njegova dela so, paradoksalno, na trgu zelo cenjena. Konec oktobra letos so
njegovo sliko na dražbi prodali za 8,3 milijona evrov. A spomnimo se še na izredno publicirani
28

Delo.si
Država: Slovenija

11.11.2020
Sreda, 06:00

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/kolumne/eno-kolo-premal...

3/3

umetniški dogodek iz leta 2018, ki ga je insceniral Banksy. Sliko z motivom grafita, s katerim je
zaslovel, sliko deklice z rdečim balonom, so na dražbi prodali za neskromnih 1,4 milijona dolarjev. A
v sekundi, ko je dražitelj udaril s kladivom v potrditev prodaje, se je slika samouničila. »Tudi
dekonstrukcija je ustvarjalni akt,« je Banksy v obrazložitev parafraziral Picassa.
Pri tem pa je najbolj zanimivo, da je po dekonstrukciji (z jasnim sporočilom) vrednost razrezane slike
samo še narasla.
Težko bi ocenili, da je kolesarski grafit na nabrežju Gradaščice prostoru dodal vrednost. Če bi
vprašali slovenske državljane, bi majhen del javnosti glasno zagovarjal mnenje, da mora grafit nujno
ostati, in videl v njem dodano vrednost. Prav tako majhen in glasen del bi njegovemu političnemu
sporočilu oporekal. A večina vmes ga lahko razume tudi kot oskrunjenje Plečnikove dediščine.
***
Nina Granda je arhitektka, kustosinja, urednica revije Outsider.

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

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.
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Delodajalci v prihodnjega pol leta napovedujejo
1,3-odstotno rast zaposlenosti
Delodajalci v Sloveniji so glede zaposlovanja v prvi polovici leta 2021 optimistični, kaže anketa Zavoda RS za
zaposlovanje. Napovedujejo 1,3-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 26.000 zaposlitev. Najbolj
spodbudne so napovedi za druge raznovrstne poslovne dejavnosti in gradbeništvo.
V prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarji, prodajalci,
varilci ter vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, je pokazala raziskava. Največje zmanjšanje števila zaposlenih pa je
pričakovati v gostinstvu.
Nekateri od navedenih poklicev se že dalj časa pojavljajo v skupini deficitarnih poklicev, letos se visoko umeščajo tudi
poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, pa tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.
Glede na odgovore delodajalcev na zavodu predvidevajo, da bodo v prihodnjih šestih mesecih skupaj iskali približno
26.000 delavcev. Načrti se nanašajo predvsem na iskanje delavcev zaradi nadomeščanj ter začasnih zaposlitev, v
manjšem obsegu pa tudi na nova delovna mesta.
Da imajo težave pri iskanju kadra, so sodelujoči v raziskavi tokrat odgovarjali manj pogosto kot v prejšnjih letih. S
pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklega pol leta soočala tretjina delodajalcev, med velikimi
delodajalci je bilo takšnih celo polovica. V prihodnje pa dve tretjini delodajalcev ne pričakuje, da bodo imeli težave pri
iskanju kadra.

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

Med poklici, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih delavcev, so sicer zidarji, vojaki,
vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in prodajalci. Prav tako kar
61,5 odstotka delodajalcev iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva pričakuje, da bodo v prihodnosti imeli težave z
iskanjem novih delavcev.
Zavod raziskavo z naslovom Napovednik zaposlovanja izvaja dvakrat na leto z namenom vpogleda v napovedane
potrebe po poklicih, predvidena gibanja na trgu dela, načrte pri kadrovanju in morebitne težave pri zaposlovanju v
podjetjih in drugih organizacijah. Tokratno je izvedel oktobra, sodelovalo pa je 2853 delodajalcev z desetimi ali več
zaposlenimi iz vse Slovenije.
Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je spomladi po razglasitvi
epidemije in upočasnitvi ali zaustavitvi večine gospodarskih dejavnosti z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa
na zavodu za zaposlovanje močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, povpraševanje po delavcih pa se je
zmanjšalo.
Poleti so nato na zavodu zaznali malce bolj pozitivne kazalce, zadnji podatki pa kažejo, da je bilo konec oktobra 83.654
registriranih brezposelnih, kar je več kot 11.000 več kot v enakem obdobju lani.
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Razpis za prenovo Hotela Brdo končan brez
izbire izvajalca
Prenove Hotela Brdo za zdaj ne bo. Ponudbe za prenovo objekta so oddali trije ponudniki, vendar vrednost vseh treh
presega razpoložljiva sredstva. Generalni sekretariat vlade se je zato odločil, da naročila za prenovo objekta ne odda
nobenemu od ponudnikov.
Na junija objavljeni razpis za izvedbo del na hotelu, ki je že od lanskega leta povsem izpraznjen in zaprt čaka na prenovo,
so prispele tri ponudbe. V njih kot vodilni izvajalci nastopajo novomeški CGP, ljubljanska Lesnina MG Oprema in litijski
Trgograd.
Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto je podala prijavo v sodelovanju z
Ofis arhitekti iz Ljubljane. Ljubljanska Lesnina MG oprema je v prijavi sodelovala s podjetjem za inženiring MB Oprema iz
Ljubljane, litijsko podjetje Trgograd pa z ljubljanskim Rikom in sevniškim Stillesom.
Vrednost ponudb se je gibala od 31,6 milijona evrov, kjer je ceno postavila Lesnina, do 35,1 milijona evrov, kot so
zahtevali v CGP. Trgograd bi hotel prenovil za 32,7 milijona evrov.
Ponudbe presegajo naročnikova zagotovljena sredstva in so tako nedopustne, zato je generalni sekretariat vlade odločil,
da se javno naročilo ne odda, piše v odločitvi o oddaji javnega naročila, objavljeni na portalu javnih naročil.
Vlada bi rada hotel prenovila do 1. julija 2021. Takrat bo Slovenija prevzela predsedovanje Svetu EU, večji del dogodkov
pa se bo odvijal prav na posestvu Brdo in Hotel Brdo naj bi bil reprezentativni namestitveni objekt v času predsedovanja.

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

Hotel je zaprt že vse od lanskega aprila, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev. Takrat so ga tudi
izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti.
Tokratni razpis za prenovo je bil že drugi, prvega je generalni sekretariat vlade ustavil prav tako zaradi previsokih
ponudb. Novo vodstvo se je nato maja letos odločilo za cenejšo in hitrejšo prenovo hotela, ki bi stala okoli deset milijonov
evrov, končana pa bi bila v letu dni.
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Kršitve pri izplačilu regresa v gradbeništvu,
gostinstvu in trgovini

Letos so murskosoboški inšpektorji ugotovili 77 kršitev pri izplačilu regresa, v istem obdobju lani pa 150.
NATAŠA JUHNOV

Marina Vrbnjak, Vestnik
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Inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri izplačilu regresa, tudi letos v istih
dejavnostih, je pa kršitev manj kot lani.
Inšpektorji območne enote Murska Sobota so do zadnjega oktobra ugotovili 77 kršitev pri izplačilu regresa.
"Opozarjamo, da se te kršitve nanašajo tudi še na neizplačilo regresa za leto 2019, lahko pa še tudi kakšno leto
pred tem," je povedal glavni inšpektor Jadranko Grlič. V istem obdobju preteklega leta so inšpektorji
območne enote Murska Sobota ugotovili 150 tovrstnih kršitev. Tudi v letu 2020 jih je bilo največ v
dejavnostih gradbeništva, gostinstva in trgovini. Zakon o delovnih razmerjih določa, da delodajalec delavcu
izplača regres za letni dopust do 1. julija tekočega koledarskega leta oziroma ob likvidnostnih težavah do 1.
novembra tekočega koledarskega leta, če to omogoča kolektivna pogodba. Intervencijski ukrepi, povezani s
koronavirusom, na to obveznost delodajalca ne vplivajo. Za nadzor nad izvajanjem določb zakona je pristojen
Inšpektorat RS za delo. Tako se lahko delavci v primeru kršitev pravic iz delovnega razmerja s prijavo obrnejo
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nanj, pri tem je pomembno, da v prijavi navedejo čim bolj konkretne podatke o domnevnih kršitvah in čim
bolj natančne podatke o delodajalcu. "Ob tem pojasnjujemo, da lahko inšpektor za delo delodajalcu izreče
globo za storjene prekrške in mu z ureditveno odločbo naloži spoštovanje delovnopravnih predpisov v
prihodnje, ne more pa delodajalcu odrediti izplačila denarnih terjatev, na primer regresa, delavcu," so še
pojasnili na inšpektoratu. Regres mora delavec uveljavljati neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem, in
sicer v petih letih.

33

Vecer.com
Država: Slovenija

11.11.2020
Sreda, 06:00

Kazalo

https://www.vecer.com/lokalno/celje/kdo-je-za-razg...

1/7

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

Kdo je za in kdo proti razglednemu stolpu v
Rogaški Slatini in zakaj

ODPRI GALERIJO
V Rogaški Slatini poteka referendumska kampanja - po večini občane nagovarjajo prek spleta, občina tudi s sporočili
za javnost.
ANDREJ PETELINŠEK

Rozmari Petek
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V nedeljo, 13. decembra, bodo Slatinčani odločali, ali podpirajo županovo idejo o
gradnji najvišjega stolpa v Sloveniji ali pa bi projekt zaustavili. Kako poteka
predreferendumska kampanja? Navajamo argumente podpornikov in nasprotnikov
načrtovane atrakcije.
V Rogaški Slatini poteka referendumska kampanja na temo podpore ali nasprotovanja gradnji 106 metrov
visokega stolpa Kristal. Že drugi dan kampanje je z občine prišlo obvestilo za javnost, v katerem so opisali,
kako nekaj znanih imen Rogaške Slatine podpira idejo o gradnji stolpa. Denimo lastnica in direktorica
podjetja Afrodita Danica Zorin Mijošek, ki se je sicer kot ena redkih že pred časom postavila v podporo
stolpu, pa Stanislav Pšeničnik, lastnik in direktor Grand Hotela Sava Rogaška, Franci Križan, ki je zasedal
več pomembnih mest v turizmu, nekaj časa tudi v Zdravilišču Rogaška ... "Oni si to lahko privoščijo. Nekateri
mediji so njihov dopis objavili kar v celoti, nam pa ti pošljejo le cenik za oglaševanje," je kritična pobudnica
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referenduma Eva Žgajner, ki še vedno trdi, da je veliko slatinskih hotelirjev pravzaprav proti stolpu, le da
tega ne upajo javno povedati. "Sploh pa, glasovi v občinskem dopisu omenjenih ljudi štejejo povsem enako
kot glasovi vseh ostalih občanov," dodaja.

Zakaj referendum
Sama bo (so)občane v prihodnjih tednih nagovarjala predvsem preko družbenih omrežij. "Želimo si kakšno
soočenje, vendar razmere tega ne dopuščajo," opisuje pobudnica referenduma, ki se je boja proti stolpu lotila
zato, ker meni, da bi davkoplačevalski denar lahko bolje porabili za projekte, ki bi koristili vsem občanom, in
ker jo moti, da se projekt pravzaprav spreminja. "Pojavila sta se megalomanski orglarski center in nadhod. O
prvem ni več veliko govora, drugi se je podaljšal," opisuje. Predvsem pa jo jezi, da občina vztraja pri projektu,
čeravno naj bi bili Slatinčani, sodeč po dotedanjih javnih razpravah, po večini projektu nenaklonjeni.
Župan Branko Kidrič pa stolp zagovarja predvsem zato, ker meni, da bo kot najvišja stavba v državi
edinstvena turistična atrakcija in bo generator povečanega števila gostov v Rogaški Slatini.
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Stolp Kristal Rogaška Slatina, vizualizacija (
OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Masovni turizem v butični Slatini?
Nasprotniki stolpa menijo, da ideja stolpa, ki privablja enodnevne goste, ne gre skupaj s konceptom mirnega
butičnega turizma, na katerem gradi Rogaška Slatina. "Poleg tega smo tudi zdravilišče, kjer bi si morali
prizadevati, da gostom, ki pridejo na zdravljenje, zagotovimo miren počitek, mi pa bi raje privabili avtobuse
enodnevnih turistov, ki bodo po ogledu stolpa v Zdraviliškem parku pojedli sendviče iz Mercatorja, nato se
bodo še slikali z Zdraviliškim domom in za vedno odšli," meni Žgajnerjeva. Kidrič pa odgovarja, da so
strategijo razvoja turizma sprejeli vsi svetniki, tudi tisti, ki sedaj nasprotujejo stolpu, in so jo soglasno podprli,
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čeprav je v njej na strani 170 opisan ravno stolp. "Sedaj imamo v povprečju v Rogaški Slatini na dan 700
gostov. Cilj do leta 2027 je privabiti deset odstotkov gostov več, torej tisoč. Povprečno bi zaradi stolpa imeli
95 gostov več na dan. To še ni masovni turizem," poudarja.

Zakaj stolp v degradiranem delu kotline?
Ena večjih kritik stolpu je, da ne bo postavljen na vzpetini, kot je to običajna praksa postavljanja stolpov,
temveč v kotlini. "Še vedno sta sporna lokacija in dejstvo, da ob številnih propadlih razglednih točkah in
zapuščenih sprehajalnih poteh načrtujemo gradnjo stolpa v kotlini. Govori se o nekakšnem obujanju
degradiranega območja starega mizarstva, hkrati pa to območje ne bo urejeno v celoti, saj je občina kupila le
del zemljišča, na katerem ni nobenih objektov, staro mizarstvo bo torej ostalo nedotaknjeno in v svojo bližino
najbrž ne bo vabilo turistov," poudarja Žgajnerjeva. Kidrič pa pravi, da stolp ravno dejstvo, da se bo lahko
vsak, celo v visokih petkah, povzpel na nanj, naredi edinstvenega. "Stolp razvijamo po konceptu urbanega
razgledišča - ta omogoča obisk vse dni v letu, tudi v slabem vremenu. To bo edini stolp v Sloveniji s kavarno
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na vrhu in edini v naši državi, ki bo ponujal interaktivne vsebine, podprte s sodobno digitalno tehnologijo za
popolno zadovoljstvo obiskovalca." Glede degradirane lokacije pa pravi, da bodo z obuditvijo tega dela
občine privabili nove investitorje. Obenem bo nadhod Sonce povezal staro zdraviliško jedro s Tržaškim
hribom, ki je sicer ločen z glavno cesto. "S tem bo lokalna skupnost pridobila nove kolesarske in sprehajalne
poti ter nova parkirišča izven centra mesta."
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Zdraviliški park v Rogaški Slatini
OBCINA ROGASKA SLATINA

Gradnja, sicer izgubijo evropska sredstva?
Gradnja stolpa bo po ocenah stala 2,1 milijona evrov. "Mnogo ljudi je prepričanih, da imamo za stolp
nekakšna namenska ali evropska sredstva, ki so namenjena zgolj gradnji stolpa in jih ne moremo usmeriti
drugam. Da bomo celo izgubili denar, če stolpa ne postavimo," kot zmotno prepričanje izpostavlja
Žgajnerjeva. Sicer dodaja, da župan tega ni nikoli rekel, "spet pa nihče z občine takšna zmotna prepričanja ne
popravi", dodaja. "Mi smo večkrat povedali, da so za gradnjo stolpa načrtovani trije viri, vsak približno s
tretjinskim deležem. Prvi je turistična taksa, ki jo ob bivanju v Rogaški Slatini poravnajo gosti. Drugi vir se
nanaša na privarčevana lastna sredstva. Tretji vir pa predstavljajo namenske donacije gospodarskih subjektov.
Evropskih sredstev za ta projekt ni zagotovljenih, priložnosti v finančni perspektivi 2014-2020 za takšne
turistične projekte ni bilo. Obstaja pa možnost, da bo v prihodnjih letih kaj drugače - če se bo pojavila takšna
priložnost, jo bomo izkoristili," dodaja župan.
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Gradnja stolpa bo po ocenah stala 2,1 milijona evrov, viri so trije, pojasnjuje župan

O donatorjih, ki bi morali zbrati 600 tisoč evrov
Vprašanje, ki se postavlja pobudnikom referenduma, je, kdo so sploh donatorji. "Z izjemo enega so do danes
vsi neznani. Na zadnji seji je župan povedal tudi, da se o tem, koliko bo kdo doniral, zaenkrat ne ve nič. Kako
lahko potem navaja, da bo od donatorjev dobil 600 tisoč evrov," se sprašuje Žgajnerjeva. Ali imajo na občini
seznam donatorjev, smo jih vprašali. "Vsak subjekt sam odloča, kdaj bo pripravljen spregovoriti o podpori
projektu. Nekateri so to napovedali javno, drugi ne želijo in tudi ne bodo, saj je v nasprotju s strategijo
poslovanja. O višini donatorskih sredstev se bodo odločali, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje in bo znan
terminski plan izgradnje," odgovarjajo na občini.
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Še o stroških stolpa
Tudi stroški vzdrževanja stolpa so po mnenju Žgajnerjeve ocenjeni prenizko. "Čiščenje bo stalo 400 evrov
mesečno, četudi bo velik del objekta steklen, zavarovan pa bo za pičlih 100 evrov na mesec. Težko si je
predstavljati, da bomo za samo gradnjo porabili le 1,65 milijona evrov, kot navaja projekcija, če pa je pol nižji
Vinarium z zgolj enim dvigalom stal dobrih 1,7 milijona evrov. Resno me skrbi, da bo vzdrževanje stolpa
znašalo več kot prihodki." "Glede na projekcijo poslovanja bo na letni ravni ustvarjen presežek prilivov nad
odlivi v razponu med 160.000 in 218.000 evri. Od četrtega polnega leta poslovanja so prilivi ocenjeni v višini
316.000 evrov, odlivi (vključno z vzdrževanjem) v višini 98.000 evrov. Projekcija je izdelana na osnovi
predpostavk in podatkov, ki so v tem trenutku že na voljo," odgovarjajo na občini.
Če bo NIJZ podal pozitivno mnenje, bo referendum 13. decembra. Pobudniki referenduma potrebujejo, da se
vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev opredeli proti, v tem primeru občina z gradnjo stolpa ne bo
mogla začeti. Če bo več glasov za stolp kot proti njemu, pa bo gradnja stekla po planu.

Kje je orglarski center?
Občina je v svojem zadnjem obvestilu za javnost zapisala tudi izjavo Antona Škrabla, ki podpira gradnjo
stolpa, medtem ko za medije še vedno ostaja nedosegljiv. Zato smo občino povprašali, ali je vsaj njim
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pojasnil, kdaj in kako namerava začeti gradnjo orglarskega centra. "Evropski orglarski center je projekt
zasebnika, ki je bil občinskemu svetu leta 2019 predstavljen hkrati s projektom razglednega stolpa, iz
preprostega razloga - obe ideji se nanašata na ureditev znotraj istega degradiranega območja. Ker projekt
zasebnika še ni usklajen z zavodom za varstvo kulturne dediščine, smo spremembo občinskega
podrobnega prostorskega načrta nato zastavili za tisti del območja, ki omogoča izvedbo projektov v režiji
lokalne skupnosti. Nosilec zasebnega projekta ima pravico odločati, na kakšen način in v kolikšni meri bo
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komuniciral o svojih aktivnostih," so odgovorili na slatinski občini.
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Mestna občina Celje ponosno druga na lestvici
najbolj zadolženih
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ODPRI GALERIJO
Med mestnimi občinami je na prebivalca bolj zadolžen le Koper.
SAŠO BIZJAK

Rozmari Petek
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"Bomo delali na tem, da bomo prvi na lestvici najbolj zadolženih," je pomislek
mestnega svetnika Darka Jojića pospremil župan Bojan Šrot
V torek so celjski mestni svetniki v dvorani Narodnega doma izpeljali sejo mestnega sveta. Čeprav ni šlo le za
nujne, izredne točke dnevnega reda, so jo poimenovali izredna seja. "Zato, ker smo v izrednih razmerah, in
zato, da smo se izognili tveganjem, ki jih lahko predstavlja sestajanje odborov in komisij," je pojasnil
župan Bojan Šrot.

732
evrov na prebivalca je zadolženost celjske mestne občine

Točk namreč niso poprej predebatirali posamezni odbori in komisije, zato je svetnik Darko Jojić iz Celjske
neodvisne liste tokrat pred svetniki, namesto - kot običajno - pred člani odbora za gospodarstvo, premleval
dileme, ki so se mu pri sprejemanju letošnjega rebalansa porajale. Predvsem ga je šokiral podatek, da je občina
zadolžena za 35 milijonov evrov in da so po zadolženosti na prebivalca na kar drugem mestu. "V Celju znaša
zadolženost 732 evrov na prebivalca, v Mariboru 720, v Ljubljani 642, prvo mesto neslavne lestvice pa ima
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Koper z 871 evri. To so javni podatki, bom pa vesel, če me bo kdo demantiral," je dodal.

Zadolženost še nič ne pove
Podatki o zadolženosti občine ne držijo, je zatrdil župan, celoten dolg je nekoliko nižji, znaša 34,8 milijona
evrov. Ostalega pa ni mogel zanikati. "Bomo delali na tem, da bomo prvi na lestvici," je nekoliko sarkastično
dodal. "Vedno je zanimivo, kako nekatere skrbi zadolženost prebivalcev kot občanov. Nič pa nas ne skrbi,
koliko smo dolžni kot državljani. Polovico tega dolga je država nakopala državljanom zgolj s pomočjo Grčiji,
da ne govorim še o vsem ostalem. Predvsem pa je pri zadolženosti pomembno, kolikšno breme predstavlja v
odnosu do proračuna (mi ga plačamo tri milijone na leto) in koliko nam še ostane investicijskega denarja.
Predvsem pa je velika razlika med občinami. Nekaj so podatki o zadolženosti, drugo pa, kaj vse mora kdo še
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zgraditi. Mi smo edini v Sloveniji, ki imamo urejene komunalne odpadke, priključki na kanalizacijsko omrežje
se bližajo 85 odstotkom. Tudi tu smo marsikje prvi ali celo daleč prvi," je nadaljeval in poudaril, da zato
zadolženost z nobenega vidika ni problematična. "Je tudi smiselno, dokler bodo na voljo evropska sredstva za
razne projekte. Ne moremo reči, da zato, da se ne bomo dodatno zadolžili, projekta ne bomo izvedli. Ker enkrat
ga bomo morali in potem ga bomo morali zgolj z lastnimi sredstvi."

Desusovi svetnici ostali doma
Na začetku izredne seje je Bojan Šrot povedal, da sta se dve svetnici stranke Desus opravičili, podrobneje pa
o tem, zakaj ju ni, ni govoril. Kot smo izvedeli na Večeru, pa sta svetnici občinsko upravo opozorili, da je v
času covida-19 nedopustno izpeljati sejo v prostoru, kjer ne morejo vsakemu svetniku zagotoviti 20
kvadratnih metrov prostora. In ker po njunem mnenju pogojev za varno izvedbo seje niso izpolnili, se je
nista udeležili.

Med pravkar odobrenimi projekti je denimo gradnja še manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja; gre za 11,1
milijona evrov vreden projekt, na katerega so se prijavili skupaj z občinama Štore in Vojnik. Vse tri bodo dobile
5,9 milijona evrov nepovratnih sredstev. Konkretneje je celjski del projekta vreden skoraj 5,8 milijona evrov,
sofinanciran pa bo v višini 3,9 milijona evrov. Tako bodo zgradili več posamičnih odsekov kanalizacije v
skupni dolžini 15,4 kilometra. Na novo bodo na čistilno napravo v Celju ali Škofji vasi priključili 402 objekta
in dvanajst črpališč. Gre za velik uspeh, saj so bila, kot dodaja Šrot, v tej finančni perspektivi zelo omejena
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sredstva za gradnjo komunalne infrastrukture.

Ceste na repu prioritet
Nato se je Šrot - še vedno v odgovoru svetniku, ki je opozoril na zadolževanje - razgovoril o stanju cest v
občini. "Na eni od prihodnjih sej se bomo morali vsebinsko spoprijeti tudi s problematiko cestnega omrežja.
Imamo zelo veliko cest na prebivalca, za ceste pa malo namenimo in so v slabem stanju. Ne vem, ali veste, da
imamo 30 kilometrov kategoriziranih občinskih cest v makadamski izvedbi, kar je nekorektno do nekaterih
naših občanov, na drugi strani pa je vzdrževanje takšnih cest drago. Denarja za ceste nimamo; mi letno za ceste
namenimo okoli 2,5 milijona evrov, kar je bistveno premalo. Zadnja leta, ko so bila bolj leta suhih krav, smo
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velik del tega denarja, ki smo ga namenjali socialnim transferjem, vzeli ravno s cest. Imamo pa na srečo dobro
stanje na področju vrtcev, šol ... Čaka nas sicer še gradnja prizidka k Osnovni šoli (OŠ) Hudinja - zaradi
epidemije so za letos načrtovano gradnjo prestavili, čeravno drugje gradbeni projekti potekajo na polno - in II.
osnovni šoli, ampak v glavnem imamo tu stvari dobro urejene, kdo drug pa jih morda nima," se je vrnil k
osnovni tezi o pomenu zadolževanja.

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

Za župana Bojana Šrota dolg ni problem.
IGOR NAPAST

Ob koncu Šrotovega dolgega pojasnjevanja je svetnik Jojić dodal, da je na to opozoril zato, ker se v naslednji
finančni perspektivi pričakuje večji delež soudeležbe. "Torej lahko pričakujemo, da bomo evropske projekte
lahko peljali le z dodatnim zadolževanjem, ki bo prišlo do konca," je še opozoril. Šrot pa ga je pomiril, da je
"finančna prihodnost Celja v redu".
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Delodajalci v prvem polletju 2021
napovedujejo 26.000 novih zaposlitev

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

Delodajalci so kljub epidemiji precej optimistični glede gibanja zaposlenosti v prvem polletju
2021. Napovedujejo približno 26.000 novih zaposlitev in 1,3-odstotno rast števila zaposlenih. V
prihodnjega pol leta bodo najpogosteje iskani delavci za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih, zidarji, prodajalci, varilci ter vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev.

Delodajalci imajo največ težav pri iskanju zidarjev. (Foto: Matjaž Rušt)

Najnovejša anketa Zavoda RS za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali
več zaposlenimi, ki nje bila izvedena oktobra, je pokazala, da polovica
anketiranih delodajalcev v prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v
povpraševanju po njihovih izdelkih ali storitvah. Dobra četrtina
delodajalcev (28,3 odstotka) pričakuje poslabšanje, delež podjetij, ki
menijo, da se bo gospodarska aktivnost krepila, pa znaša 18,4 odstotka.
Najbolj optimistični so delodajalci iz dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva (50,2 odstotka jih napoveduje porast povpraševanja po storitvah
oziroma izdelkih), informacijskih in komunikacijskih dejavnosti (25
odstotkov) in finančnih in zavarovalniških dejavnosti (24,6 odstotka).
Najbolj zaskrbljeni glede trenda povpraševanja so delodajalci iz
gostinstva (68,8 odstotka jih napoveduje upad povpraševanja), sledijo jim
delodajalci iz tako imenovanih drugih dejavnosti, kamor sodijo razne
storitvene dejavnosti (44,8 odstotka in iz dejavnosti trgovine (39,1
odstotka).
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Glede na velikost podjetij so najbolj optimistični veliki delodajalci (250
zaposlenih ali več), kjer je takšnih tretjina, sledijo jim srednje veliki
delodajalci z 18,5 odstotki in mali delodajalci (10 do 49 zaposlenih), ki v
17,7 odstotkih primerov napovedujejo rast povpraševanja po svojih
izdelkih ali storitvah.

Delodajalci bodo potrebovali 26.000 novih
delavcev
Delodajalci za prihodnjega pol leta napovedujejo 1,3-odstotno rast
zaposlenosti, saj načrtujejo, da bodo potrebovali približno 8600 novih
delavcev, večinoma zaradi nadomeščanja (upokojitve, porodniški dopusti
in dopusti za nego in varstvo otrok...), nekaj pa tudi zaradi večjih potreb.
Najbolj spodbudne so napovedi za druge raznovrstne poslovne
dejavnosti, kamor sodijo tudi zaposlovalne dejavnosti (4,8-odstotna rast),
gradbeništvo (4,3-odstotna rast zaposlenosti), zdravstvo in socialno
varstvo ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (obe 3,3-odstotna
rast). Največji upad števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz
gostinstva, za katerega je napovedan 2,3-odstotni upad, ter kmetijstva
(1,5-odstotni upad) in kulturnih, razvedrilnih, rekreacijskih dejavnosti (1,2odstotni upad).

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

Na zavodu za zaposlovanje glede na odgovore delodajalcev
predvidevajo, da bodo v prihodnjih 6 mesecih skupaj iskali približno
26.000 delavcev. Delodajalci bodo najpogosteje iskali delavce za
preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje, prodajalce, varilce,
voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, vojake, poklice za zdravstveno in
socialno oskrbo, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo,
elektroinštalaterje, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih,
hotelih in drugih ustanovah. Nekateri od teh poklicev so že dalj časa
deficitarni, letos pa se visoko umeščajo tudi poklici za zdravstveno in
socialno oskrbo (med katerimi je recimo poklicna skupina osebnih
asistentov), pa tudi poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.
Med poklici za neindustrijski način dela bodo najpogosteje iskani
kovinarji, strojni mehaniki in gradbinci, med strokovnjaki pa strokovnjaki
NAJNOVEJŠE
11 min

Tudi druga izdaja
obveznic EU Sure
velik uspeh

11 min

Vlada in
ekonomska stroka
ocenjujeta, da bi
bilo znižanje DDV
v tem trenutku
kon...

14 min

41 min

V Italiji več kot
milijon okužb s
koronavirusom,
razmere zelo
resne tudi v
Srbij...

matematično-naravoslovnih in tehnično–tehnoloških ter ter zdravstva.

Najbolj iskani delavci za preprosta dela,
zidarji in prodajalci
Anketni podatki kažejo, da se od pomladi strukturna neskladja na trgu
dela niso bistveno spremenila. V povprečju se je v preteklega pol leta
tretjina delodajalcev srečala s pomanjkanjem ustreznih kadrov, dobra
tretjina (34,7 odstotka) pa pri iskanju ustreznih kandidatov za prosta
delovna mesta ni imela težav. Najvišji delež delodajalcev, ki se soočajo s
težavami pri iskanju delavcev, je v zdravstvu in socialnem varstvu (57,6
odstotka), kmetijstvu (52,6 odstotka) in gradbeništvu (45,4 odstotka).

Huaweijev
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Med poklici, za katere so imeli delodajalci največ težav pri iskanju
ustreznih kadrov, so na prvih mestih zidarji, vojaki, vozniki težkih
tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih, prodajalci, varilci, kuharji, orodjarji, elektroinštalaterji in
natakarji.
Nekaj manj kot polovica delodajalcev (48,7 odstotka), ki je imela težave z
zaposlovanjem določenih kadrov, navaja, da je morala podaljšati
postopke zaposlovanja, dobra tretjina (37,9 odstotka) ni nikogar zaposlila,
četrtina je iskala delavce v tujini (24,9 odstotka), petina (20,1 odstotka) pa
jih je z namenom blaženja težav pri iskanju novih kadrov spremenila,
razširila oziroma omilila pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj.
Višjo plačo ali druge bonitete je ponudilo 6,1 odstotka delodajalcev, 3,9
odstotka pa se jih je lotilo najemanja delavcev pri agencijah za
zaposlovanje. Delavce najpogosteje iščejo v tujini delodajalci iz
gradbeništva ter prometa in skladiščenja. Višjo plačo oziroma druge
bonitete so delodajalci najpogosteje ponudili v gostinstvu in strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih. Najemanja delavcev pri agencijah
za zaposlovanje pa se lotevajo predvsem delodajalci iz predelovalnih
dejavnosti in gradbeništva.
Tretjina delodajalcev (34,1 odstotka) pričakuje, da bodo imeli tudi v
prihodnje težave pri iskanju delavcev. Tovrstna skrb je še posebej

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

navzoča pri velikih delodajalcih z 250 ali več zaposlenimi (50,9 odstotka).
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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!
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Most na Rju bo z več vidikov
oplemenitil Bohinj
Težko pričakovana nova pridobitev Bohinja, most čez Savo Bohinjko na Rju, v
teh dneh dobiva končno podobo. Poleg tega, da bo pomembna pridobitev
tako za obiskovalce kot domačine, bo tudi arhitekturna posebnost, ki si jo bo
vredno ogledati.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Nameščanje jeklene konstrukcije mostu, ki je v vasi Kamnje v Bohinju p
Košnik/Občina Bohinj)

Vas Brod ob glavni cesti iz Bohinjske Bistrice proti
Bohinjskemu jezeru je zadnja možnost za prečkanje
Save Bohinjke peš ali s kolesom in nadaljevanje poti
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proti jezeru po bohinjski kolesarski poti, umaknjeni
od prometnega vrveža. Po novem pa levi in desni
breg reke na ovinku v vasi Kamnje povezuje most na
Rju, ki v teh dneh dobiva svojo končno podobo.

Ko arhitektura nadgradi
naravo
Brv, namenjena pešcem in kolesarjem, dolga skoraj
40 in široka malo manj kot pet metrov, bo spominjala
na leseno hišo na vodi, podprto z jeklenimi nosilci.
Arhitekt in oblikovalec Aleksander Ostan iz Ateljeja
Ostan Pavlin, podpisan kot projektant tudi pod
zasnovo bohinjske kolesarske poti, pravi, da je brv
pravzaprav njena razširitev. »Ta pot ni namenjena
zgolj turistom, ampak jo tudi domačini uporabljajo
peš, s kolesom, s traktorji. Prav to je smisel
trajnostne infrastrukture,« poudarja. Zasnova mostu
je bila po njegovem pravi izziv, saj je levi breg Save

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

Bohinjke skoraj tri metre nižji od desnega. »Pripravili
smo več variant. Na občini so se strinjali, da
ustvarimo arhitekturno ikono, ki ne bo samo
premostitev dveh bregov. Ko arhitektura nadgradi
naravo, jo lahko oplemeniti,« opisuje.
»Zgolj mostiček z ograjo bi bil za to okolico prešibek.
Lokacija je potrebovala nadgradnjo s sodobno
oblikovanim ruralnim arhaičnim kozolcem, ki
povezuje dve strani reke. Anonimno lokacijo s tem
skušamo oplemenititi. Seveda pa ima streha mostu,
ki bo njegova posebnost, tudi svojo funkcijo. Pod njo
se bo dalo vedriti v dežju in se skriti pred soncem,«
pravi arhitekt.

Tako gradbeni kot politični
podvig
Brv je tudi za gradbenike izziv, saj je bilo treba dolge
jeklene elemente pripeljati v Bohinj in pri tem varno
obviti vse ovinke, priti skozi Sotesko ter varno
prepeljati skozi vsa križišča in krožišča. »Zagotovo je
to zahteven projekt, vendar imamo s podobnimi pri
nas kar nekaj izkušenj. Največji most čez avtocesto
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na Gorenjskem, ki je prav tako naše delo, je v
Šenčurju in tisti je celo večji od bohinjskega,« pravi
Stanislav Remic iz Gorenjske gradbene družbe, ki
izvaja dela. »Konstrukcija mostu je plod znanja naših
ljudi, sodelavcev, tako da smo nanje zelo ponosni.
Pri nameščanju nismo zaznali nobenih težav, kar
pomeni, da je bila priprava ustrezna,« meni Remic in
dodaja, da naj bi dela končali do prve polovice
decembra.
Projekt gradnje mostu na Rju za pešce in kolesarje
je stekel na pobudo krajanov vasi Kamnje in Polje
jeseni leta 2016. Spremljalo ga je nekaj zapletov in
razmislekov, ali Bohinjci tak objekt, katerega
vrednost se je zaradi podražitve cen gradbenih del
med pripravami zvišala, potrebujejo ali ne, se
spominja župan Bohinja Jože Sodja. Zadovoljstva ob
uresničitvi projekta ne skriva. »To bo velika
pridobitev za Bohinj. Postavljen je na zelo lepem
mestu, ob prvem stiku ljudi, ki pridejo v Bohinj, s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Savo Dolinko.« Kot pojasnjujejo na Občini Bohinj, je
naložba vredna skoraj 460.000 evrov, obsega pa
poleg gradnje mostu na Rju še kolesarsko povezavo
do obstoječe bohinjske kolesarske poti iz vasi
Kamnje in označitev kolesarske povezave v vasi
Kamnje in Bohinjski Bistrici. Naložbo v višini okoli
315.000 evrov sofinancira Eko sklad v sklopu
razpisa gradenj kolesarskih povezav. Arhitekt Ostan
dodaja, da bodo na desnem bregu uredili še manjše
počivališče s klopmi.
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Tožba proti Občini Logatec
TV SLOVENIJA 1, 11.11.2020, DNEVNIK, 19:32
SAŠA KRAJNC (voditelj)
Zdaj pa k zgodbi nekdanje uslužbenke Logaške občine. Ta občino toži, ker mora porušiti nezakonito zgrajeno hišo.
Prepričana je, da so ji občinski svetniki namerno preprečili legalizacijo gradnje. Svetniki pa so sporočili, da ne verjamejo,
da bo sodišče o tem sploh odločalo, saj za gradbeno dovoljenje na nezavidljivem zemljišču, ni mogoče zaprositi, Erika
Pečnik Ladika.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Nekdanja uslužbenka, svetovalka za stavbna zemljišča na Občini Logatec, je proti svojemu nekdanjemu delodajalcu
vložila tožbo, ker ji je bila odvzeta pravica enakosti pred zakonom pravi. Potem ko so občinski svetniki dosegli, da se
zemljišče na katerem stoji njena črna gradnja, ne spremeni v zazidljivo. Druge črnograditelje pa so v prostorskem aktu
pustili pri miru, zatrjuje.
ZORAN MOJŠKERC (občinski svetnik, SDS)
Smo mi takrat zadeve pregledali in črna gradnja je dejansko res, samo ta njena gradnja, ostalo se ne more po zakonu
kategorizirati kot črna gradnja.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Pravi, da je upokojenka in da je pričakovala, da ima pri projektu izgradnje hiše podporo občine. Tožbo pa je vložila, nekaj
dni po uradni upokojitvi.

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

BERTO MENARD (župan Občine Logatec)
Sodišče bo pokazalo kateri prav je. Prav pred zakonom moramo biti pa vis enaki. In bomo vzel odvetnika, poceni ne bo,
bo pa to dobra sodna praksa, tako da se bo tudi vedelo za naprej.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Vodstvo občine jo še vedno podpira, čeprav jih ona toži za 200.000 evrov, kolikor naj bi bila hiša vredna. Po naročilu
inšpektorjev jo bo treba do poletja porušiti.
ZORAN MOJŠKERC (občinski svetnik, SDS)
Občinski svet ni nikakor posegel v nobene njene pravice, ker ta niti ni še nastala. Pravico graditi, dobi z gradbenim
dovoljenjem.
BERTO MENARD (župan Občine Logatec)
Ker je država dala možnost, da se vse stvari legalizirajo. Tisti ki so želeli legalizirati, so to prijavili. Mi smo šli pa na roko
tistim, ki potrebuje to legalizacijo, za svojo gospodarsko dejavnost.
ERIKA PEČNIK LADIKA (novinarka)
Stvari so, če malce naivno sklepamo, narobe razumeli. Država je namreč ponudila možnost legalizacije že obstoječih
črnih gradenj, v tem primeru pa so hišo pred dvema letoma šele začeli graditi.
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Obrtno cono nameravajo širiti
Neva Blazetič

Goriška

11. 11. 2020, 06.00

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

Ker se je kobariška obrtna cona postopoma zapolnila, občina načrtujejo njeno širitev na svojem in zasebnih
zemljiščih ob vzhodni vpadnici v mesto. Za odkup zemljišč so denar zagotovili z rebalansom proračuna,
celotna naložba bo s komunalnim opremljanjem okvirno stala 1,1 milijona evrov.

Novo obrtno cono bodo uredili na travniku ob vzhodni vpadnici v Kobarid. Foto: Neva Blazetič

KOBARID > Projekt opremljanja zemljišča na jugu industrijske cone je še na začetku, za njegovo izvedbo bodo
denar iskali na ustreznih razpisih. Z rebalansom so svetniki zagotovili denar za idejno zasnovo in nakupe zemljišč.
Pogovori z lastniki že potekajo. Območje naj bi komunalno opremili do konca leta 2022.

Zemljišča tudi za stanovanjsko gradnjo
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“Nova obrtna cona predstavlja velik razvojni potencial za občino, v kateri demografska gibanja niso ugodna. Radi bi
zadržali ljudi, vsak nov podjetnik in nova delovna mesta so za nas dragoceni,” razmišlja kobariški župan Marko
Matajurc. Kot pravi, je takoj po potrditvi rebalansa podpisal pogodbe za odkup štirih zasebnih parcel. Ena parcela
je občinska. “Podjetniki se že zanimajo, v pogovorih z njimi smo zaznali, da načrtujejo precej novih delovnih mest,”
je zadovoljen.
Marko Matajurc
župan
“Nova cona predstavlja velik razvojni potencial za občino, v kateri demografska gibanja niso
ugodna. Radi bi zadržali ljudi, vsak nov podjetnik in nova delovna mesta so dragoceni.”

Napoveduje pa tudi odkup zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš na en hektar velikem območju pri bencinskem
servisu v smeri proti soseski Malni. “Z lastniki se že pogovarjamo, načelno pristajajo, denar za odkup bomo
zagotovili v naslednjem proračunu. Zemljišče je delno kmetijsko, predvidoma bo treba sprejeti podroben občinski
načrt. Prostora naj bi bilo za okoli 15 hiš.”

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

Za obrtnike še 18.000 kvadratnih metrov
Obrtna cona - jug bo obsegala 18.000 kvadratnih metrov, od tega je v zasebni lasti 10.300 kvadratnih metrov. V
prostorskih aktih je to zemljišče, ki obsega pet večjih parcel, stavbno in je namenjeno proizvodni dejavnosti. Kot
izhaja iz idejne zasnove in okvirnih ocen, naj bi za odkup zasebnih zemljišč občina odštela okoli 250.000 evrov.
Skoraj 206.000 evrov predstavljajo povratna sredstva države, 20.500 evrov naj bi bilo nepovratnih. Občina bo
dodala 24.000 evrov lastnega denarja. Kot izhaja iz okvirnega denarnega razreza celotne naložbe, naj bi občina
skupno prispevala prek 300.000 evrov, na razpisih EU bodo iskali 550.000 evrov.
Občina napoveduje tudi odkup zemljišča za gradnjo stanovanjskih hiš na en hektar velikem
območju pri bencinskem servisu v smeri proti soseski Malni. Prostora naj bi bilo za 15 hiš.

Če bodo na razpisu za obrtno cono uspeli, bi dobili 85 odstotkov denarja povrnjenega. Če ne bodo, bodo leta 2022
denar za gradnjo komunalne infrastrukture zagotovili v proračunu. V bodoči obrtni coni bodo med drugim zgradili
tudi 160 metrov dolgo cesto s priključkom na glavno cesto Kobarid - Idrsko, dodatno jo bodo podaljšali še za okoli
80 metrov in jo navezali na že zgrajeno omrežje v obstoječi coni. Načrtujejo sedem parcel v velikosti od 2000 do
3000 kvadratnih metrov.

Gradili bodo tudi dom za zaščito in reševanje
Tam zraven bo občina na svojem zemljišču zgradila dom za zaščito in reševanje, za katerega bodo, tako kot za
opremljanje obrtne cone, denar iskali na razpisih. Z rebalansom so zagotovili dodatnih 5000 evrov za izdelavo
projektov in dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za reševalni center.
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Obrtno cono, ki je postala pretesna, so v Kobaridu, tako kot v Tolminu in Bovcu, uredili s pomočjo potresnega
razvojnega denarja v okviru programa Soča. V Tolminu so dodatno cono uredili že pred leti in je že skoraj
zapolnjena.
občina kobarid

denar za odkup
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obrtna cona kobarid
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Župan Rojc z žalitvami nad novinarke
Veronika Rupnik Ženko

Slovenija

11. 11. 2020, 06.00
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“Župana pozivamo, da se obnaša svoji funkciji primerno ter z novinarji komunicira spoštljivo in dostojno,”
so se v Društvu novinarjev Slovenije odzvali na izjave ilirskobistriškega župana Emila Rojca, ki je novinarke
zmerjal s “kurami nesnicami”. Njegovo ravnanje so kot nesprejemljivo označili tudi v stranki SD, katere član
je.

Ilirskobistriški župan Emil Rojc, sicer član stranke SD, pri komuniciranju z novinarji ne izbira besed. Foto: Leo Caharija

ILIRSKA BISTRICA, LJUBLJANA > Ilirskobistriški župan Emil Rojc je na novinarska vprašanja novinarke naše
medijske hiše v zvezi z načrtovano gradnjo avtoceste med Postojno in Jelšanami v uradnem odgovoru med drugim
pojasnil, da si občina za gradnjo avtoceste prizadeva na različne načine, vendar so pri tem med večjimi ovirami
časopisni članki, “katerih avtorice so gospe novinarke s tako imenovanim 'kurjim sindromom'. Njegovi učinki pa se,
tako Rojc, kažejo v člankih “na nivoju 'kure nesnice'”.
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Odnos župana do dela lokalnih novinarjev in dopisnikov s tega območja, “ki so v zadnjem obdobju priča vse bolj
žaljivemu, šovinističnemu in nedostojnemu odnosu župana Emila Rojca,” z zaskrbljenostjo spremljajo v Društvu
novinarjev Slovenije.

Novinarje osebno in profesionalno diskreditira
Opozarjajo, da župan na novinarska vprašanja, ki so relevantna za javnost, ne odgovarja, kadar pa odgovori,
novinarje profesionalno in osebno diskreditira. “Njegov neprimeren način komunikacije z novinarji je v lokalnem
okolju že poznan, vendar pa se v zadnjem času stopnjuje,” pravijo v društvu, kjer župana zato pozivajo, da se
obnaša svoji funkciji primerno ter z novinarji komunicira spoštljivo in dostojno, saj je kot župan, ki opravlja javno
funkcijo in razpolaga z javnim denarjem, dolžan svoje delovanje in odločitve pojasnjevati medijem in javnosti.
Novinarji se namreč nanj obračajo, ker opravljajo svoje delo.
Če župan ni zadovoljen z delom novinarjev, lahko svoje nestrinjanje izraža na številne legitimne načine, prav gotovo
pa ne z žalitvami, so jasni. “Ostro obsojamo vse verbalne napade na novinarje, še toliko bolj pa napade nosilcev
javnih funkcij.” Na žalost to na lokalnem nivoju ni osamljen primer, opažajo v društvu. Novinarji opozarjajo, da je
neprimerna tudi pomanjkljiva komunikacija, saj so številne občinske uprave slabo odzivne. “Opozarjamo, da so
občine zavezane informiranju javnosti ter s tem k odzivnosti in podajanju vseh pomembnih informacij za javnost
oziroma občane.”

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

V SD za kulturo dialoga
Na županove izjave so se odzvali tudi v stranki SD. “Socialni demokrati razumemo svobodno, neodvisno in
strokovno novinarsko delo kot enega izmed temeljnih elementov demokratične družbe. Transparentnost in javnost
političnega delovanja je za SD osnovni standard, ki bi ga morali spoštovati in pri svojem delu upoštevati vsi, ki
delujemo v javnem prostoru,” so poudarili. In opozorili, da je tudi predsednica stranke Tanja Fajon večkrat
poudarila, da v slovenski družbi potrebujemo sodelovanje, odkritost in spoštovanje. Zato SD od vseh svojih članic in
članov pričakuje, da bodo spoštovali, upoštevali in promovirali najvišje standarde kulture dialoga in vključenosti
javnosti v odločevalske procese. “Vsakršne osebne diskreditacije novinarjev ali novinark s strani župana so zato
nesprejemljive, župan pa bi moral komunicirati spoštljivo, tudi, če se s stališčem novinarja ali novinarke ne strinja.”
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(anketa) V 2021 kljub koronakrizi rast zaposlovanja - najbolj
iskani bodo proizvodni delavci, zidarji in prodajalci
Čas branja: 6 min

0
11.11.2020 13:24

V prihodnjem letu slovenska podjetja napovedujejo okoli 26 tisoč
zaposlitev, kaže najnovejša raziskava zavoda za zaposlovanje

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

LANA DAKIĆ

Foto: Shutterstock
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Več iz teme:
delodajalci >

zaposlovanje >

trg dela >

delavci >

Zavod Republike... >

Petin >

Slovenski delodajalci so za prvih šest mesecev prihodnjega leta napovedali 1,3-odstotno
rast števila zaposlenih. Najbolj pozitivne napovedi glede zaposlovanja so v drugih
raznovrstnih poslovnih dejavnostih in gradbeništvu, podjetja pa bodo najpogosteje iskala
delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje in prodajalce. To so
izsledki najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja zavoda za zaposlovanje, ki je
2.771 podjetij (ki skupaj zaposlujejo 289 tisoč ljudi) v oktobru spraševal po zaposlitvenih

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

namerah do junija prihodnje leto.

Polovica anketiranih delodajalcev v prihodnjega pol leta ne pričakuje sprememb v
povpraševanju po njihovih izdelkih ali storitvah, dobra četrtina (28,3 odstotka) pa
pričakuje upad. Najbolj so zaskrbljeni v gostinstvu, ki je zaradi drugega vala
koronavirusa spet praktično zaprto, nekaj pesimizma je tudi v trgovini. V predelovalnih
dejavnostih slaba tretjina delodajalcev napoveduje za prihodnjih šest mesecev upad
povpraševanja po njihovih izdelkih oziroma storitvah, porast pa 21 odstotkov vprašanih.
Glede na velikost podjetja so najbolj pesimistični mali delodajalci (zgolj 17,7 odstotka
vprašanih napoveduje rast povpraševanja po svojih izdelkih ali storitvah), sledijo srednje
veliki delodajalci (18,5 odstotka) in veliki delodajalci (približno tretjina).

Zaposlitve večinoma zaradi nadomeščanj in fluktuacije
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Za prihodnjega pol leta tako delodajalci napovedujejo 1,3-odstotno rast zaposlenosti.
Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v roku šestih mesecev potrebovali približno
8.600 novih delavcev, večinoma zaradi nadomeščanja (upokojitve, porodniški dopusti in
podobno), začasnih zaposlitev (fluktuacija, sezonske zaposlitve, iztek starih pogodb,
poznejše vnovične zaposlitve), nekaj pa tudi zaradi novih delovnih mest. Zavod za
zaposlovanje glede na odgovore delodajalcev predvideva, da bodo v prihodnjih šestih
mesecih skupaj iskali približno 26 tisoč delavcev.

Tedensko v vašem e-nabiralniku!
Izbor najboljših služb, uporabni kadrovski nasveti in TOP JOB Ambasador, kjer
predstavljamo Slovence v tujini in jih povezujemo s slovenskim gospodarstvom.
kliping@kliping.si

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

Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Pisma urednice
Topjob ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Po panogah bo največ zaposlovanja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, kamor
se uvrščajo tudi kadrovske agencije, in sicer 4,8-odstotna rast zaposlovanja, sledijo
gradbeništvo (4,3-odstotna rast) zdravstvo in IKT-panoga (v vsaki po 3,3-odstotna rast
zaposlovanja). Največji upad števila zaposlenih pa predvidevajo delodajalci v gostinstvu
(2,3 odstotka) in kmetijstvu (1,5 odstotka).

Najbolj iskani bodo proizvodni in gradbeni delavci

Preberite tudi
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Trg dela v letu 2021: za zdaj brez napovedi večjih odpuščanj

Delodajalci bodo v prihodnjem polletju najpogosteje iskali delavce za preprosta dela v
proizvodnji (napovedali so 1.643 zaposlitev), zidarje (1.173 zaposlitev), prodajalce (1.047
zaposlitev) in varilce (1.010 zaposlitev). Precej bo povpraševanja po poklicih za
zdravstveno in socialno oskrbo, pa tudi elektroinštalaterjih, čistilcih, orodjarjih ...
Precej najbolj iskanih poklicev je že dalj časa deficitarnih in tudi zdajšnja anketa je
pokazala, da se kljub koronakrizi strukturna neskladja na trgu dela niso bistveno
spremenila.

Vsako drugo veliko podjetje še vedno težko najde delavce
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V povprečju se je v preteklega pol leta tretjina delodajalcev srečala s pomanjkanjem
ustreznih kadrov, dobra tretjina pa je povedala, da niso imeli težav pri iskanju kadra,
zadnja tretjina pa novega kadra sploh ni iskala. Velika podjetja so se s pomanjkanjem
ustreznih kadrov soočala v dobri polovici primerov (52,9 odstotka).
Največ težav pri iskanju zaposlenih so imeli v zdravstvu (57,6 odstotka delodajalcev),
kmetijstvu (52,6 odstotka) in gradbeništvu (45,4 odstotka), še kaže raziskava zavoda za
zaposlovanje. Še naprej je tako najtežje najti zidarje, voznike, proizvodne delavce,
prodajalce, vojake, kuharje ...
Tretjina delodajalcev pričakuje, da bodo tudi v prihodnje imeli težave pri iskanju
delavcev, med velikimi delodajalci je takih kar polovica.

Tretjini delodajalcev se nihče ne prijavi na oglas
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Med delodajalci, ki so imeli težave z zaposlovanjem določenih poklicev, jih je dobra
tretjina izpostavila, da se na razpisano delovno mesto ni prijavil noben kandidat, skoraj
70 odstotkov pa je tudi navajalo, da različne pomanjkljivosti kandidatov. Poglavitni
vzrok za težave pri iskanju delavcev je pomanjkanje delovnih izkušenj (32,8 odstotka
vprašanih), poklicno specifičnih znanj (22,6 odstotka) in ustrezne izobrazbe (20
odstotkov). Med ostalimi kompetencami, ki so primanjkovale kandidatom, so delodajalci
v anketi najpogosteje izpostavili telesne sposobnosti, ustrezen odnos do strank in
sposobnost za reševanje problemov.

Podjetja težave rešujejo z nadurami, zaposlujejo tuje ali
agencijske delavce
In kako so podjetja reševala izzive s pomanjkanjem kadra? Slaba polovica delodajalcev je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

morala podaljšati postopke zaposlovanja, dobra tretjina (37,9 odstotka) ni zaposlila
nikogar, četrtina je iskala delavce v tujini - predvsem delodajalci v gradbeništvu ter
prometa in skladiščenja, petina pa je spremenila pogoje glede izobrazbe, izkušenj in
drugih znanj, še kaže Napovednik zaposlovanja. Višjo plačo ali druge bonitete je
ponudilo 6,1 odstotka delodajalcev - predvsem v gostinstvu ter strokovnih, znanstvenih
in tehničnih dejavnostih, slabi štirje odstotki pa so se odločili za najemanje delavcev prek
kadrovskih agencij - predvsem v proizvodnji in gradbeništvu.
Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra so podjetja najpogosteje odrejala nadurno delo
(39,8 odstotka podjetij), dobra petina delodajalcev (22,4 odstotka) pa je težave reševala s
prenašanjem dela na zunanje izvajalce (outsourcing). Petina je (pre)usposobila
zaposlene, približno 17 odstotkov delodajalcev, ki niso našli delavcev, pa je moralo
zavrniti naročila, medtem ko je osmina delodajalcev zaradi tega zmanjšala obseg
proizvodnje ali storitev.
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ZAG odslej tudi nacionalna kontaktna točka evropske
skupnosti na področju urbane mobilnosti
irt3000.si/novice/2020111109202326/zavod_za_gradbenistvo_slovenije_odslej_tudi_nacionalna_kontaktna_tocka_evropske_skupnos
ti_na_podrocju_urbane_mobilnosti
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Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) je pred kratkim postal slovenska nacionalna kontaktna
točka Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo na področju urbane mobilnosti (EIT Urbana
mobilnost). Vsem deležnikom na področju urbane mobilnosti bodo do konca letošnjega leta na
voljo različni dogodki, ki jih bo ZAG organiziral z namenom informiranja, povezovanja in
predstavitve potencialnih možnosti za koriščenje evropskih sredstev na področju urbane
mobilnosti.

Foto: Jure Makovec
Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT), ki deluje v okviru Evropske komisije, je
omenjeno iniciativo zagnal lani. V okviru t. i. »skupnosti znanja in inovacij EIT Urbana mobilnost«,
ki šteje več kot 80 članov, je do leta 2026 na voljo do 400 milijonov evrov, do katerih so upravičena
tudi slovenska podjetja, izobraževalne in raziskovalne ustanove ter mesta. Gre za odlično priložnost
za razvoj na področju urbane mobilnosti. Ta poleg razvoja avtonomnih vozil, pametnih tehnologij
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upravljanja, preprečevanja vplivov urbanega transporta na okolje, ter ostalih aktualnih tematik za
mesta, zajema tudi razvoj in izgradnjo infrastrukture z novimi materiali, ki vodijo k manjši porabi
energije in zmanjšujejo okoljske vplive v mestih. Na ZAG vidimo v evropskem projektu Urbana
mobilnost številne priložnosti povezovanja s strateškimi partnerji, tako v Sloveniji kot v Evropi, kar
nenazadnje potrjuje tudi izkušnja v sodelovanju z ostalimi skupnostmi EIT.
Skupnost EIT Urbana mobilnost je začela delovati leta 2019. S svojimi aktivnostmi se osredotoča na
spodbujanje pozitivnih sprememb v mobilnosti ljudi in blaga v mestnem okolju. Cilj skupnosti je
postati največja evropska iniciativa pri transformiranju urbane mobilnosti in prijetnejšega
bivalnega mestnega okolja, čemur je namenjeno tudi znatno evropsko sofinanciranje v naslednjih
letih.
V novembru in decembru bomo organizirali posvetovalne delavnice za ugotavljanje izzivov na
področju urbane mobilnosti v mestih, serijo predavanj za študente, hekaton za oblikovanje
inovativnih rešitev ipd. 19. novembra 2020 bomo organizirali spletno delavnico za imetnike
inovativnih rešitev o komercializaciji njihovih proizvodov, 7. in 8. decembra 2020 pa veliko spletno
konferenco, kjer bomo skupnost EIT Urbana mobilnost podrobneje predstavili slovenskim
deležnikom. Za vse dogodke nam sledite na: https://www.hubum.si/dogodki
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Vse podjetnike, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja na področju komercializacije svojih idej,
vabimo, da se do 15. novembra 2020 prijavijo na
razpis https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/ . Izbrana zagonska podjetja (start-upi) lahko
prejmejo 15.000 EUR nagrade, 6-mesecev brezplačnega treninga, prostore, neposredni dostop do
živih laboratorijev in dostop do mest za oblikovanje novih storitev in proizvodov.
Ob imenovanju ZAG za kontaktno točko EIT Urbana mobilnost v Sloveniji je direktor ZAG doc.
dr. Aleš Žnidarič povedal: »Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije verjamemo v povezovanje in
vključevanje vseh deležnikov na področju urbane mobilnosti. Prepričani smo, da lahko zgolj
skupaj, v sodelovanju z univerzami, gospodarstvom in mestnimi oblastmi, dosežemo hiter prehod
inovacij na trg ter oblikovanje čistega in prijetnega življenjskega in delovnega mestnega okolja.«
Za več informacij obiščite www.eiturbanmobility.eu / www.zag.si
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