Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 5. 2020
Število objav: 26
Internet: 18
Tisk: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 6
Zakon ... načrtovanju: 1
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 18
Inženirski dan: 0

Naslov

"Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od
nje pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom
je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. Težave...

Naslov

Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket protikoronskih ukrepov

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od
nje pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom
je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. Predsednik...

Naslov

Tretja razvojna os: Luknje in ovire hitre ceste

Zaporedna št.
3

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...katere ne, smo vprašali tudi Dars, s tem pa se nepričakovano spet vrnili k "izvirnemu grehu". "Podlaga za odkup
zemljišč in obstoječih objektov za potrebe graditve hitre ceste je določena z vladno Uredbo o državnem prostorskem
načrtu za državno cesto od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug,"...

Naslov

(intervju) Bojan Ivanc, GZS: Po velikonočnih praznikih se je gospodarska aktivnost začela
izboljševati

Zaporedna št.
4

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

Boštjan Usenik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...do konca leta zraslo na okoli sto tisoč. Zaradi sekundarnega učinka ustavljanja svetovnega gospodarstva bo to
predvsem v industriji, pri storitvah in v gradbeništvu pa se bo zaposlovanje zaradi sezonskega učinka celo nekoliko
okrepilo. Pri plačah pa situacijo delno rešujet državni krizni dodatek in financiranje čakanja...

Naslov

Vedno je treba imeti prihranke in ne biti ves čas zadolžen

Zaporedna št.
5

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Sonja Ribolica

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...tepla. Sicer pa velja, da bodo majhna podjetja, ki imajo manj rezerv, bolj prizadeta kot večja. Zaradi narave
dejavnosti so bolj ranljive panoge, kot so gradbeništvo, turizem, servisne dejavnosti. Hitreje se bodo pobrala podjetja,
ki uporabljajo sodobne tehnologije, ki lahko računajo na kupce kljub omejitvam, ki jih...

2

Naslov

Bo tretji sveženj ukrepov rešil vprašanje najemnin?

Zaporedna št.
6

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...(fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnese,
masažne storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Na področju turizma v
OZS med drugim predlagajo oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine...

Naslov

"Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?

Zaporedna št.
7

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
47

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od
nje pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom
je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. Težave...

Naslov

Državni zbor soglasno za pospešitev gradnje HE Mokrice

Zaporedna št.
8

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
48

Avtor

P. P.

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Brezposelnost je občutno višja

Zaporedna št.
9

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
49

Avtor

P. Pavlović

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 2

Ideje mladih za Arheološki park Turške šance – Šance za zanamce

Zaporedna št.
10

Medij

Vecerkoroska.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 98 cm2

...športnih in neživilskih trgovin, popravil osebnih vozil, agencij za posredovanje dela pa tudi iz nekaterih proizvodnih
dejavnosti, manj pa iz prevozništva, gradbeništva in drugih dejavnosti. V zadnjih dveh tednih sicer zaznavajo nekoliko
več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost pa je po umiritvi ob koncu aprila...

Naslov

Internet

Površina: 84 cm2

...koncesijske pogodbe, s čimer se bo zagotovila poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica na Krki. Novela
odpravlja tudi pomanjkljivosti, vezane na gradbeni zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo gradbenega
dovoljenja po integralnem postopku poleg dokumentacije in presoje vplivov na okolje priložiti...

Naslov

Tisk

Stran: 2

...partnerjev pri projektu. Gre za študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom Arheološki park
Turške šance. Z njim je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru v šolskem
letu 2018/19 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada preko posredniškega...

3

Tisk
Zaporedna št.
11
Stran v zbirki:
56
Povzetek

Naslov

Upravna enota Vrhnika v letu 2019

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 44

Kemisovo neupoštevanje odločb inšpekcije in volje občanov

Zaporedna št.
12

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Občina Vrhnika; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
57

Avtor

Marko Močnik

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
13
Stran v zbirki:
62
Povzetek

Naslov

Na Vrhniki ponovno smrdi

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Občina Vrhnika; 13. 5. 2020

Avtor

Gašper Tominc

Teme

Gradbeni zakon

Zaporedna št.
14

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 5. 2020

Stran v zbirki:
63

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Vrtec bo septembra le odprl vrata

Zaporedna št.
15

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 14. 5. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 7

Površina: 1.604 cm
2

Stran: 6

Površina: 350 cm2

NOVA STANOVANJSKA SOSESKA Bi imeli novo hišo v Hrastuljah? Izbrani izvajalec BGP Gradnje iz Gradca pri
Metliki bo v Škocjanu zgradil komunalno infrastrukturo novega 1,8 hektarja velikega stanovanjskega naselja Hrastulje 2
- 366 tisoč evrov - Tudi obnova ceste in rušitev zapuščene hiše ŠKOCJAN -

Naslov

Tisk

Površina: 230 cm2

...odločbe o izdaji. »Kdaj bo prijava obravnavana ni odvisno le od datuma pripada in števila neobravnavanih prijav,
ampak od kriterijev, ki jih določata gradbeni zakon in Kriteriji za določanje prioritet IRSOP 2020.Tako zastavljena
metodologija naj bi bistveno zmanjšala vplive zunanjih dejavnikov in pritiskov javnosti...

Bi imeli novo hišo v Hrastuljah?

Povzetek

Stran: 13

...postavlja nad državne zakone in predpise ter v imenu gospodarstva, dobička in lastne vzvišenosti nad voljo
lokalnega prebivalstva in splošnih predpisov v gradbenem zakonu. Žal napako delajo tudi novinarji, ki ne dajo v
ospredje novic o Kemisu tega, DA JE ČRNA GRADNJA PAČ ČRNA GRADNJA in da so argumenti Kemisa zgolj
preusmerjanje...

Naslov

Tisk

2

...izvora, npr. pritožniki so stranski udeleženci - mejaši, ki s pritožbami v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja niso
uspeli. V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo lani rešili 360 upravnih postopkov. Veliko zahtevkov, vloženih
leta 2019, se je dejansko nanašalo na legalizacije ali pa na rekonstrukcije ter dozidave...

Naslov

Tisk

Površina: 1.038 cm

Stran: 7

Površina: 349 cm2

DRUGI REBALANS PRORAČUNA Vrtec bo septembra le odprl vrata Končno pridobili soglasja za izvedbo
protipoplavnih ukrepov - Z deli bo Komunala Trebnje začela v kratkem - Z drugim letošnjim rebalansom denar za
šolska zemljišča v Dolenji Nemški vasi - Ta mesec bodo zaključili urejanje IC TREBNJE -

4

Naslov

Okoljsko ministrstvo odpravlja birokratske ovire

Zaporedna št.
16

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 14. 5. 2020

Stran v zbirki:
66

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 36

Površina: 845 cm2

...pogosto tudi škodljivo in namerno, državi in državljanom povzroča veliko škodo. Tako je državni zbor že aprila
izglasoval potrebne spremembe za pospešitev graditve Hidroelektrarne Mokrice. Poslanci so potrdili tudi novelo
zakona o vodah in sprejeli spremembe v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. Ta čas pa...

Naslov

'Airbnb stanovanja'kupili tudi s krediti, a najemnikov (še) nočejo: Čakamo turiste

Zaporedna št.
17

Medij

Secure.24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
75

Avtor

Natalija Švab

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vključevanjem ponudbe nekaterih hotelskih sob, za več kot 400 milijonov evrov je družba kupila platformo
HotelTonight, obstajali so velikopotezni načrti graditve stavb, kjer bodo površine namenjene oddajanju preko Airbnbja.
Zdaj se vse skupaj precej ustavlja ne le za ljudi, ki so oddajali svoje sobe in stanovanja,...

Naslov

Brezposelnost je tudi v Posavju občutno porasla

Zaporedna št.
18

Medij

Posavskiobzornik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
79

Avtor

P. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...brezposelnih tudi nad januarskim (2,2 % oz. 74 oseb več), ko običajno beležimo vrh brezposelnosti zaradi izteka
zaposlitev za določen čas, sezonskih del v gradbeništvu in tudi iztekov javnih del. V Posavju je bilo konec aprila 3.404
brezposelnih, kar je 465 oz. skoraj 16 % več kot aprila 2019. Največ iz dejavnosti,...

Naslov

Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket protikoronskih ukrepov

Zaporedna št.
19

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
81

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od
nje pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom
je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. Predsednik...

Naslov

Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket protikoronskih ukrepov

Zaporedna št.
20

Medij

Secure.24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
84

Avtor

STA , M. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...ena izmed hrbtenic slov enskega gospodarstva glede na prispevek bruto domač ega proizvoda, od nje pa so odvisni
tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil, da bo
storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. PREBERI...

5

Naslov

Tretji protikorona paket naj reši tudi problem najemnin in lizingov ter najbolj prizadete
panoge

Zaporedna št.
21

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
89

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...(fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnese,
masažne storitve, fotokopirnice, gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem. Na področju turizma v
OZS med drugim predlagamo oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine...

Naslov

13.05.2020

Zaporedna št.
22

Medij

Koroski-radio.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
90

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru, je v šolskem letu 2018/19
uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada za študentski inovativni...

Naslov

"Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?

Zaporedna št.
23

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
92

Avtor

G. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od
nje pa so odvisni tudi drugi segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodnje in tako dalje. Prevoznikom je
zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju. Težave...

Naslov

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-139/15 z dne 23. 4. 2020

Zaporedna št.
24

Medij

Us-rs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
94

Avtor

Unknown

Teme

Zakon o prostorskem načrtovanju

Internet

Povzetek

...državne nosilce urejanja prostora pri pripravi smernic in mnenj. Te zahteve so bile določene tudi v 7. členu in prvem
stavku šestega odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je v času sprejema Odloka urejal postopek
sprejema občinskega prostorskega akta. Pobudnik je v postopkih javne razgrnitve podal pripombe o prekomernem...

Naslov

S petnajste seje mestnega sveta v Kranju

Zaporedna št.
25

Medij

Kranj.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
101

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...spreminjanja meje je stanje na področju sprememb parcelnih mej. Razširjena je namreč praksa, ko se v postopkih
parcelacij zemljiških parcel ne oblikujejo gradbene parcele, ki predstavljajo zemljišče pod stavbo in funkcionalno
zemljišče, ki pripada tej stavbi, temveč se odmerjajo parcele minimalnih velikosti, ne glede na...

6

Naslov

29. redna seja Državnega sveta RS

Zaporedna št.
26

Medij

Ds-rs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 5. 2020

Stran v zbirki:
103

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...s predstavniki stroke s področja varstva okolja sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali možnost učinkovitega
okoljevarstvenega nadzora v okviru gradbene zakonodaje, in ukrepe za kakovostno strokovno varovanje okolja.
Podlaga za to naj bo Bela knjiga strokovnega varovanja okolja, ki je bila izdana marca letos na podlagi...

7

13.05.2020

Rtvslo.si

Sreda, 14:36

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/nemiri-in-cestn...

Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?
Poziv sekcije za promet OZS-ja
G. K.| 13. maj 2020 ob 14:18
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avtoprevozniki zahtevajo vključitev v tretji sveženj protikoronskih ukrepov. Foto: BoBo

Vlada naj v tretji sveženj protikoronskih ukrepov vključi tudi avtoprevoznike ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,
opozarjajo iz sekcije za promet na Obrtni zbornici Slovenije.
Če bo vlada avtoprevoznike ignorirala, lahko po besedah predsednika sekcije za promet na OZS-ju Petra Piška pride tudi do "nemirov in
cestnih blokad". Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na drugi strani verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov
BDP-ja.
"Padli smo iz prvega koronskega svežnja, padli smo iz drugega, in upam, da si država ne bo dovolila, da bomo padli iz tretjega," je po današnjem
srečanju upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudaril predsednik Pišek.

Padli smo iz prvega koronskega svežnja, padli smo iz drugega, in upam, da si država ne bo dovolila, da
bomo padli iz tretjega.

Peter Pišek, predsednik sekcije za promet

Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital, naložbena sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni
rok s poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so ljudje v stresu in obupu. "Če ne bomo upoštevani niti v tretjem
svežnju, se znajo zgoditi tudi nemiri, cestne blokade prevoznikov," je opozoril. "To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična podjetja, ki so
zdaj pred propadom. Če bomo šli pod vodo, nas nihče več ne bo obudil," je še dodal.

Minister izrazil razumevanje
Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, vendar je dejal, da jim denarja ne more zagotoviti jutri, čeprav ve, da ga potrebujejo.
"Lahko vse obljubim, ampak nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k potrpežljivosti in razumevanju. "Računamo na tretji sveženj, ki
se bo začel pripravljati v petek," je poudaril minister.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja.
Še danes se bodo predstavniki ministrstva sestali s predstavniki banke, je dejal. "Prizadevamo si tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne
moremo pa tega zagotoviti jutri. Ocenjujemo, da bi lahko v dveh do treh tednih lahko prišli do finančnih sredstev," je dejal Mihelič.

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

Minister je ob tem izpostavil, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega
proizvoda, od nje pa so odvisni tudi drugi segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodnje in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil,
da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju.
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Infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja Foto: Reuters

Težave s kreditiranjem
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Predsednik OZS-ja Branko Meh je poudaril, da prevozniki ne dobijo posojil pri komercialnih bankah. "Te želijo imeti boniteto, a če so bile
obratovalnice zaprte in je prevozništvo delalo s polovično zmogljivostjo, sredstev ni in tudi bonitete ni," je izpostavil. Med drugim si v OZS-ju po
Mehovih besedah želijo tudi, da se v tretji sveženj vnese ukrep, da lahko prevozniki plačajo DDV po plačani realizaciji.
Pišek pa je po srečanju poudaril še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih že deset let ne premakne z mrtve točke. "Prosili smo ga za uporabo
vseh njegovih virov, da pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju infrastrukture v prostor. Vemo, da v Sloveniji nič ne moreš
umestiti v prostor, in zahtevamo prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v prostor," je srečanje z ministrom še strnil
predsednik sekcije za promet.
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Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket
protikoronskih ukrepov
Prevozniki sekcije za promet pri OZS so ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, naj vlada v tretji paket
protikoronskih ukrepov vključi njihovo panogo, sicer lahko po besedah predsednika sekcije Petra Piška pride do "nemirov
in cestnih blokad". Vrtovec verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov BDP.
"Padli smo iz prvega koronskega paketa, padli smo iz drugega in upam, da si država ne bo dovolila, da bomo padli iz
tretjega," je po današnjem srečanju upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS)
poudaril Pišek.
Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital, investicijska sredstva, državno
poroštvo in 30-letni odplačilni rok s poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so ljudje v
stresu in obupu. "Če ne bomo upoštevani niti v tretjem paketu, se znajo zgoditi tudi nemiri, cestne blokade prevoznikov,"
je opozoril.
"To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična podjetja, ki so zdaj pred propadom. Če bomo šli pod vodo, nas
nihče več ne bo obudil," je dodal.
Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, je pa dejal, da jim denarja ne more zagotoviti jutri, čeprav ve, da
ga potrebujejo. "Lahko vse obljubim, ampak nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k potrpežljivosti in
razumevanju. "Računamo na tretji paket, ki se začne pripravljati v petek," je izpostavil minister.

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

Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi
sektor prišel do denarja. Še danes se bodo predstavniki ministrstva sestali s predstavniki banke, je dejal. "Prizadevamo si
tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne moremo pa tega zagotoviti jutri. Ocenjujemo, da bi lahko v dveh do treh tednih
lahko prišli do finančnih sredstev," je dejal Mihelič.
Minister je ob tem izpostavil, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek
bruto domačega proizvoda, od nje pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj
in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju.
Predsednik OZS Branko Meh je izpostavil, da prevozniki ne dobijo kreditov pri komercialnih bankah. "Te želijo imeti
boniteto, a če so bile obratovalnice zaprte in je prevozništvo delalo s polovično kapaciteto, sredstev ni in tudi bonitete ni,"
je izpostavil. Med drugim si v OZS po Mehovih besedah želijo tudi, da se v tretji paket vnese ukrep, da lahko prevozniki
plačajo DDV po plačani realizaciji.
Pišek pa je po srečanju izpostavil še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih že 10 let ne premakne z mrtve točke.
"Prosili smo ga za uporabo vseh njegovih virov, da pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju
infrastrukture v prostor. Vemo, da v Sloveniji nič ne moreš umestiti v prostor in zahtevamo prednostno obravnavo za
umeščanje logistične infrastrukture v prostor," je srečanje z ministrom še strnil predsednik sekcije za promet.
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Tretja razvojna os:
Luknje in ovire hitre
ceste

ODPRI GALERIJO
Trasa hitre ceste teče po pobočju za hišo sosedov (desno na sliki), ki jo je Dars odkupil,
Rezmanu bi plačali le vrt, ki pa ga v uredbi sploh ni. Rezman prikazuje ”mejo med
vplivnim in nevplivnim delom”. ROZMARI PETEK
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Rozmari Petek

13.05.2020, 06.30

Ne le pritožba Rova, Peter Rezman ima v zvezi s traso
tretje razvojne osi odprte kar tri sodne postopke; svojo
pritožbo so podale tudi civilne iniciative, pravico po
svoje iščejo nekateri lastniki.

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

V javnosti že nekaj časa odmeva tožba, ki jo je zoper odločbo o izdaji
gradbenega dovoljenja za prva dela na območju velenjskih Gaberk
podalo okoljevarstveno združenje Rovo. Manj znano pa je, da ta sploh ni
edina. Peter Rezman iz Plešivca, ki je v času največje degradacije
Velenja v 80-ih letih prejšnjega stoletja bil izstopajoč borec za okolje, je
tudi sam vložil podobno tožbo. In ne le to. Vložil je skupaj tri tožbe na
upravno sodišče v Celju ter dva predloga za presojo zakonov na ustavno
sodišče.

Luknja v uredbi
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Začelo se je leta 2013, ko je bila v Uradnem listu objavljena uredba o
državnem prostorskem načrtu za cesto od priključka Velenje do
priključka Slovenj Gradec. V tej uredbi namreč ena parcela, ki je v
solasti Rezmana in njegove žene, ni navedena, pet let kasneje, februarja
2018, pa sta od Darsa prejela dopis za parcelacijo tudi tiste, v uredbi
nenavedene parcele. Kot opisuje, je pred tem menil, da te parcele ni zato,
ker so njegove pripombe vendarle naletele na plodna tla ter da so zato
parcelacije pomaknili proti vzhodu. In začel se je cirkus, opisuje Rezman,
ki je količke takšne parcelacije, ki nima opore v državnem prostorskem
načrtu, preprosto izpulil in to tudi dokumentiral, posledično pa podal
tožbo na ustavno sodišče, kjer na obravnavo čaka od julija prejšnjega
leta.

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

Ko je bil decembra lani sprejet poroštveni zakon, je tudi tega dal na
ustavno presojo. In sicer le del, ki zadeva odsek od Velenja do Slovenj
Gradca. Znova sklicujoč se na uredbo o državnem prostorskem
načrtovanju, ki ene njegove parcele ni zajela. Ko je nato Dars podal še
vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za Gaberke, je prosil, ali je lahko
stranka v postopku, kar so mu zavrnili. "Tolmačijo, da to ne morem biti,
ker so Gaberke dva kilometra nižje od te 'moje' trase. Moj argument je
pa, da bo ta ista trasa slej ko prej prišla do našega vrta." Primer je romal
na upravno sodišče.

Še presoja Vizjakovega "koronazakona"
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Marca letos je bilo izdano gradbeno dovoljenje, aprila pa je Rezman tudi
zavoljo tega podal tožbo (pritožba ni bila mogoča), zdaj že tretjo, na
upravno sodišče. "Maja pa je okoljski minister Andrej Vizjak v
'koronazakon' dodal obvod, po katerem, češ, lahko Dars začne dela tudi,
če ima dokončno, ne pa tudi pravnomočno gradbeno dovoljenje. Zato
sem v ponedeljek dal na ustavno sodišče v presojo 100. e-člen, v katerem
to piše," opisuje Rezman, ki naj bi zaradi bližine trase hitre ceste bil
upravičen do odškodnine za vrt, ne pa tudi za hišo, ki je v neposredni
bližini vrta. Tudi to je sicer nenavadno, dodaja, saj so določene hiše, ki so
v podobni razdalji od bodoče avtoceste, celo odkupili. Po kakšnem
kriteriju se odločajo, katere nepremičnine bodo odkupili, za katere bodo
plačali odškodnine in za katere ne, smo vprašali tudi Dars, s tem pa se
nepričakovano spet vrnili k "izvirnemu grehu". "Podlaga za odkup
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zemljišč in obstoječih objektov za potrebe graditve hitre ceste je
določena z vladno Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno
cesto od priključka Velenje - jug do priključka Slovenj Gradec - jug," so
pojasnili. Torej ravno s tisto uredbo, v kateri ena od Rezmanovih
nepremičnin manjka.
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ROZMARI PETEK Krajani Stare vasi gozda, ki jih ”varuje” pred deponijo, ne dajo.
Vztrajajo, naj cesta poteka po pokritem vkopu.

Cesta za elito?
A tudi Rezman in Rovo nista edina, ki sta se pritožila na izdano gradbeno
dovoljenje za območje Gaberk. Enako je storila še Združena civilna
iniciativa Braslovč, Polzele in Šmartnega ob Paki (ZCI), ki meni, da bi
bilo treba voditi integralni postopek. Tudi ker ceste ni mogoče deliti na
posamezne segmente in jih obravnavati po drobcih. "Zakaj je bilo treba
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tudi za tretjo razvojno os - kot za Magno - spreminjati zakonodajo? Da se
prikrije projekt, zasnovan na zastarelih in vsebinsko popolnoma
zgrešenih izhodiščih," menijo. "Končni cilj ponarejenih podatkov v
študijah variant je po nepotrebnem kar štiripasovna cesta, namenjena le
uradniški 'eliti' Koroške, ki bi se tako po bližnjici dnevno vozila v
Ljubljano (in pridobivala povračilo potnih stroškov)," so med drugim v
pismu javnosti zapisali v ZCI. "Ponavljamo pa, da ZCI nikomur ničesar
ne jemljejo, temveč zgolj izostrujejo pogled v korist uravnoteženemu
poseganju v prostor celotne tretje razvojne osi."

Preganjanje cenilcev, reševanje gozda
Nasprotovanj trasi s tem še ni konec. Ravno minuli teden je cenilec na

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

eni parceli na omenjeni trasi moral zapustiti prizorišče. Lastnik gozda v
Andražu nad Polzelo namreč že dlje časa vztrajno odslavlja cenilce, ki
želijo na terenu dobiti informacije za izdelavo cenitvenega poročila, ter
grozi, da bo vsakršen vstop smatral kot motenje posesti. "Zgolj uredba o
državnem prostorskem načrtu še ne omogoča posega v lastninske
pravice," opozarja in dodaja, da ni edini lastnik, ki s svoje zemlje
preganja cenilce in druge, ki poskušajo količiti ali izvajati vrtine na trasi.
Tudi v Velenju, kjer sicer občina močno podpira izgradnjo ceste, ne gre
vse gladko. V Stari vasi so krajani vse od takrat, ko so projektanti v
večjem delu namero pokritega vkopa spremenili v gradnjo viadukta,
nezadovoljni. Bojijo se, da bodo s tem izgubili gozd, ki je med drugim
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služil kot odlična bariera med naseljem in zbirnim centrom komunale.
Minuli teden se jim je sicer končno le uspelo sestati tudi s predstavniki
občine, ki so jim sporočili, da bo Dars pokriti vkop z obeh strani
podaljšal za nekaj metrov, kar pa za krajane še vseeno ni sprejemljivo.
"Občina Velenje je pristala, da bodo naše zahteve dali v projektne pogoje
in da gozd ostane. To je naša zahteva od vsega začetka," vztraja Miran
Mošnik, predstavnik tamkajšnje civilne iniciative. V Darsu, njegovih
predstavnikov na sestanku ni bilo, trdijo, da trasa vseeno, čeprav bo
delno potekala po kopnem, ne bo vidna, "vplivi pa bodo že s samo
konstrukcijsko zasnovo omejeni na območje hitre ceste, z izvedbo
omilitvenih ukrepov (protihrupne obloge) pa bodo ti vplivi močno pod
zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi." Glede morebitnega smradu,
ki bi se lahko širil iz deponije, pa odgovarjajo, da sami niso njihov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

povzročitelj, zato tudi ne morejo prevzeti izvedbe sanacijskih ukrepov.

Združena civilna iniciativa Braslovč, Polzele in
Šmartnega ob Paki meni, da bi bilo treba voditi
integralni postopek
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(intervju) Bojan Ivanc, GZS: Po velikonočnih praznikih se je
gospodarska aktivnost začela izboljševati
Čas branja: 11 min

0
13.05.2020 10:56

O tem, zakaj so na GZS z napovedmi bolj optimistični kot drugi, o zamiku
udarca industriji, o priložnostih pri regionalizaciji globalizacije in o nujnih
dopolnitvah ukrepov v tretjem protikoronskem paketu.

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

BOŠTJAN USENIK

Bojan Ivanc, prvi analitik Gospodarske zbornice Slovenije: »V prihodnjih letih pričakujem postopno
selitev dela proizvodnje v Evropo, kjer ima lahko Slovenija pomembno vlogo predvsem pri
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naložbah v velikosti deset do 50 milijonov evrov oziroma s 50 do sto zaposlenimi.«
Foto: GZS

Več iz teme:
gospodarske napovedi >
prihodki >

državna pomoč >

Koronavirus - ukrepi za... >
industrija >
Bojan Ivanc >

MDS >

gospodarska rast >

gospodarsko sodelovanje >

Koronavirus - ukrepi za... >

brezposelnost >
ELES >

potrošniki >

najemnine >
Evropska komisija >

plače >

management >

globalizacija >
ZMAR >

GZS >
SID >

Petodstotnemu upadu BDP letos naj bi po osnovni napovedi GZS sledila štiriodstotna
rast v prihodnjem letu, pravi glavni analitik Gospodarske zbornice Slovenije
(GZS) Bojan Ivanc. Ob težavah se za slovenska podjetja pojavljajo tudi nove možnosti.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

A čeprav so v nasprotju s prejšnjimi krizami pri napovedih posledic letošnje v GZS manj
zadržani kot druge ustanove, Ivanc pravi, država z ukrepi v tretjem svežnju ne sme
popustiti.

Kako boleč je bil april
Slovensko gospodarstvo je ustvarilo:
30
odstotkov manj prihodkov kot marca letos,
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35
odstotkov manj prihodkov kot aprila lani,
20
odstotkov manj dodane vrednosti kot marca letos,
25
odstotkov manj dodane vrednosti kot aprila lani.
16
odstotkov realno manjša je bila celotna poraba
električne energije v Sloveniji.
Kot prvi analitik GZS ste eno glavnih stičišč aktualnih informacij iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

gospodarstva. Kakšen je bil v Sloveniji letošnji april v primerjavi z marcem?
Slovensko gospodarstvo je aprila po naših ocenah ustvarilo 30 odstotkov manj prihodkov
kot marca in 20 odstotkov manj dodane vrednosti. V primerjavi z lanskim aprilom pa so
bili prihodki manjši za okoli 35 odstotkov, dodana vrednost pa za okoli 25 odstotkov.
Pa je bil april kot celota enako šibak?
Po velikonočnih praznikih se je gospodarska aktivnost začela izboljševati. To so pokazali
pogovori tako z našimi regionalnimi združenji kot s predstavniki iz različnih panog, med
katerimi smo izvedli tudi anketo. Več podjetij je izvajanje svoje storitve znova zagnalo,
drugi pa so našli nove poti, kako priti do stika s porabniki. Vpeljali so nove oblike dobave
blaga kupcem, ki so bile za njih še do nedavnega netipične – denimo naročanje prek
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spleta in dostava po pošti. Tako trgovci kot tudi del gostincev so se tako kar hitro
prilagodili novim okoliščinam dostopanja do kupcev.
Kakšne pristope pa še uporabljate pri ocenjevanju poslovne aktivnosti?
Na podlagi dnevnih podatkov Elesa o porabi električne energije se da kar dobro oceniti,
s kakšno dinamiko deluje gospodarstvo, ni pa mogoče zanesljivo presoditi, kakšna je
aktivnost v posameznih dejavnostih. V industriji se je poslovna aktivnost izboljšala in
tudi večjim neposrednim porabnikom električne energije je uspelo poslovanje ohraniti
pri okoli 80 odstotkih običajnega. Seveda se je poraba električne energije povečala tudi v
slovenskih gospodinjstvih, saj je poleg otrok del zaposlenih ostajal doma. V nekaterih
storitvenih dejavnostih je poraba upadla močneje, saj je bil stik s kupci pretrgan
koreniteje oziroma ni bilo mogoče razviti alternativne prodajne poti (organizacija
dogodkov, kozmetične in frizerske storitve). V celotni Sloveniji je bila tako poraba
električne energije manjša za okoli šestino.

Katere storitvene dejavnosti so utrpele največji zastoj?
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Povsem je zastala trgovina z vozili, saj se avtov ni dalo ne kupiti ne registrirati. Zastala je
prodaja gospodinjskih aparatov, ki jih kupci običajno želijo tudi videti. Sicer ocenjujemo,
da bo del te prodaje prenesen v maj in prihodnje mesece, saj je del kupcev nakup
zanesljivo samo preložil. Težje je bilo v turizmu in gostinstvu, sploh v gostinstvu zunaj
večjih mest, ki niso mogli organizirati učinkovite dostave. Popoln upad in veliko škodo so
utrpeli organizatorji športnih in kulturnih dogodkov, ki so morali vračati kupnine za
vstopnice, pa čeprav so ta denar morda že posredovali naprej izvajalcem. Popolnoma je
obstal tudi javni potniški promet.
Jo je torej industrija bolje odnesla?
Morda, a tudi ne čisto vsi. Nekatera podjetja so imela aprila težave z dobavo sestavnih
delov za proizvodnjo, ker sta bili proizvodna aktivnost in logistika na Kitajskem ob
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začetku leta moteni. Drugi so imeli težave s prihajanjem ljudi na delo, ker otrok morda
niso mogli pustiti doma brez varstva. Tretji so morali ustaviti poslovanje zaradi
nezmožnosti izvajanja organiziranega prevoza zaposlenih v proizvodne obrate ali pa niso
mogli nakupiti dovolj zaščitne opreme za zaposlene. Težave pa so bile seveda tudi v
podjetjih, kjer zaposlujejo tudi tuje državljane, zlasti iz Hrvaške, BiH in Srbije.

Kateri deli industrije so bolje delali?
Zlasti prehrambna podjetja, ki so prodajala trgovinam. Težje pa je bilo seveda tistim, ki
so morali dnevno dobavo prehrane šolam ali podjetjem ustaviti. Poleg farmacevtskih
podjetij so aprila dobro poslovale kmetijske trgovine, pa tudi informacijskokomunikacijske dejavnosti, zlasti na področju vzpostavljanja spletnih strani, dodajanja
funkcionalnosti spletne prodaje in razvoja aplikacij za sodobno timsko delo.
Kako pa je s poslovno aktivnostjo v maju, ko se omejitveni ukrepi postopno
sproščajo?
Epidemiološka situacija se izboljšuje pri nas in v glavnih trgovinskih partnericah. To je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dobra novica. Tudi turizem bo nadzorovano sproščen. V maju se znova zaganjajo tudi
storitve, ki so bile poprej ustavljene.
Se pa obenem v maju nekoliko z zamikom pojavljajo težave pri naročilih v proizvodnji
delov za vozila, a je tudi tu še precej nejasna situacija. Sploh avtomobilska industrija je
podvržena precejšnjim nihanjem, saj so nakupi delno odvisni tudi od pripravljenosti
ljudi za odločitev o tako velikih nakupih. Trenutno se v večjih članicah EU, v Nemčiji in
drugod, razpravlja o uvedbi shem subvencij za nakupe novih vozil, kar bi bilo za naše
dobavitelje zelo dobrodošlo. Elektro in elektronska industrija pa z izjemo desetine, ki je
vezana na avtomobilske proizvajalce, vzdržuje dokaj stabilno raven naročil.
Kaj se dogaja z regionalnimi in globalnimi verigami, v katere so vpeta tudi
slovenska podjetja?
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V prihodnje lahko pričakujemo, da bo industrija
imela ali večje količine lastnih zalog ali pa večje
število različnih dobaviteljev, kar pa je oboje
povezano z višjimi stroški. Enako bo s povečanjem
razvejenosti poslovnih partnerjev na prodajni strani.
Z nabavami je bilo v aprilu nekoliko slabše, saj nekaterih iz Azije ni bilo, z nabavami iz
Italije in Španije pa ni bilo preveč težav in je tovorni promet kar tekel. Najmanj prizadeta
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so bila podjetja, ki so v najkrajših verigah – živilskopredelovalna industrija, trgovina s
hrano in pijačo, farmacija in IKT. Večina podjetij je za zagotavljanje nadaljevanja svoje
aktivnosti našla alternativne dobavitelje, četudi je to pomenilo morda višjo ceno.
Ta kriza je način poslovanja brez pomembnih lastnih zalog postavila pod velik vprašaj.
Slovenska farmacija je zaradi sorazmerne robustnosti lastne proizvodnje imela tu manj
težav, kot bi jih imela sicer. V prihodnje lahko tako pričakujemo, da bo industrija imela
ali večje količine lastnih zalog ali pa večje število različnih dobaviteljev, kar pa je oboje
povezano z višjimi stroški. Enako bo s povečanjem razvejenosti poslovnih partnerjev na
prodajni strani.
Lahko zaradi zvišanja stroškov poslovanja pričakujemo tudi omembe
vredne dodatne inflacijske pritiske ali niti ne?
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Na kratek rok bodo pretehtali deflacijski vplivi pocenitve energentov, čeprav take
situacije ne pričakujem dlje kot še nekaj mesecev. Pri storitvenih dejavnostih bo
zanimivo videti, do katere mere bodo ponudniki sposobni poslovati brez zvišanja cen, saj
so se jim stroški zaradi zaščitnih ukrepov opazno zvišali, obseg poslovanja pa zaradi
socialne distance opazno zmanjšal. V letu ali dveh zato pričakujem prej višje cene za
končnega porabnika kot pa nižje.
Kako pa je z vedenjem končnih kupcev?
Veliko vprašanje je, kako bo s trgom dela po Evropi oziroma kako bo po izteku shem, ki
so jih države ob ustavitvi gospodarstev sprejemale za zajezitev brezposelnosti. Seveda pa
je poleg brezposelnosti pomembno tudi razpoloženje med porabniki in koliko nam ga bo
uspelo ob sproščanju omejitvenih ukrepov znova dvigniti.
Koliko so podjetja in porabniki svojo porabo oziroma naložbe zgolj preložili
na pozneje in koliko so jih opustili?
Dobro vprašanje. Podjetja so nenujne naložbe praviloma prestavila na poznejše obdobje,
da bi zavarovala svoj denarni tok in lažje preživela. Pri porabnikih je po moji oceni
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

večina že prej načrtovane porabe prestavljena na poznejši čas. Seveda pa je to znova
odvisno od panoge. Turistična poraba bo letos prav gotovo močno upadla, četudi bi bile
vse omejitve takoj odpravljene, saj je del ljudi že porabil nekaj dopusta in del denarja
usmeril v prihranke ali drugo porabo.

Kateri izvozni trgi po svetu pa bodo – ob predpostavki umirjanja pandemije
– po vašem najbolj pognali gospodarsko aktivnost?
Ključna so predvsem tri gospodarstva – ameriško, kitajsko in evropsko. Kitajska bo
verjetno, da bi dosegla zastavljeno gospodarsko rast, najmočneje pognala. Hitrejši
preobrat osebne porabe ob razmeroma močnih ukrepih države pričakujemo tudi v ZDA,
kar bo pospešilo evropski izvoz na ameriški trg. Fiskalne spodbude pa bodo učinkovale
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na porabo tudi v Evropi in pri nas. Slovenija je v neposrednem in posrednem smislu
(prek izvoza vgrajenih komponent evropskih izdelkov) izvozno odvisna od ZDA v
približno desetih odstotkih, od Azije pa v približno štirih. Azija je za nas precej
pomembnejša v uvoznem smislu.
Kaj, če bomo imeli drugi val pandemije?
Naš najverjetnejši scenarij ne predvideva druge faze omejevalnih ukrepov. V vsakem
primeru bomo v prihodnje precej bolje pripravljeni na učinkovito ukrepanje, kot smo bili
v začetku marca, tako država, podjetja kot posamezniki.

Letos predvidevamo približno petodstotni upad BDP,
prihodnje leto pa štiriodstotno rast.
Kakšne so vaše ocene o slovenskem BDP?
Letos predvidevamo približno petodstotni upad, prihodnje leto pa že štiriodstotno rast.
Na standard s konca leta 2019, ko smo imeli okoli štiriodstotno brezposelnost, delovne
sile je celo primanjkovalo, dobički pa so bili visoki, se bomo verjetno vrnili čez okoli leto
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dni, v prvi polovici 2021. To pomeni, da bomo izgubili eno leto rasti.

Na podlagi česa predvidevate, da bo letošnji upad BDP samo petodstoten?
Druge ustanove so bolj črnoglede …
Čeprav smo bili doslej vedno bolj zadržani, smo tokrat bolj optimistični od evropske
komisije in od Umarja, ki sta nam napovedala sedem- oziroma osemodstotni upad
BDP. Čeprav utegne statistični urad sprva objaviti skrb zbujajoče podatke o gibanju BDP,
ne bom začuden, če bodo to številko pozneje močno popravljali. Podobno se je zgodilo v
vseh letih, ki so sledila velikemu upadu v letu 2009. Statistika v teh časih ni najboljši
kazalnik, saj se tudi več poslov preusmeri v sivo ekonomijo, tako da je do bolj
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zanesljivega zajema podatkov o realni gospodarski aktivnosti mogoče priti šele z
nekajletnim zamikom.
Kako drugačna je za naša podjetja letošnja kriza v primerjavi z letom 2009?

Ta kriza je v primerjavi z letom 2009 zelo drugačna.
Naša podjetja so zdaj precej manj zadolžena, so
zadovoljivo likvidna, pomaga jim država, tudi bolj
kapitalizirane banke jim lahko bolj pomagajo.
Zelo je drugačna. Naša podjetja so zdaj precej manj zadolžena, so zadovoljivo likvidna,
pomaga jim država, tudi bolj kapitalizirane banke jim lahko bolj pomagajo, zato bolj
upravičeno upamo na okrevanje v obliki črke »V« kot pa »L« ali »U«.
Kakšne vodstvene strategije priporočate slovenskim menedžerjem ta
trenutek?
Njihov prvi fokus mora biti na zagotavljanju likvidnosti, takoj nato pa na zaposlenih,
kupcih in dobaviteljih. Menedžerji morajo ohraniti prožnost poslovnih modelov, z ljudmi
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pa karseda intenzivno in odkrito komunicirati. V drugi polovici leta pa bodo morali tudi
realno oceniti srednjeročno gibanje naročil in učinkov nadaljnjih spodbujevalnih
ukrepov. Situacija bo precej stresna še posebej za menedžerje, ki niso del multinacionalk,
saj bodo morali sami sprejemati strategije. Enotnega priporočila pravzaprav ni mogoče
dati.
Kako je s selitvijo globalnih verig bliže k nam?
Zadovoljivo je, da v marsikaterem slovenskem podjetju kljub ustavitvi proizvodnje niso
ustavili razvoja, kar bo vsaj ohranilo njihovo konkurenčnost. V prihodnjih dveh do petih
letih pričakujem postopno selitev dela proizvodnje s Kitajske v Evropo, kjer ima lahko
Slovenija pomembno vlogo predvsem pri naložbah v velikosti deset do 50 milijonov
evrov oziroma s 50 do sto zaposlenimi.
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Foto: GZS

Ukrepe državne pomoči bo treba podaljšati ali
preoblikovati. Zelo pomembna bo zlasti vzpostavitev
sheme za financiranje skrajšanega delovnega časa.
Kako po vaših informacijah in ocenah učinkujejo doslej sprejeti svežnji
državne pomoči pri nas?
Za nekatere dejavnosti bo treba te ukrepe podaljšati ali preoblikovati. Zelo pomembna
bo zlasti vzpostavitev sheme za financiranje skrajšanega delovnega časa. Po njej bi po
nemškem zgledu omogočili državno sofinanciranje plač za primere, ko bi podjetje
ugotovilo, da zaposlenemu ne more zagotoviti količine dela in plačila po pogodbi o
zaposlitvi. S tem bi zaposleni ohranili reden stik s podjetjem, država pa se izogne plačilu
nadomestila zaradi brezposelnosti in stroškom vnovične aktivacije brezposelnega. Nekaj
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dejavnosti bo zanesljivo takih, ki bodo zaradi velikih nihanj poslovnih razmer
potrebovala tako pomoč. Ta instrument bi moral biti sprejet v okviru tretjega svežnja
ukrepov državne pomoči, veljati pa bi moral začeti od 1. junija letos.
Katere instrumente pa bi bilo za državo še koristno uvesti?

SID banka že zdaj pozavaruje posle v EU, menimo
pa, da bi bilo za krepitev zaupanja koristno
omogočiti pozavarovanje poslov tudi med domačimi
poslovnimi subjekti.
Ob tem pa je pomembno, da se pozavarovanje poslov prek SID banke razširi tudi na
domači trg. SID banka že zdaj pozavaruje posle v EU, menimo pa, da bi bilo za krepitev
zaupanja koristno omogočiti pozavarovanje poslov tudi med domačimi podjetji. Poleg
tega pa bi bilo dobro, če bi država prek poroštvene sheme vzpostavila delujoč sekundarni
trg terjatev in tudi tako spodbudila likvidnost na trgu.
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Je državna pomoč prišla do vseh segmentov slovenskega gospodarstva?

Pereče so še vedno najemnine, država je obljubila
vsaj delno oprostitev plačila najemnin.
Do glavnine je, do vseh pa ne. Subjekti lahko odložijo davke, lahko odložijo kreditne
obveznosti, pod znanimi pogoji lahko prosijo tudi za sofinanciranje čakanja zaposlenih
na delo. Pereče pa so še vedno denimo najemnine, kjer je država obljubila vsaj delno
oprostitev plačila najemnin, a to seveda ne velja za tiste, ki za posel prostore najemajo
pri zasebnih najemodajalcih.
Kako pa bi bilo po vašem najbolje pomagati dejavnostim javnih prireditev –
kot vemo, še dolgo ne bo ne večjih športnih tekmovanj, ne koncertov, ne
gledaliških predstav?
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Tu je za državo težko najti smiseln ukrep. Pomembno bi bilo te dejavnosti vsaj spet
dovoliti, a z ustreznimi epidemiološkimi ukrepi za zamejevanje okužb. Morda bi bilo
smiselno, ko bi država začela več uporabljati te storitve za vsaj delno ublažitev izpada
poslov. Sicer pa so tudi te storitve pomembne za ljudi in njihovo zadovoljstvo, zato bo
treba najti neko pot oziroma življenjska priporočila.

Kako vidite gibanje brezposelnosti in gibanje plač do konca leta v Sloveniji?
Predvidevamo, da bo število brezposelnih do konca leta zraslo na okoli sto tisoč. Zaradi
sekundarnega učinka ustavljanja svetovnega gospodarstva bo to predvsem v industriji,
pri storitvah in v gradbeništvu pa se bo zaposlovanje zaradi sezonskega učinka celo
nekoliko okrepilo. Pri plačah pa situacijo delno rešujet državni krizni dodatek in
financiranje čakanja zaposlenih na delo, zato bo rast plač letos verjetno med dvema in
tremi odstotki. Pomembno je, da se ljudi ne straši po nepotrebnem, saj lahko to zavre
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porabo.
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Vedno je treba imeti prihranke in ne biti ves čas
zadolžen
Sonja Ribolica
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“Že zdaj je hudo, vprašanje pa je, kako bo, ko se bo dim dvignil s pogorišča,” o vplivu pandemije
koronavirusa na gospodarstvo pravi Igor Štemberger, lastnik skupine Ilirika. Boji se, da se bodo
gospodarstva, tudi slovensko, skrčila bolj, kot zdaj kažejo napovedi.

Igor Štemberger Foto: Aleš Beno/Finance

LJUBLJANA > Igor Štemberger, po izobrazbi pravnik, je doma iz Ilirske Bistrice, a že vrsto let živi v Ljubljani. Je
ustanovitelj in predsednik uprave borznoposredniške hiše Ilirika, ki velja za podjetje z najdaljšo tradicijo na tem
področju pri nas. Z njim smo se pogovarjali o posledicah enega najhujših finančnih pretresov v zgodovini, o
državni pomoči podjetjem, o slovenskih vlagateljih na borzi, pa tudi o tem, ali je virus najedel njegovo osebno
premoženje.
Pandemija je zajela vse pore družbe. Koliko je virus okužil finance?
“Hitreje se bodo pobrala podjetja, ki uporabljajo sodobne tehnologije.”
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“Virus je najprej prizadel zdravje in nato gospodarstvo na globalni ravni, zlasti proizvodno dejavnost. Že zdaj je
hudo, vprašanje pa je, kako bo, ko se bo dim dvignil s pogorišča. Zaradi velike prepletenosti gospodarstev bodo
posledice v distribucijski verigi bržkone še veliko hujše. Ne vemo pa še, kaj bi pomenilo, če se bo epidemija
ponovila. Nekatere države in njihova gospodarstva bodo močneje prizadeta, druga pa manj. Virus je prizadel
politične odnose ter močno načel zaupanje med državami - tako na ravni EU kot globalno. Seveda je hudo
prizadel tudi finance.”

Hitre, učinkovite in velike spodbude
Katere države so najprimerneje in najhitreje odreagirale?
“Eden od naukov krize je, da je vedno treba imeti nekaj prihrankov, ne smeš živeti iz dneva
v dan.”

“Pametne in bogate države niso po naključju take. Spodbude, ki so jih uvedle, so bile hitre, učinkovite in
predvsem velike. Tako velike, kakršnih doslej najbrž še ni bilo - nikoli in nikjer. Svežnji pomoči so bili skoraj
dvakrat večji od svežnjev, kakršne smo videli po propadu ameriške investicijske banke Lehman Brothers, torej
ob finančni krizi leta 2008, ki ji je sledila gospodarska kriza. Tudi tokrat so z ukrepi najhitreje in glede na svoj
BDP najmočneje podjetjem pomagale velike države - ZDA, Japonska, tudi Nemčija.”
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Kljub temu iz Nemčije prihajajo napovedi o velikem odpuščanju …
“Ni dobro prevzemati sloga življenja, ko si ves čas zadolžen; te lekcije bi se bili morali
navzeti že v času prejšnje krize. Tisti, ki teh opozoril niso vzeli resno, bodo potegnili zelo
kratek konec.”

“Nemško gospodarstvo je močno osredotočeno na avtomobilsko industrijo. Ta bo zagotovo močno prizadeta;
kupna moč prebivalstva se bo zmanjšala, brezposelnost bo močno zrasla, tisti, ki še imajo službo, pa razmišljajo,
kako bo z njimi, če jo izgubijo. Trošenje za dobrine, kot so avtomobili, zagotovo ne bo na prvem mestu.
Vprašanje pa je, kakšne bodo spodbude za nakup. Nemška država je - mislim, da v letih 2011, 2012 subvencionirala prodajo novih vozil: proizvajalci so jih ponujali tudi do 40 odstotkov ceneje, da so tako lahko
našli kupce.”
Kondicija nemške avtomobilske industrije zadeva tudi več slovenskih podjetij, ki so njeni dobavitelji.
“Podjetja bi zdaj potrebovala pomoč in spodbude. Vlada je nedvomno imela težko delo.
Toda lahko bi pogledali, kaj delajo sosedi, zlasti Avstrijci, Nemci.”

“Naš izvoz je močno vezan na nemško gospodarstvo in po tej plati smo zelo ranljivi in bomo zagotovo tudi
ranjeni.”

Padci BDP bodo veliko hujši od napovedi
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Kolikšen padec slovenskega BDP je po vašem mnenju najbolj verjeten?
“Če se bo kriza še poglabljala, če se bo epidemija vračala, če bo gospodarstvo še dodatno
zastalo, potem bo državna pomoč bankam zagotovo nujno potrebna.”

“Ocene analitikov oziroma mednarodnih skladov so zelo statične, v resnici nihče ne ve, kaj se bo zares dogajalo.
Poglejte, v Nemčiji in Avstriji naj bi se gospodarstvo po napovedih skrčilo za sedem odstotkov, italijansko,
hrvaško za devet ... Kdo ve, če se s takimi ocenami morda celo ne miri zaposlenih v gospodarstvu. Osebno
mislim, da bodo padci bistveno višji.”
Tokrat so se borzni tečaji gibali drugače kot ob prejšnji krizi; zakaj?
“Analitiki in svetovni upravljalci premoženja za velike vlagatelje, kot so pokojninski skladi, velike banke,
zavarovalnice, običajno nekako predvidijo nevarnosti, zmanjšanje aktivnosti, zaznajo probleme na trgih … Tokrat
je bilo drugače. Čeprav je virus že od konca decembra dalje kazal svoj obraz na Kitajskem, so tečaji na borzah še
rasli, vse do konca februarja. Padati so začeli šele s pojavom virusa v Evropi, v Italiji. Padci, ki so v prvem
trenutku na evropskih in ameriških borzah segali tja do 40 odstotkov, so se presenetljivo hitro popravili. Tega
tudi v času krize 2008 nismo videli. Odziv borz je bil nenavaden; nič do okužb v Italiji, potem pa - bum, izjemno
velik padec. Borze so se potem popravile zaradi velikih finančnih spodbud, ki so jih napovedale vlade, in zaradi
nizkih obrestnih mer.”

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

Kako pa so se slovenski vlagatelji odzvali na padce borznih tečajev; so množično prodajali?
“Paničnih prodaj pri nas skoraj nismo videli. Borza je sledila trendom tujih borz. Vsekakor je bilo prodaj manj kot
po letu 2008. Možna razlaga je, da so se mali vlagatelji po velikih razočaranjih - tako ob privatizaciji NKBM kot
ob velikih javnih ponudbah delnic tik pred letom 2008 - leta in leta izogibali borze. To kažejo tudi podatki,
prebivalci imajo na bankah za 20 milijard evrov depozitov, in to kljub zelo nizkim obrestnim meram. Na borzo
so tako vlagali bolj izkušeni, profesionalni vlagatelji, panika in pritisk na prodaje sta bila zato bistveno manjša.”
Koliko časa bodo borzni tečaji še tako močno nihali?
“Dokler ne bo videti obzorja, obrisov gospodarstva in uspešnosti poslovanja podjetij po epidemiji.”
Kaj to pomeni, časovno?
“Treba je počakati, kaj se bo dogajalo v ZDA. Ne samo zato, ker jih je epidemija hudo prizadela, ampak tudi
zaradi ukrepov države. Finančne spodbude, ki so jih uvedle, so izjemne; tudi s tiskanjem novega denarja
vzdržujejo tečaje premoženja in delnic više, kot bi bile sicer. Nasploh je treba počakati, da se trgi umirijo, in ko
bo jasno, kako je z nevarnostjo drugega vala epidemije. Šele potem bi lahko rekli, da so tečaji blizu nove ravni
in da je torej primeren čas tudi za nakupe in investiranje v vrednostne papirje.”
Nekatera podjetja so krizo izkoristila za rast. Delnice katerih podjetij bi lahko bile zmagovalke koronakrize?
“Vsa podjetja so imela možnost urediti svoje poslovanje precej bolj digitalno, kot je bilo doslej. Tista, ki so to
uredila že prej, bo kriza manj tepla. Sicer pa velja, da bodo majhna podjetja, ki imajo manj rezerv, bolj prizadeta
kot večja. Zaradi narave dejavnosti so bolj ranljive panoge, kot so gradbeništvo, turizem, servisne dejavnosti.
Hitreje se bodo pobrala podjetja, ki uporabljajo sodobne tehnologije, ki lahko računajo na kupce kljub
omejitvam, ki jih narekuje pandemija.”
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Ilirika je med epidemijo dobila precej strank. Ali zato, ker so ljudje bili doma in so - ko so pospravljali kleti in
uredili okolico hiše - začeli urejati še svoje finance?
“Pred letom in pol smo izdelali digitalni pristop za odpiranje trgovalnega računa. Stranka ga lahko odpre od
doma, se priključi na trgovalno platformo in kupuje delnice na svetovnih borzah. Takrat sem ugibal, da se nam
ta naložba ne bo prav hitro povrnila, a med krizo, ko so bili mnogi primorani biti doma, se je to pokazala
zanimiva pot do novih strank. Ljudje so imeli več časa in so razmišljali, zakaj ne bi del prihrankov vložili na
borzo.”
Katere delnice pa kupujejo?
“Zanimivo, večinoma ne kupujejo več delnic slovenskih podjetij, ampak delnice podjetij iz ZDA in Evrope. To
predstavlja 90 odstotkov nakupov.”

Borzni nakupi: postopno in oboroženi z informacijami
To velja za poučene investitorje; na kaj pa morajo paziti mali vlagatelji, sploh v tem času nemirnih tečajev?
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“Na borzo vlagamo le prihranke, ki jih jutri in pojutrišnjem še ne potrebujemo. In ki jih lahko - če se slabo
razplete - tudi pogrešamo. Na borzi ni samo poti navzgor, ampak - začasno - tudi navzdol. Če ti ni treba hiteti s
prodajo, lahko v večini primerov dobiš svoj denar nazaj. Drugo vodilo je postopnost; ko se pokaže priložnost,
nikoli ne skočimo na glavo v nakup, ampak kupujemo postopno. Tretji nasvet je informiranost; mali vlagatelji
naj kupujejo delnice podjetij iz panoge, ki jo poznajo in v kateri lahko vsaj okvirno predvidijo, kaj se s panogo in
podjetjem dogaja. Naj se pozanimajo, kam investirajo.”
Tudi pri nas bodo odpuščanja, marsikdo bo v stiski. Je v naslednjih mesecih pričakovati vse več prodaj vloženih
prihrankov?
“Bojim se, da takih primerov ne bo malo, sploh če se epidemija čez čas v močnejši obliki vrne. Je pa odvisno
tudi od finančne pomoči države - kako učinkovita in hitra bo. Podjetje, ki mu voda v grlo teče zdaj, pomoči čez
šest, sedem mesecev ne bo več potrebovalo.”
Menite, da ukrepi za pomoč gospodarstvu prihajajo pozno?
“Podjetja bi zdaj potrebovala pomoč in spodbude. Vlada je nedvomno imela težko delo. Toda lahko bi
pogledali, kaj delajo sosedi, zlasti Avstrijci, Nemci. V veliki meri bi zelo enostavno naš model državne pomoči
oblikovali enako. Ključna je likvidnost. Drastično dolgo se vleče pripravljanje in usklajevanje zakona. Mi smo
majhna država in ekonomija, lahko in morali bi biti hitri in okretni.”
Kakšen je lahko nauk te krize?
“Doživljamo nekaj, česar si ni bilo mogoče niti predstavljati. Gospodarstvo najbrž nikoli, niti v vojnah, ni bilo na
globalni ravni tako zaprto in prizadeto, kot tokrat. Eden od naukov je, da je vedno treba imeti nekaj prihrankov,
ne smeš živeti iz dneva v dan. Drugič, ni dobro prevzemati sloga življenja, ko si ves čas zadolžen; te lekcije bi se
bili morali navzeti že v času prejšnje krize. Tisti, ki teh opozoril niso vzeli resno, bodo potegnili zelo kratek
konec. Bojim se, da bodo podjetja, ki imajo zelo velika posojila, težko preživela. Tokratna kriza nas bo, upam,
naučila tudi tega, da divjanje za potrošniškimi dobrinami v življenju ni na prvem mestu.”
Če so to zlata pravila, ali velja tudi, da je nakup zlata v teh časih zlata odločitev? Ali pa je še vedno najbolj varno
prihranke odnesti na banke?
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“V tem času je zlato pridobivalo vrednost; če se bo recesija še poglobila, utegne njegova vrednost še rasti, v
nasprotnem primeru pa zelo verjetno ne več. To so seveda špekulacije. A kdor je kupoval zlato lani in v začetku
tega leta, je zaslužil. Glede bank pa - veliko podjetij ne bo zmoglo vračati bančnih posojil. Vprašanje je, kaj bo z
bilancami bank in ali jih bo država - tako kot po krizi 2008 - spet dokapitalizirala.”
Ne izključujete nove finančne državne injekcije bankam?
“Če se bo kriza še poglabljala, če se bo epidemija vračala, če bo gospodarstvo še dodatno zastalo, potem bo
državna pomoč zagotovo nujno potrebna.”
Kako pa jo je odneslo vaše osebno premoženje v koronakrizi? Koliko ste izgubili?
“Morda se bo slišalo neverjetno, a marca lani sem analiziral tečaje delnic, ki jih imam v lasti. Presojal sem, ali so
tečaji tako visoko, da bi jih bilo pametno prodati. In enako za cene nepremičnin. Ugotovil sem, da so cene zelo
visoko in da se naslednje leto lahko zgodi recesija, kriza.”
Ste se tedaj bali ohlajanja gospodarstva, ekonomske krize?
“Prav gotovo nisem mogel slutili epidemije. A spremljal sem znake: trgi so bili utrujeni, kljub velikim finančnim
spodbudam, nakupom obveznic in ukrepom centralnih bank. Sodil sem, da so tečaji zelo blizu vrha in da se
bodo prej ali slej obrnili navzdol. Zato sem od marca dalje začel s prodajo vseh delnic in delom nepremičnin.
Decembra in januarja, ko so tečaji še rasli, sem mislil, da sem malo pihnil mimo. A ko sem videl dogajanje v
Italiji, sem vedel, da sem naredil pravo stvar.”
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In kam ste denar vložili?
“Nikamor, ne bom še kupoval, počakal bom. Po mojem mnenju nam grozi velika in huda recesija, zato je na
borzi pametneje kupovati postopoma; morda celo tedaj, ko se razmere že umirjajo in ko se vrednost
premoženja že nagiba navzgor.”
Torej, imate ta denar v sefu, na banki - kje?
“Mi smo majhno podjetje, tudi zato ne govorimo o velikih vsotah. Sem pa zadovoljen, da sem zadel pravi čas za
prodajo.”

34

Svetkapitala.si
Država: Slovenija

13.05.2020
Sreda, 10:52

Kazalo

https://svetkapitala.delo.si/aktualno/bo-tretji-sv...

1 / 11

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

Bo tretji sveženj
ukrepov rešil
vprašanje
najemnin?

Svet kapitala
13. maj 2020
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Kljub temu, da je marsikdo odprl svoj obrat, prometa ni.

Odprli so delavnice, lokale in
trgovine, a dela in strank ni,
dohodkov pa je zelo malo. Kako
naprej?
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Trgovci in gostinci ter ostali, ki so zagnali svoje obrate, se
soočajo s težkimi časi. Ker lahko obratujejo in sprejemajo
goste le na zunanjih terasah, vreme pa temu še zdaleč ni
naklonjeno, je marsikdo že odločen, da bo lokal zaprl.
Mestna občina Ljubljane je sicer sprejela odločitev, da
najemnin za terase, ki so v lasti občine, v maju ne bo
zaračunavala, zasebni lastniki poslovnih prostorov pa po
večini tega razumevanja nimajo.
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si, kot so sporočili,
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želiji, da bi vprašanje najemin rešil tretji protikorona paket.
”Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8
odstotkov vseh podjetij v Sloveniji in so hrbtenica našega
gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi ter
ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. Zato je tako
pomembno, da s pravimi in pravočasnimi ukrepi
pomagamo temu segmentu gospodarstva. Zdaj je
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priložnost, da se v tretji protikorona paket vključi vse tisto,
kar smo pogrešali v prvih dveh paketih,” ob tem poudarja
predsednik OZS Branko Meh. Poleg najemnin je to še
vprašanje
lizingov, nižje obdavčitve, podaljšanje ukrepov instituta
čakanja na delo itd.
Obrtniki in podjetniki se zaradi prepovedi opravljanja
dejavnosti, upada naročil in odstopa od že sklenjenih
pogodb soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami. "Banke
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kreditov po poroštveni shemi še ne odobravajo, SID banka
in SPS pa ponujata produkte, ki niso namenjeni mikro in
majhnim podjetjem. Zato je potrebno nemudoma zagotoviti
pomoč, ki bo tem subjektom zagotovila nujna likvidnostna
sredstva za pokrivanje tekočih stroških in zagon
dejavnosti, saj bodo sicer primorani odpuščati in zapirati
dejavnosti," navaja OZS.
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V OZS so že pri pripravi prvih dveh protikoronskih paketov
opozarjali, da so se številni obrtniki in podjetniki znašli v
primežu najemnin. "Ker so čez noč ostali brez prihodkov,
jim plačilo najemnin, poleg ostalih fiksnih stroškov
(komunala, voda, elektrika), predstavlja velik finančni
zalogaj. Želimo, da vlada v PKP3 reši tudi vprašanje
najemnin za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti. Naši
člani, ki imajo v najemu poslovne prostore v zasebni lasti,
nam sporočajo, da jih ta ukrep postavlja v neenak položaj,
saj so za poslovne prostore v državni in občinski lasti
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oproščeni plačevanja najemnin. Številni obrtniki in
podjetniki pa imajo obveznosti tudi do lizing hiš, zato
ponovno apeliramo na vlado, naj ukrep preložitve
obveznosti velja tudi za lizing hiše, tako kot to velja za
banke. Predlagamo tudi odlog plačila obveznosti iz
naslova dobave električne energije, komunalnih storitev,
poroštvo države pri odkupu terjatev in višje poroštvo
države za kreditne linije z max. višino glavnice do 30.000
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eur."
Obrtniki opozarjajo, da je po vnovičnem odprtju manj
dela in strank
Na delovnopravnem področju si želijo, da bi lahko
delodajalci avtomatično prekinili pogodbo o zaposlitvi
delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (po
zgledu javnih uslužbencev). "Zaradi likvidnostih težav
številnih delodajalcev naj regres za leto 2020 plača država
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ali pa naj se podaljša rok za izplačilo regresa do konca
leta. Glede na krizne razmere, predlagamo, da se
skrajšajo odpovedni roki v primeru odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga, predvsem za tiste
delodajalce, ki zaposlujejo 10 ali manj delavcev. Podaljša
naj se tudi rok za izplačilo odpravnine pri odpovedi
pogodbe iz poslovnega razloga, in sicer do konca leta
2020."
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Ukrepi iz ZIUZEOP, ki se nanašajo na delovnopravno
področje, naj se po njihovem predlogu prav tako podaljšajo
do konca leta 2020 (čakanje na delo doma). "Vsak dan
prejemamo odzive članov, ki so odprli delavnice, da dela in
strank ni, dohodkov pa je zelo malo. Poleg turizmain
gostinstva je veliko obrtnikov, denimo šivilje, čevljarji,
kozmetiki, frizerji, fotografi, kemični čistilci, ki so povezani s
turizmom in večjimi dogodki. Zaradi odpovedanih
maturantskih plesov, porok, večjih prireditev, so tako ostali
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brez zaslužka iz tega naslova. Velik del prometa v teh
panogah ustvarijo tudi tuji turisti, ki jih zaradi epidemije ni
in jih tudi ni pričakovati."
Znižanje DDV za posamezne dejavnosti
V OZS predlagajo tudi znižanje stopnje DDV na 9,5 % za
kozmetične in pedikerske storitve, dejavnosti za nego
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telesa, dejavnosti kemičnega čiščenja in pranja, šivanja
izdelkov po meri in izdelavo čevljev. V Sloveniji so izdelki in
storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo
storitve za končnega potrošnika obdavčeni z 22 % DDV,
zaradi česar so njihove storitve in izdelki predragi za
končnega potrošnika. Ljudje so v času epidemije COVID19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje
stopnje DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi
marsikateremu obrtniku omogočila preživetje, drugače
bodo primorani odpuščati in zapirati obratovalnice.
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Predlagajo tudi, da se DDV plača šele po plačani
realizaciji.
V PKP3 naj bodo ukrepi za gostinstvo, turizem in
najbolj prizadete panoge
Tretji protikorona paket je namenjen predvsem turizmu.
Predlagjo pa, da se v PKP3 doda tudi ukrepe za ostale
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prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov,
izvajanje vseh gostinskih storitev, vključno s cateringom,
slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov,
organizatorje dogodkov in postavljavce šotorov, izvajalce
storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje,
čevljarji, kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa
centre, savne, wellnese, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na
turizem.

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

Na področju turizma v OZS med drugim predlagajo
oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in dohodnine
od s.p. za 2019 in 2020 ali podaljšanje rokov za plačilo
davkov. "DDV za turizem naj se zniža na 7% za vse
storitve za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin,
nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil
za uporabo avtorskih pravic (SAZAS, IPF, ZAMP) v turizmu
ter znižanje zavarovalnih premij v turizmu za leti 2020 in

43

Svetkapitala.si
Država: Slovenija

13.05.2020
Sreda, 10:52

Kazalo

https://svetkapitala.delo.si/aktualno/bo-tretji-sv...

10 / 11

2021.
Vlada naj obenem zagotovi možnost pridobitve
nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem, ki
izvajajo aktivnosti na področju turizma, in sicer v višini
najmanj 36 % prihodkov iz leta 2019, kar je tudi v skladu z
usmeritvami ter ukrepi Evropske komisije, ki je 19. 3. 2020
sprejela nov začasni okvir za ukrepe državne pomoči za
podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa, pravijo.
"Zagotovi pa naj tudi zadostno višino sredstev, da bodo

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

lahko vsa podjetja, ki se ukvarjajo s turističnimi storitvami
(turistične agencije, avtobusni prevozi, taksi prevozi,
rokodelske dejavnosti, povezane s turistično ponudbo) s
pridobitvijo teh sredstev pokrili stroške plač, amortizacije,
najemnin ter ostalih stroškov poslovanja v letošnjem letu."
Na področju prevoza potnikov so v izredno težkem
položaju predvsem prevozniki, ki opravljajo t.i. turistične
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oz. občasne prevoze potnikov in prevozniki, ki opravljajo
posebne linijske prevoze (prevozi šolskih otrok in delavcev
na delo). Izpostavljajo tudi prevoznike, ki opravljajo
avtobusne prevoze na širšem evropskem trgu. Prevozniki
med drugim predlagajo subvencioniranje plačila obresti za
dolgoročne kredite za čas epidemije, možnost preložitve
obveznosti do lizing hiš, odkup terjatev s strani države ali
SID banke za domače in tuje kupce.
Za gradbeni sektor pa predlagajo ukinitev karantene za

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

delavce iz drugih držav, ki so zaposleni v Sloveniji, in se
vračajo na delo po krajšem obisku doma. Predlagamo, da
se poišče nek drug inštrument (hitro testiranje, delo v
izolaciji), da delavcu ne bo treba v karanteno. Pospešiti je
treba tudi postopke izdajanja novih gradbenih dovoljenj.
Zagotoviti je treba, da bodo tudi na večjih javnih naročilih v
gradbeništvu posle pridobili predvsem domači izvajalci in
posledično tudi domači podizvajalci.
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"Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?
Poziv sekcije za promet OZS-ja
G. K.| 13. maj 2020 ob 14:18
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avtoprevozniki zahtevajo vključitev v tretji sveženj protikoronskih ukrepov. Foto: BoBo

Vlada naj v tretji sveženj protikoronskih ukrepov vključi tudi avtoprevoznike ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca,
opozarjajo iz sekcije za promet na Obrtni zbornici Slovenije.
Če bo vlada avtoprevoznike ignorirala, lahko po besedah predsednika sekcije za promet na OZS-ju Petra Piška pride tudi do "nemirov in
cestnih blokad". Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na drugi strani verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov
BDP-ja.
"Padli smo iz prvega koronskega svežnja, padli smo iz drugega, in upam, da si država ne bo dovolila, da bomo padli iz tretjega," je po današnjem
srečanju upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudaril predsednik Pišek.

Padli smo iz prvega koronskega svežnja, padli smo iz drugega, in upam, da si država ne bo dovolila, da
bomo padli iz tretjega.

Peter Pišek, predsednik sekcije za promet

Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital, naložbena sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni
rok s poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so ljudje v stresu in obupu. "Če ne bomo upoštevani niti v tretjem
svežnju, se znajo zgoditi tudi nemiri, cestne blokade prevoznikov," je opozoril. "To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična podjetja, ki so
zdaj pred propadom. Če bomo šli pod vodo, nas nihče več ne bo obudil," je še dodal.

Minister izrazil razumevanje
Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, vendar je dejal, da jim denarja ne more zagotoviti jutri, čeprav ve, da ga potrebujejo.
"Lahko vse obljubim, ampak nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k potrpežljivosti in razumevanju. "Računamo na tretji sveženj, ki
se bo začel pripravljati v petek," je poudaril minister.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja.
Še danes se bodo predstavniki ministrstva sestali s predstavniki banke, je dejal. "Prizadevamo si tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne
moremo pa tega zagotoviti jutri. Ocenjujemo, da bi lahko v dveh do treh tednih lahko prišli do finančnih sredstev," je dejal Mihelič.

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

Minister je ob tem izpostavil, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega
proizvoda, od nje pa so odvisni tudi drugi segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodnje in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil,
da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju.
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Infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja Foto: Reuters

Težave s kreditiranjem
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Predsednik OZS-ja Branko Meh je poudaril, da prevozniki ne dobijo posojil pri komercialnih bankah. "Te želijo imeti boniteto, a če so bile
obratovalnice zaprte in je prevozništvo delalo s polovično zmogljivostjo, sredstev ni in tudi bonitete ni," je izpostavil. Med drugim si v OZS-ju po
Mehovih besedah želijo tudi, da se v tretji sveženj vnese ukrep, da lahko prevozniki plačajo DDV po plačani realizaciji.
Pišek pa je po srečanju poudaril še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih že deset let ne premakne z mrtve točke. "Prosili smo ga za uporabo
vseh njegovih virov, da pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju infrastrukture v prostor. Vemo, da v Sloveniji nič ne moreš
umestiti v prostor, in zahtevamo prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v prostor," je srečanje z ministrom še strnil
predsednik sekcije za promet.
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Državni zbor soglasno za
pospešitev gradnje HE Mokrice
LJUBLJANA, POSAVJE
potrdil

novelo

-

zakona

Državni

zbor je na izredni seji 29. aprila

o pogojih koncesije

za izkoriščanje ener-

getskega potenciala spodnje Save, ki predvideva pospešitev projekta gradnje hidroelektrarne (HE)

Mokrice. Kot

smo poročali v

številki časopisa, je sprejem novele na seji Odbora za infrastrukturo DZ predlagal njegov podpredsednik Dušan Šiško
ob podpori vseh ostalih treh posavskih poslancev Igorja Zorčiča, Tomaža Lisca in Matjaža Hana. Poslanci so v razpravah ob
prejšnji

novele izpostavili, da je nujno treba pospešiti pridogradbenega dovoljenja za gradnjo HE Mokrice in izpol-

obravnavi
bivanje
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nitev obveznosti iz naslova koncesijske pogodbe, s čimer se bo
zagotovila poplavna varnost v občinah Brežice in Kostanjevica

na Krki. Novela odpravlja tudi pomanjkljivosti, vezane na grad-

zakon, na podlagi katerega je treba zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku poleg dokumenta-

beni

cije in presoje
graditi

na vseh

začne upravni

vplivov

vestitorji predložijo

se

tudi

dokazila

posega.

zahtevo

Nalaga

za izdajo

o pravici

tudi,

da

gradbenega

vplivov na okolje brez predložitve lastniške

druge stvarne pravice

ljenje. Kot

na katere

organ obravnavati

dovoljenja s presojo
ali

na okolje priložiti

zemljiščih,

na nepremičninah, a ob pogoju,

da in-

dokazila, še preden se izda gradbeno dovo-

je povedal minister za okolje

mag. Andrej

Vizjak,

bo

gradbeni zakon, ki bo rešil podobne zagate tudi na drugih objek-

tih, po načrtih v celoti prenovljen še letos.

P. P.
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Brezposelnost je občutno višja
POSAVJE

-

Tudi

v Posavju

epidemije koronavirusa,

se ukrepi, povezani z zajezitvijo
odražajo v porastu brezposelnosti,

čeprav je ta na območju sevniške enote Zavoda
slovanje

RS

za zapo-

med nižjimi v Sloveniji.

Običajno se brezposelnost v prvi polovici leta znižuje, letos pa se
je situacija spremenila. V evidenci brezposelnih oseb območne
Sevnica so bile tako ob koncu aprila prijavljene 3.404 osebe, kar je 465 več kotaprila 2019, porast je torej skoraj 16-odstoslužbe

ten.

Na nivoju države sicer

beležimo

kar

20-odstoten porastbrez-

poselnosti. »Poglavitni razlogi priliva v evidenco brezposelnih so
izteki zaposlitev za določen čas in prilivi presežnih delavcev. Do
241 delavcev, ki so izgubili zaposliposlovnih razlogov in prenehanja poslovanja zlasti sa-

aprila se je prililo v evidence
tev zaradi

mostojnih podjetnikov (190

% več kot lani),

izteka zaposlitve za določen čas (31,1 %
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

je vodja
zadnjih

-dveh mesecih

in

več kot

657 oseb

zaradi

lani),« pojasnju-

direktorica sevniške območne službe Saša Mohorko.

nih s prvo

V

so zabeležili največji porast novoprijavlje-

do pete ravni

izobrazbe,

glede na starost pa je najbolj

porasel priliv mladih, zlasti v starosti od 25

do 29

let. Novi brez-

poselni prihajajo predvsem iz dejavnosti, ki jih je epidemija najbolj prizadela: turizma,

neživilskih

gostinstva,

osebnih storitev,

trgovin, popravil osebnih vozil,

športnih

in

agencij za posredova-

nje dela pa tudi iz nekaterih proizvodnih dejavnosti, manj pa iz
prevozništva, gradbeništva in drugih dejavnosti. V zadnjih dveh
tednih sicer zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih,
priliv v brezposelnost pa je po umiritvi ob koncu aprila v prvem
tednu maja zopet porasel. Mohorkova ocenjuje, da bodo gibanja

na trgu dela v prihodnjih mesecih odvisna od trajanja epidemije, učinkov ukrepov države za omilitev njenih posledic za gospo-

darstvo

in sproščanja omejitev.

P

Pavlovič
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Ideje mladih za Arheološki park
Turške šance – Šance za
zanamce
Andreja Čibron Kodrin

Turške šance so predstavljene tudi na letos odprti stalni razstavi Guštanj za jutrno.

Kultura

Zaključuje se projekt ŠIPK.

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

"Ideja projekta je raziskati zgodovinske vire o Turških šancah in v prvi fazi ugotoviti
najverjetnejšo podobo stražnih stolpov in palisad, ki so bili postavljeni za obrambo pred
Turki. Območje se je posnelo z dronom in deloma tudi z geodetskimi metodami. Izdelali so
se digitalni 3D-model celotnega območja, digitalni 3D-model stražnega stolpa ter makete
območja in stražnega stolpa s 3D-tiskalnikom. Izvedla so se arheološka sondiranja.
Pregledali smo primere dobrih praks doma in v tujini, na podlagi katerih se je pripravila
idejna zasnova za postavitev arheološkega parka in/ali šolske učne poti z dodatnimi
vsebinami. Pripravil se je tudi okvirni finančni načrt rekonstrukcije ene od šanc s potrebnimi
statičnimi izračuni stražnega stolpa," piše na spletni strani Koroškega pokrajinskega
muzeja (KPM), enega od sodelujočih partnerjev pri projektu.
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Vir: KPM
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Arheološko sondiranje.

Gre za študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK) z naslovom Arheološki park
Turške šance. Z njim je Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
Univerze v Mariboru v šolskem letu 2018/19 uspešno kandidirala na javnem razpisu
Evropskega socialnega sklada preko posredniškega organa Republike Slovenije
(Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport) in izvajalca (Javni štipendijski, razvojni,
invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije). "Ideja projektov ŠIPK je povezati
visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami. Pri projektih sodelujejo študenti,
visokošolski učitelji in strokovnjaki iz lokalnega okolja. Tako se razvijajo dobre prakse in
inovativne oblike učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj," pojasnjujejo v KPM.
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Lidarski posnetek območja Turških šanc.

Pri interdisciplinarnem projektu Arheološki park Turške šance pod vodstvom treh
pedagoških mentorjev in dveh strokovnih sodelavk iz lokalnega okolja sodeluje 9 študentov
z omenjene Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter študentka
arheologije s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V projekt sta vključena tudi dva
zunanja partnerja, in sicer Občina Ravne na Koroškem ter Koroški pokrajinski muzej.
Projekt se bo končal konec maja.
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Upravna
enota

Vrhnika v
letu 2019
Upravna enota Vrhnika pokriva

zavrnjenih,

območje treh občin: Vrhnike, Borovnice

bilo ugodeno).

-

in Loga

Glede

Opravlja naloge,

Dragomerja.

zahtevkom

legalizacije

je

objektov

prav tako ugotavljamo, da so se
pokazala marsikatera nesklad-

ki jih je država zaradi številnih potreb
urejanja javnih zadev in življenjskih

ja na

situacij prenesla v lokalno okolje, da

terenu,

saj so bile številne

nepremičnine v daljšem časov-

bi tako ljudem približala in olajšala

nem obdobju spremenjene brez

uresničevanje njihovih pravic, dolžnosti

ustreznih dovoljenj. Stranke se
v

in zakonitih interesov

Opravlja
država
treb

ki

naloge,

zaradi

je

situacij

približala

po-

zadev

in

prenesla v

lokalno okolje, da bi
dem

jih

številnih

urejanja javnih

življenjskih

tako lju-

olajšala

tako tudi pritožbeni razlogi zu-

so stranski udeleženci

ki

s pritožbami

izdajo

sničevanje njihovih pravic, dol-

V skladu

interesov.

V

pogledu je vsaka upravna

tem

organizacijska izpostava

enota

ki

države,

na prvi

sicer

so

stopnji vodi

postopek

upravni

ki

zakonitih

in

zadevah,

o

pristojnosti

v

ličnih ministrstev,

raz-

opravlja

in

naloge, določe-

druge upravne

z zakoni in podzakonskimi

ne

predpisi.

Statistični podatki kažejo, da
smo

letu 2019 skupno rešili

v

zadev

upravnih

11.737

več kot v letu

2018)

(13

%

25.549

in

drugih upravnih nalog (7

% več

kot v letu 2018). Pri tem nam je

360

za

dovoljenja

z

upravnih

lani re-

postopkov.

Veliko zahtevkov, vloženih leta

rov

imeli le

številu

devet pritožb

naše delo, največ

dročja

so

zapleteni

po
njih

namreč

tega

po-

zahtevni

postopki,

navadi

na

na področju

Značilnost

gradenj.

prime-

sodeluje

v

in

katerih

več

zuna-

udeležencev z različnimi

interesi.

V večini primerov

so

vlog

oddajo vloge zagotovi-

si pred
jo

dokumentacijo in

ustrezno

pripravi

obstoje-

jektno

ma pomenilo

tega

daljše postopke,

prvič

kov legalizacije, drugič pa tudi,
ker je v takšnih postopkih treba

vati

če

Kajti

vsebinsko

popolnejšo

ustrezno, čim

čih objektov. Slednje je večino-

zaradi različnih postop-

objektov.

Zato vlagateljem svetujemo, da

projektant

dozidave

več

pričakujemo

legalizacijo

za

na rekon-

pro-

dokumentacijo, potem

treba znova

ni

dopolnje-

tako po nepotrebnem

ter

obremenjevati postopka

dno novimi

z

ve-

dopolnitvami, po-

ugotoviti zadnje legalno stanje,

sledično

projektanti

podaljševati procesne roke ipd.

le-to

ob

investitorji

in

vložitvi

pa

zahtevka

redko izkažejo. Minulo leto so
tako

zaznamovali številni po-

legalizacije,

domnevi,

beno

in

da

predvsem

objekt grad-

ima

uporabno

dovoljenja

po zakonu. V letu 2018
imeli skupaj v reševanju
kšnih postopkov
v letu

smo
55

(rešenih

ta-

41),

2019 v reševanju 94 po-

spreminjati

oziroma

Čeprav si prizadevamo, da v

le

stopki

velikemu

terja dodaten čas in pojasnila.

na legalizacije ali pa

postopkov za izdajo odločbe o

tako

odgovore, kar od uslužbencev

podporo.

ter

obračajo

na upravno enoto in zahtevajo

strokovno

strukcije

nji-

status

glede neskladnosti

nanašalo

je

se

v posebno zadovoljstvo, da smo

do naših strank, saj smo kljub

nepremičnin,

z vprašanji

dejansko

2019,

ves čas vzdrževali visoko raven

profesionalnosti tudi v odnosu

želji, da bi uredile

hovih

Tudi letos
Grad-

veljavnim

benim zakonom smo
šili

mejaši,

-

v postopku

gradbenega

niso uspeli.

in

npr. pritožniki

nanjega izvora,

ure-

žnosti

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

33

okviru mogočega

pomagamo,
nekaterih napak, ki jih povzročijo drugi, sami žal ne moremo
in

ne smemo odpravljati, saj ni-

mamo

velja

še

takih pristojnosti. Zato
enkrat

poudariti,

vlagatelj zahteva od tistih, ki

kakovostno dokumentacijo, saj
je to pogoj, da lahko gradbeno

stopkov (70,9 % več) in rešenih

82

Pregleden

zadev, kar

je 100 % poveča-

v

10 primerih

ustavljen,

je bil

postopek

17 zahtevkov je bilo

so

zato pristojni, da mu pripravijo

dovoljenje pridobi čim

nje (22 zahtev je bilo zavrženih,

naj

namreč

v

in

hitreje.

hiter postopek je

obojestranskem in-

teresu, tako vlagatelja, ki upravičeno zasleduje svoj zakoniti
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kot

interes,

upravne

ki

enote,

notranje zadeve in

Upravno

infrastruktura:

državljanstvo,

orožje,

društva,

ločbami

eksplozivi, jav-

dli

izve-

kot 25.549 (npr. različ-

več

na potrdila iz uradnih evidenc,

stal-

prijave in odjave

overitve,

ne prireditve, tujci, osebno ime,

nih

osebne listine, matične zadeve,

menjava podatkov med organi

sodijo med

itn.

promet

sežnejše

in

najob-

polani

raznovrstne

stopke. Njihovo število je

upravnih zadev

preseglo 6.441

18.662 drugih upravnih

in

log. Izdali
izkaznic

osebnih

3.427

smo

na-

1.121 potnih listin.

in

lo rešenih
z

letom

zadev v primerjavi
povečalo

2019

1025. Povečalo

na

izdanih

se je število

dovoljenj

Na

prebivanje.

835

iz

začasno

za

področju

po-

ugotavljanja prebivali-

stopkov

šča je bilo v letu 2019 nekoliko
Na področju
letu

kot

postopkov

manj

udariti delo

spada

rabe

daje smo v letu 2019

največ od-

ločali o veteranskih dodatkih
in zdravstvenem varstvu
voj-

nih

Ob tej priložno-

veteranov.

vabimo vse vojne veterane,

sti

da nam pravočasno

bi lahko

ki

spremembe,

sporočijo
vpli-

vale na uresničevanje njihovih
pravic,

npr. menjavo
valnice za zdravstveno

zavaro-

čuna,

spremembo v dohodkih

zase in za družinske člane.
Pri

izenačevanju

ki osebam

s posebnimi

bami omogočajo večjo
življenja

vost

lahko
ni

več

kot

so:

goditev vozila,
in

dejanske rabe,

na

obseg dela

na povečan

Sku-

organizirali.

opravljeno 97 % več

uskladitev

in

grafičnih

vrisov

rabe kmetijskih

jih v letu

ki

smo

li

natančno

Borovnica

Od

776.

prejeli predlog

masacijskega
masacijsko

zarisa-

Občine

v

septembru

za

uvedbo ko-

smo

območje

postopkov

se v postopku

različnimi upravnimi akti,

od-

nepotrebno

nite

prihra-

odlašanje

in

nazadnje

že-

nevšečnosti.

Za konec,

a

ne

limo poudariti, da je k dobrim
rezultatom

in

kakovostnemu

odnosu do naših strank tudi v
minulem letu prispevalo dobro

organi,

prave

organi
in

predvsem
in

njih
za

lokalne samou-

javnimi
na

upravnih

prostora,

zadev

ustanovami,

področju

in

policije,

okolja
notracentra

socialno delo, zavoda za za-

poslovanje,

geodetske

uprave,

sodišč in

organov pravosodja,

državnega odvetništva. Ob tej
priložnosti se jim

za

korektno

sodelovanje zahvaljujemo.

Mag. Gabrijela Mlinar,

načelnica

blemom pri

Trenutno

srečujemo s pro-

določitvi dedičev

umrlih lastnikov zemljišč, ki so
vključeni v komasacijsko maso.
Naj še opozorimo, da v letu
2020

pričakujemo

večjega

števila

zamenjavo

osebnih

UE Vrhnika. Glede na

doku-

to,

da pri

izdaji osebnih dokumentov ne

iz

drugih

upravnih

enot, predvsem ljubljanske, kjer
so

dolge čakalne

vrste.

Hkrati

želimo seznaniti vse voznike, ki
imajo še vedno v veljavi »staro

tridelno« vozniško
z

dokumentov

občini 2004-Borovnica na skupni površini 33,0 ha.

stranke

psa
pridobitev EU-

osebnih

zajema

naši upravni enoti zglasijo tudi

prila-

vam,

68 parcel, ki ležijo v katastrski

uprav-

pridobitev

2023. Svetujemo

1.

da si s pravočasno zamenjajo

Ko-

postopka.

velja krajevna pristojnost, se na

uveljavljanje

19.

do

dovolje-

najkasneje

zemljišč,

2019

Na

Pomemben del naših nalog,
številnih

zato

ki jih

-kartice ugodnosti za invalide.

poleg

ortofoto posnetki

novi

se

kampanje.

območju so bili na-

nove

smo

v

stalno prebivališče na območju

tehničnega pripomočka,

pomočnika

rejeni

leto

kako-

in odpravlja

pravic,

uveljavljajo

enoti,

subvencijske

Na našem

oz.

kot vsako

potre-

invalidov.

diskriminacija
imajo

času

tako

mentov, katerih imetniki imajo

in samostojnost.

Tako se preprečuje

voljo

2014

različnih ukrepov,

sprejela več

bilo

je

vozniško

za

nje v obliki kartice,

sodelovanje z vsemi državnimi

gistra kmetijskih gospodarstev

možnosti

invalidov je država od leta

gospodarstev

dela na področju re-

Največ

varstvo,

spremembo transakcijskega ra-

enot

oziroma t.i. GERK-ov.

enot

zakono-

področju vojne

Na

grafičnih

kmetijskih

paj je bilo

2.197 vozniških dovoljenj.

pro-

kamor

kmetijami,

urejanje

primerno

podaljšali

na področju

ter

prej.

in

iz-

meta s kmetijskimi zemljišči in

gozdovi

voznikov smo v

izdali

2019

leto

začasnih prebivališč,

in

menjati

...). Glede tega velja posebej po-

Na področju tujcev se je števi-
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sklepi, so še druge

in

upravne naloge, ki smo jih

deluje v javnem interesu.

v obliki roza

dovoljenje

obrazca,

da je to

vozniško

dovoljenje treba,

ne

glede

potek veljavnosti,

za-

na
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Površina: 1.038 cm2

Statistični podatki po stalnem prebivališču:
Upravna enota

VRHNIKA
Leto

2017

2018

2019

Prebivalci

24.897

25.013

25.176

Rojstva

254

247

252

Smrti

188

217

200
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Leto

Občina

Občina

VRHNIKA

BOROVNICA

Občina
LOG

- DRAGOMER

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

16.790

16.877

16.966

4.457

4.488

4.544

3.650

3.648

3.666

Rojstva

161

160

174

57

54

50

36

33

28

Smrti

119

140

133

36

38

36

33

39

31

Prebivalci

Vir

podatkov

je

Ministrstvo

za

notranje zadeve.

V nadaljevanju navajamo številčni prikaz nekaterih postopkov v zadnjih treh letih.
Zap

Vsebina

2017

2018

2019

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

_SL

1.

Skupno število vseh rešenih postopkov

30.787

34.253

37.286

2.

Število izdanih potnih listin

1.090

1.219

1.121

3.

Število

3.642

3.341

3.427

4.

Število rešenih postopkov s področja graditve

166

141

233

5.

število izdanih

1.915

1.970

2.197

6.

Število registracij

564

575

529

7.

Število sklenjenih

65

64

76

izdanih osebnih izkaznic

in

podaljšanih vozniških dovoljenj
vozil

in

izdanih prometnih dovoljenj

zakonskih zvez
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neupoštevanje

na

zakoni veljali za vse enako.

na belem napisal,

Dandanes pa

in

darski interes

volje občanov

osnovo

tudi
različica za-

Kemis.

pisa, ki je bil v dogovoru z urednikom

po

Ni

ki

ni jim

rom,

žal

pogosto gospodobičku vidimo kot

vsega in na

katastrofo,
To pismo je preurejena

so

ker je v prejšnji

številki Našega časopisa Kemis podal
bralci pa niso

svoje argumente,

mogli

prebrati argumentov proti njegovemu
neupoštevanju

odločb.

Objavljena ni

da so bili občani

so

se

oni morali začeti podrejati

zakonom.

državne zakone

in predpise ter v

nad

imenu

gospodarstva, dobička in lastne vzvišenosti

pa k bistvu.

in splošnih predpisov v gradbenem

Kemis zavaja javnost, da se mu godi
ker

ne

more predelovati

varnih odpadkov. Meni,
vico delati,

ne-

ne dajo

DA JE ČRNA GRADNJA PAČ ČRNA

tem pa

V končni fazi

na

svo-

so se na

inšpektorje požvižgali in delajo naprej.

katastrofalnem

požaru

so

brez

gradbenega dovoljenja obnovili objek-

Mislili

te.

pomena
hočejo,

za

so,

da

zaradi

strateškega

državo lahko delajo,

kar

državni administracija pa jim

bo pogledala skozi prste.

A

po

tudi novinarji, ki

črno

jo pomembnost.

Po

konu.
Žal napako delajo

požaru so se uprli Vrhničani in

na predlog civilne iniciative je občina

v ospredje novic o Kemisu tega,

GRADNJA

in

da so argumenti

Kemisa

Ne pozabimo, da se je Kemis dolgo
stranka

da

Vrhničani sploh ne bi bili

v postopku

in

se je to zgodilo

šele po vztrajanju civilne iniciative in
odvetnikov občine, ki so na upravnem
sodišču dosegli, da se je Kemis
prijavilo pri gradbeni

inšpekciji.

določa,

državnih organov. In to po požaru, po
kršitvah zahtev okoljevarstvenega dovoljenja, po sklepih zbora

občanov

in

občinskega sveta.

In

za nameček so sedaj župan in ob-

činski svetniki dobili dopis s pobudo
za spremembo lokacijskega načrta,

omogočil legalizacijo.

ki

Pod

njim se avtor strahopetno skriva pod

oznako »Zainteresirani občani Občine
Vrhnika«.
Ker je dopis javen,

te

ga objavljam in
...«, da se

»Zainteresirane

nam predstavijo,

saj sicer dopis nima

kredibilnosti in lahko sproža domnevo,
da se Kemis

ali kdo drug na tak pret-

kan način izmika

odgovornosti za vse

Občino pozivamo, da nadaljuje boj
s Kemisom

za

dosego

zakonitosti in

poskrbi, da bo neupoštevanje državnih

organov

in volje

ljudi ustrezno sankci-

onirano.

lahko

Marko Močnik,

Za-

koordinator Levice

dnja odločba gradbene inšpekcije Kemisu prepoveduje poslovati

prav-

napake, ki so jih naredili sami.

zgolj preusmerjanje pozornosti.

trudil,

da zanj

zakoni ne veljajo. Po fazi, ko se je

pozivam

pra-

iz bistva problema

pozornost

za-

da ima

zavaja javnost in preusmerja

spretno

nad voljo lokalnega prebivalstva

kar hoče, graditi na

in igrati žrtev inšpektorjev, pri

odločbe, kar pomeni, da misli,

bi Kemisu
brezsramno postavlja

bila niti izjava Občine Vrhnika. Sedaj

krivica,

in

odvetniki zavzeti do take mere, da

se

črno

čel rogati pravno zavezujočim sklepom

in

GZS

da je

da ne bo upošteval

ekološko

za

da mora Kemis zapustiti občino.

celo

odločbo odzval tako,

no izmikal odgovornosti, se je sedaj za-

odločitev mestnega sveta, ki je izglasoNe morejo razumeti,

to

sedaj igra

mar za odpor občanov

že v prejšnji številki Našega časopisa.

prišlo. Na žalost zato,

noto

jo povzročili s poža-

val,

ni

to

jih sram

Našega časopisa namenjen za objavo

Na žalost, kljub dogovoru do tega

Skoraj neverjetno je, da se je Kemis

nes bijejo boj za legalnost. Za to, da bi

odločb inšpekcije

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

ki do da-

najela predlagane odvetnike,

Kemisovo

naprej

LO Vrhnika

- Brezovica

in

do kdaj morajo odstraniti na

črno zgrajene objekte.
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Na Vrhniki ponovno smrdi
Prebivalci Zlatice

skem

in Vrtnarije so v

ni

na navedbe

se

odločajo

začetku aprila, ko
so se začela večja

ministrstvu,

niso

veza-

vlogi, ampak

v

zato

samostojno,

napad ter

tevati odločbe

bolezni

izdaji.

o

»Kdaj

ponovno zaznali

visno le od datuma pripada

neprijeten vonj, ki

števila

neobravnavanih prijav,

motnje

so mu bili priča že

ampak od kriterijev, ki jih dolo-

motnje

v preteklosti. Poleg

čata

obravnavana

in

gradbeni zakon in Kriteriji
določanje

za

od-

ni

IRSOP

prioritet

od kom posta m.

vo

Glede na odgovore

stopke.«

zunanjih dejavnikov

prijav

inšpekcijske

in

Ni meril za smrad

pa bo

Vrtnarije in Zlatice bi

dejstvo:

po ukinitvi ene od

sa,

kompostarn verjetno

neprijetne

in

določal prepovedi, omejitve

in

povezavi

v

nil bralka
zadnje

dni,

ponoči,

češ da

Vrtnarije,

iz

zgodaj

zjutraj

in

tamkajšnjem koncu

v

Vrhnike vlada neznosen smrad.
Čeprav je več

nijo,
smo

se

inšpekciji,

ne ukrepa.

me-

zapisali

so

okoljski

in-

namerno

da

postopek,

začne
ima

pa

pravico, da ga inšpektor obvesti
o

svojih ukrepih, vendar

mora

zakono-

gre

Toda

Sinji

poslovna

lcorn-

tudi

in

komunalnega podjetja. Peter
Gabrovšek

konec

so

smo

tivne vplive

na

svojih merilih

akutne

so

pojasnili

na

okolj-

tljivost

kot
pa

ima

na

2020
s

Do

smo tudi v

proizvodnjo

sprejema-

s

odpadkov

1.

26.

marca

celoti končali
predelave

bio-

odpadkov. Na naši lokaciji tako
v zadnjem

času

nismo

izvajali

smrad.«

V Komu-

podjetju

o

da

so

nam

Vrhnika

čistilni
nobenih

odpisali, da na njihovi
napravi

zaznali

niso

posebnosti

pri

obra-

tovanju. »Na čistilni napravi je

vsak dan prisoten vzdrževalec.
Naprava obratuje 24 ur na dan

čemer se
Nacional-

določenih

ni

lahko nega-

zdravje,

kronične,

je

da

končali s

po enakem režimu, zato tudi ni
mogoče, da bi vonj izhajal ob

je,

bivalnem okolju

Inšpekcijski organ odloča po

Kot

prenehali

novembra 2019.

»Smrad

saj

Sa-

bioloških odpadkov.

bioloških

njem

ril,

v

sporočil,

»Na kompostarni CRO Vrhni-

kjer

dopusten,

je

februarja

predelavo

Samo Belavič Pučnik, NIJZ:

položaja stranke v postopku.

vrhniškega

iz

ubermacherja

prijavi.«

v

Vrhniki

čistilna naprava vrhniškega

Prijavitelj tako po zakonu nima

navesti

enota

postarne Rosa na Stari

smo

zahtevo

omenja:

da

dejstvo

smrad škodljiv,

strinjajo

potencial-

Sauberma-

kme-

lobije, predvsem

tijskega.
je

škodljivega. Večkrat

neuradno izrečeno,

za

kot

se

cherjeva kompostarna v

nem inštitutu za javno zdravje.

to

navadi

krivce

nalnem

da država

sprejme

ne

vplive

nobene dejavnosti, ki bi lahko

daje, ki bi prepoznala neprijeje bilo

inšpekcijski

ukre-

Ministr-

iz

Nekateri menijo,

da »... prijavitelj od inšpektorja
zahtevati,

Po

povzročala

špektorat, kjer so nam pojasnili,

more

za

Dejstvo je, da smrad škoduje

ten vonj za

ne

podlage

stva za okolje RS.

Zato

obrnili na Ministrstvo

okolje oziroma

za

panje,«

»Inšpekcija

občanov podalo

prijavo okoljski

da le-ta

nima

ži-

Od kje pa sploh smrdi?

ka

prepre-

teh vonjav v

v primeru pojava

okolju

s

zmanjševanjem

in

neprijetnih vonjav.

Na nas se je sredi aprila obr-

oziroma

vonjave v okolju

čevanjem

po vrsti.

Sloveniji

v

ki bi urejal smrad

ukrepe

preostalo. A pojdimo

tudi

sprejetega splošnega predpi-

ni

pokazali na še edino

pregleda,

verjetno zanimivo

naslednje

lahko negativne

ima

Gorici,

Če občani že ne morejo »iz-

kje smrdi, a prebivalci

da smrad manjša kakovost

ne

siliti« inšpekcijskega

trdimo,

vljenja, povzroča slabo počutje

po-

potencialnih

neprijetnega vonja

nemir,

koncentracije,

in

obravna-

javnosti na

tudi

je

spanja. Lahko

na zdravje.«

pritiskov

Smrad

Smrad lahko povzroča

stresa.

in

vplive

bi težko ugotovili, od

dihal.

pomemben dejavnik nastanka

logija naj bi bistveno zmanjšala

teče mimo ene

astmatični

poslabšajo nekatere

2020.Tako zastavljena metodo-

Podlipščice, ki

povzročiteljev

celo

povzročajo

smra-

dihalne poti,

dražijo

predlagatelj nima pravice zahbo prijava

močno onesnaženje

komponente

du lahko

temperaturna nihanja,

tega so opazili tudi

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

Nekatere

tako
obču-

individualna.

...

Povprašali

na kompostarno Rosa,

je

Matjaž

odgovo-

Rus

da tudi sam ob prihodu v

službo,

že

urah.«

še

nekaj

vrhniškem

na

časa

zaznava

izvozu,

neobi-

čajen vonj. »Takoj smo opravili
notranjo

kontrolo

biofiltra, kjer

pa

ni

delovanja

bilo

zaznati
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pomanjkljivosti... Ker že toliko

da bodo po desetletju odlaša-

viti spremembe v predpisih, ki

let

nja končno pripravili uredbo o

bodo dopolnile obstoječo nor-

dobivamo

pavšalne

ugoto-

vitve glede izvora neprijetnega
vonja,

tudi

nas

kakšna

na način,

podlaga,

dobre prakse in na odgovorno

sije vonja predpisali tudi mejne

ravnanje

za to?«

z

obratov za ravnanje

odpadki

čunati,

Vrtnarije

in

Zlatice se najbolj bojijo vročih
blokih

v

oken

ko

dni,

poletnih

stanovanja

postanejo

si

pa

pregreta,
smradu ne

zaradi

uradno sploh

ni mogoče

dokazati ali pa vsaj ne njegovo
mora biti

ki

smradu,

lahko

Bi

intenzivnost.

dokazljiv,

izvor

tehnično

pokazala

apli-

nova

ki jo pripravljajo

kacija,

na

ob-

čini? Župan Daniel Cukjati
da bodo občani z nje-

je dejal,
no

smrad.

prijavili

določila

preprosto

»Aplikacija bo

smradu

prijavo

s

lahko

pomočjo

avtomatsko

lokacijo

prijavitelja

neprijetnih

oziroma

bo

Aplikacija

vonjav.

tudi

prijavitelja

povprašala

po oceni intenzivsmradu. Načrtujemo, da

nosti

bo

aplikacije

prijava preko

ta

tudi avtomatsko romala v knjigo pritožb
bo

inšpektorata.« Ker

aplikacija

povezana z

me-

teorološkimi postajami, naj bi
podatki

kazali na smer

smradu.

Še

tudi,

...

»Računamo pa

da bomo v reševanje pro-

blematike

izkušeno

vključili

večmesečnega anketiranja med

ostalih

ter

kovnih

ali

več

se

na

zadnjih deset let

skoraj nič naredilo, a

ni

ne bom

finančno

nenazadnje

tem področju

popustil,«

s

fakultete

sodelujočih

stro-

letu

2018.

institucij

v

Rezultati kažejo,

da

je izmed

oddanih vprašalnikov na Vrh-

niki bilo

na 31,9 % vprašalnikih

označen močen vonj, na 28,5 %
zelo močen vonj, na 26,3 % pa
izredno

vonj. Vnosov, ki

močne

označevali šibek

so

je bil

vonj

in

je še

pove-

dal župan.

2018

in

2019 prejela

kar

ki. Bolj odločne korake

na poti

okoljskih

institucij

pričakujejo,

so

se nanašali na

ki

smrad, letos pa

tri.

Kot so sporočili z okoljske-

ga

ministrstva,

so

kompostarnah

na

letu

2018

bili

v obeh

Vrhniki

v

opravljeni re-

in 2019

dni inšpekcijski pregledi
nenapovedanih.

in

več

»Nepravilno-

sti v času inšpekcijskih nadzorov niso bile ugotovljene.«

Podlipščica ponovno
umazana
Ko smo se

li

o

pa ne moremo mimo

Vrhnike,

da

Podlipščico.

ki je v primeru Kemisa z

nekajkrat

vse-

dolgo razpisa-

na

smradu v vzhodnem delu

li

ponovno

krajani

so

zelo
O

opazi-

onesnaženo

tem

smo

poročali v

že

časopisu,

pravnimi sredstvi stopila v

nazadnje pred enim letom. V

bran ljudi, okolja in zdravja,« so

vodotoku se je pojavila sluz, na

zapisali v izjavi za javnost.

gladini plavajo pene, občanka

Se bo le premaknilo?

kako se jarek, poln črne brozge,

mi

je celo zaznala in fotografirala,

Kot

so

zapisali z okoljskega

bo

ministrstva,

radi

inšpekcija

problematike

tnimi vonji

neprije-

inšpekcijskem

pri

Roks

lokaciji

z

za-

recikliranje

kompostarna

Rosa

tudi v letu 2020 opravila redne
inšpekcijske
na

preglede

načrt dela

in

inšpekcijske

nenapovedane

preglede,

glede

tudi izredne

nadzor

kjer

na

lahko

glede

smradu

pri

vrhniškem

kršiteljev

pristojnih

(2019)
za

matike smradu pa pričakujemo
tudi od nove občinske uprave,

okviru določil v izdanih Oko-

Vrhniki od

letu

prijave istih prijaviteljev),

dejstva,

območju

tice na

meritve. Inšpek-

lanskem

v

večletnega razreševanja proble-

Prebivalci za več sankcij
Zla-

je

prejela preko 30 prijav (gre

170

prijav zaradi smradu na Vrhni-

zavezancih

in

tudi kontrolne
cija

Prav

13,3 %

skupaj

»prekomernega«

Prebivalci Vrtnarije

me-

sprejetju omenjenih

Po

ritev.«

vzorčenja,

vrednotenja

in

zmeren

tako pa je po navedbah medijev inšpekcija za okolje v letu

na

nemogoče,

ki je bila izvajano

Veterinarske

zavezancu

in

tudi povzetek

izkazuje

težava,

da se nadejam uspehov

čez noč,

metodologija

ter

merjenja

inšpekcijskega pregleda izvesti

odvetniško družbo. Ne pravim,

ker je to kadrovsko

posledično

izvora

vedno pa sankcij ne

zakonodaja

rešitev

tika smradu na Vrhniki velika

če ne bo urejena področna

bo,

vrednosti na izpustih iz naprav

ra-

dopolnitev bo mogoče v okviru

strani

tovili,

emi-

ranja kršiteljev. Da je problema-

smrad

v nedorečeni

da »... bomo za

odločnega sankcioni-

možnost

Vrhničani,

podlago

moremo

edina

je

zato

upajo odpreti. Nedvomno ima

zakonodaji, ko ga, kot smo ugo-
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pač ne

jasna regulativa in

Z aplikacijo do izvora smradu
z

ureditev emisij vonja

mativno

to problematiko. »Na smernice

da so kompostarne odgovorne

Prebivalci

celovito uredila

zanima

tokrat

strokovna

je

ki bi

smradu,

ljevarstvenih

opravljajo

dovoljenjih.

v

Mi-

nistrstvo za okolje še pojasnjuje,
da namerava

letos etu pripra-

pri kompostarni Rosa izteka v

enega od dotokov Podlipščice.
»Kompostarna Rosa nikoli ni
imela

in

lipčico,

vpliva

nima

kar

je

tovila pristojna
v

odgovor

iz

je njihov

povedano

Kot

so

obiskala

zapisali

ministrstvu

» ...celotna

Pod-

inšpekcija,« je

zapisal Matjaž

kompostarne

pozneje

na

večkrat ugo-

že

na

Rus

Rosa.

Dan

obrat

nena-

inšpekcija.
okoljskem

je bila pregledana
zunanja okolica na-

vedene naprave (kompostarna
Rosa) in možne točke, kjer bi
lahko prišlo do iztoka onesnaženih vod v potok Podlipščica.«

Ugotovljeno je bilo, da

ni

bilo
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videnega

nobenega

iztoka

od-

padnih izcednih vod v okolico.
V

so

inšpekcijskega pregleda

času

bili

kanali

vsi

je

v

popolnoma

obarvanost, je bil v bližini lese-

obiskala

lahko

kjer
v

ima kompostar-

skladu

okoljevarstvenim

z

izdanim

dovoljenjem

skladiščen nepresejan kompost,

ki

mora biti

stno

pokrit

ponjavo.

z

neprepu-

»Inšpekcija

za

okolje dopušča možnost, da je
kompost odkrit,

da v

času pa-

izrekla

postopka

inšpekcijski

da je

Naj omenimo,
cija lani

na

nadaljevanju

ukrep in prekrškovni postopek.

suhi. Kanal, ki je kazal na črno

ne ograje,

zavoljo
ce.

marca (4.

inšpek-

2019)

kompostarno

jaški

je

bilo,

(cevi)

v

Roso
da so
bližini

kompostarne suhi in da ne gre
za njene
iz

časa

je imela

sicer

je mogoče gorvodno

od kompostarne na Podlipščici
opaziti rjavo-bele pene.

izcedne

Odpadne
kompostarne
in

vode
odtekajo

Rosa

zbirajo v bazenu

se

stornino

60

m

3

.

s

pro-

Izcedno vodo

deloma uporabljajo za vlaženje
v procesu kompostiranja, višek

jaške, marveč izhajajo

pa predajo pooblaščenemu

vrhniške

vajalcu

na

usnjarne,

tamkajšnjem

močju svoj obrat.

Je pa bila

ki
obna

davin lahko pride do spiranja

samem iztoku jaška v vodotok

opazna sled rjave vode, ki je
bila po mnenju inšpekcije po-

obarvan črno.« Inšpekci-

sledica kupa gnoja na travniku.
Tudi

že

onesnaženja Podlipšči-

Ugotovljeno

odtočni

3.

komposta v navedeni kanal, ki
je bil

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

ja

zavezancu

Kot

za ravnanje

ugotavlja

z

inšpekcija,

zavezanec pridobljene

iz-

odpadki.

ima

evidenč-

ne liste odvoza odpadne vode.

Gašper Tominc

Takšne rumeno-rjave pene se na Podlipčici pojavljajo vsako pomlad, tadi

gorvodno od kompostarne.
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BBI

m

j—

m

_

Zadnje čase prebivalci Zlatice in Vrtnarije v svoji okolici znova zaznavajo

neprijetne vonjave.
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Površina: 1.604 cm2

Občanka je

fotografirala črno brozgo, ki teče v jarku blizu kompostarne Rosa.
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NOVA STANOVANJSKA SOSESKA

Bi imeli novo hišo v Hrastuljah?
Izbrani izvajalec BGP Gradnje iz Gradca pri Metliki bo v Škocjanu zgradil komunalno infrastrukturo novega 1,8 hektarja veli-

kega stanovanjskega naselja Hrastulje 2

-

ŠKOCJAN

valci
imajo

tu

v

domačem

možnosti

odkar
la

je

okolici

v

stal med osem in deset tisoč evrov.

šolanja,

no na obstoječo infrastrukturo v bližini:

pretiravati, saj želimo biti dostopni, ze-

že,

vodovodno, elektroenergetsko in teleko-

mljišča pa so na zelo ugodni legi, malo

nasta-

munikacijsko. Kanalizacijski vod in pri-

ven

Hrastulje

ključki na javno kanalizacijo bodo nare-

Interes obstaja, kar nekaj parcel je od-

desetletij

je

gradenj,

Štrkovem

hiš

nekaj

hribu

trudi, da bi zraven

Hrastulj

nastalo

1

novo naselje, imenovano Hrastulje 2,

kot kaže,

in

bo projekt kmalu uresničen.

Občina je nedavno podpisala pogodbo
komunalne

infrastruktu-

za

gradnjo

re.

Izbrani izvajalec del BGP

Gradnje

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

iz Gradca pri Metliki je že poskrbel

1

v celoti prenoviti kanalizacijo in jo ločiti

fekalno

in meteorno.

V

novem

na-

in

cestna infrastruktura.

za

v

naselje bodo urejeni z naveki jo bo občina v

zavo na lokalno cesto,

za-

evrov. Gre za pribli-

ZMEREN KOMUNALNI

žno 300 metrov ceste, od priključka na

PRISPEVEK

regionalno

Komunalna

naselja Hrastulje. Zaradi gradnje ploč-

infrastruktura bo

občino

stala 366.000 evrov (brez DDV), kar je

se

začenja po

po županovih besedah ugodna cena, saj
je bila ocenjena vrednost 700.000 evrov.

prvomajskih

praznikih,

ko

so

lastniki

S komunalnim prispevkom bodo dobili

pospravili travnike. Sledi zakoličba trase

Dostopi

drugi fazi obnovila in iz proračuna

gradnja pa

zemljišč bodoče soseske še pokosili in

-

pove Kapler.

njo odštela 400.000

uvedbo del,

za

tudi še na voljo

domačine in vse ostale zainteresirane,«

selju bosta urejeni tudi plinifikacija

časa

lepim razgledom.

z

kupljenih, so pa

Občina Škocjan

že nekaj

Škocjana,

jeni na novo. Kot pravi župan, bo treba

na

zato

iz

»S

v prihodnosti tudi v naselju Hrastulje

razen
na
in individualnih gradenj po vaseh, v
občini ni bilo.
se

zapuščene hiše

komunalnim prispevkom nismo želeli

organiziranih

pa

Tudi obnova ceste in rušitev

munalne infrastrukture.

Škocjana

soseska

stanovanjska

1, potem

-

Novo stanovanjsko naselje bo priključe-

okolju

bivanja,

zaposlovanja. Nekaj

366 tisoč evrov

in

Občina je živa, če prebi-

ostajajo

-

povrnjenih od

150 do

180 tisoč

evrov,

kar pomeni, da bo za posamezno hišo

in izvedba del.

cesto

v centru

Škocjana do

nika in razširitve vozišča bodo potrebni
večji gradbeni posegi, med drugim ru-

šitev enega opuščenega stanovanjskega
objekta. Izbrana različica predvideva
tudi dve novi cesti znotraj novega nase-

lja.
L. Markelj

Območje nove stanovanjske soseske leži

severovzhodno od Škocjana in
približno

hektarja zemljišč,

1,8

obsega
ki so

vsa stavbna, v naravi pa so to v glavnem

kmetijske površine z nekaj gozda. Zemljišča so v zasebni lasti. Predvidena je
gradnja 18 enodružinskih stanovanjskih

hiš na parcelah, velikih od 500 do 800
kvadratnih

metrov.

»Prisluhnili

smo

stroki. Krajinski arhitekti v tem okolju

odsvetujejo visoke stavbe, primernejše
so individualne hiše,

našo

Jože

dolino,«

pove

ki

se

vklapljajo v

škocjanski

župan

Kapler.

V naselju je prostor rezerviran tudi
zelene površine in skupno rabo, in
zemljišča

je

občina že

odkupila.

za
ta

Sicer

bodoči investitorji oz. stanovalci parcele
od lastnikov zemljišč

odkupujejo sami,

gradbeno dovoljenje pa bodo lahko pri-

dobili šele, ko bo končana gradnja ko-

Ob urejanju ceste proti novemu stanovanjskemu naselju Hrastulje 2 bo treba
porušiti to zapuščeno hišo. (Foto: L.

M.)

63

14.05.2020

Dolenjski list

Četrtek

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 7

1/1

Površina: 349 cm2

DRUGI REBALANS PRORAČUNA

Vrtec bo septembra le odprl vrata
Končno pridobili soglasja za izvedbo protipoplavnih ukrepov

-

Z deli bo Komunala Trebnje začela v kratkem

šnjim rebalansom denar za šolska zemljišča v Dolenji Nemški vasi

-

drugim leto-

Občina Trebnje je na zaaprila od pristojnih državnih

Na občini se verjetno zavedajo, da postopek razlastitve lahko traja nekaj let,

Ker še niso pridobili gradbenega dovo-

institucij končno dobila potrebna soglasja in mnenja za izvedbo protipo-

prostorska stiska na trebanjski šoli pa je

videna sredstva za ureditev kanalizacije,

vsako leto večja. »Odločiti se moramo,

vodovoda in pločnika

v Šentlovrencu, kjer
zgradili nov štirioddelčni

ali bomo ob podružnični šoli v Dolenji

Dolenjih Ponikvah. Projekt tako presta-

Nemški vasi zgradili začasen ali trajen

vljajo na naslednja leta.

vrtec. Ta še vedno sameva, saj so ti
ukrepi pogoj zajtridobitev uporabne-

objekt, ki bo uporaben tudi kasneje. Vsi

pa so med drugim tudi uskladili projekt

se namreč zavedamo, da

Trebnje nujno

komunalnega opremljanja industrijske

ga dovoljenja. Zupan Alojzij Kastelic
predvideva, da bo prvega septembra

potrebuje

šolo in inten-

cone

TREBNJE
četku

plavnih ukrepov
so

že

lani

sodoben objekt vendarle odprl svoja

vrata.
»Zadovoljen sem, da se je po več mesecih čakanja zadeva vendarle premaknila
naprej. S

Komunalo Trebnje smo se že
za izvedbo vseh predvidenih

dogovorili

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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Ta mesec bodo zaključili urejanje IC

novo

osnovno

zivno delamo v tej smeri,« poudarja župan. Občinskim svetnikom je bilo na decembrski seji predstavljenih pet variant,
kjer bi lahko zgradili novo šolo. Takrat
so

tudi ustanovili delovno skupino, da

ljenja,

z rebalansom

so

Trebnjem.

v

zmanjšali predna

Gorenjih

Z rebalansom

Občina se je febru-

arja lotila urejanja druge faze, z deli pa
naj bi izbrani izvajalec, to je Komunalne

gradnje iz Grosuplja, zaključil v

mesecu.

tem

»Gradnja lepo napreduje. Smo

eni redkih, ki polnimo cono. Vsa zemlji-

bo preverila, katera lokacija bi bila naj-

šča,

primernejša.

tudi lastniki preostalih zemljišč

ki

so v lastni občine, so prodana
se

in

do-

protipoplavnih ukrepov. Z deli bodo za-

Z rebalansom

čeli v kratkem,«

približno 55.000 evrov za ureditev gozdne

je zadovoljen župan, ki dodaja, da so v

Dolenje Ponikve-Travnice v dolži-

sklopu projekta zgradili tudi tako ime-

pravi župan in dodaja,

so

svetniki zagotovili tudi

in

govarjajo

s potencialnimi

da je bil to eden bistvenih razlogov za
drugi rebalans letošnjega proračuna. Za

ceste

investicijo je predvidenih 320.000 evrov.

pred leti lotili tudi v okolici Velike Loke.

ob Dolenji Nemški vasi.

so ga občinski svetniki

Polovico projekta bo sofinancirala država,

Rok Nose

Z rebalansom, ki

ni 515

metrov.

Podobnega projekta

so se

zaradi epidemije koronavirusa obravna-

saj je bila občina uspešna na razpisu Agen-

vali na nedavni dopisni seji, tudi zagota-

cije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

novano zeleno bariero, kajti cona leži tik

vljajo denar za nakup zemljišč v Dolenji

Nemški vasi,

kjer občina načrtuje

tev podružnične

osnovne

šole,

bi lahko prerazporedili nekaj

investitorji,«

—

r

m

širi-

kamor
učencev

z matične osnovne šole v Trebnjem, ki
se spopada s precejšnjo

prostorsko sti-

sko. Pred leti smo poročali, da občina z
lastnikom zemljišča ne najde skupnega
jezika. Razmišljala

je celo

za kar ima

razlastitve,

o

postopku

podlago v občin-

skem podrobnem prostorskem načrtu, a
je do dogovora vendarle prišlo. Za 5743

kvadratnih

metrov

veliko zemljišče bo

občina odštela nekaj

več kot 344.000
kar
kot
tudi piše v grapomeni
in
evrov,
divu, da cena za kvadratni meter znaša

60

evrov.

Pred dvema letoma je župan

za naš časopis sicer

izjavil, da je lastniku

za kvadratni meter pripravljen ponuditi

največ 40 evrov.

v

Urejanje industrijske cone
(Foto:

.iW4

I**-- •:

v Trebnjem bo predvidoma končano še

'

ta

mesec.

Facebook Občine Trebnje)
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□ Vida Kocjan

□ STA/Rasto Božič, Nebojša Tejič, Tamino Petelinšek

Minister za okolje Andrej Vizjak, ki prihaja iz Posavja, se je po nastopu funkcije nemudoma
lotil reševanja stvari na področju gradenj in s tem povezanih sprememb zakonodaje. Ker je

pred tem delal v gospodarstvu, stanje zelo dobro pozna.

Okoljsko ministrstvo
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odpravlja birokratske ovire

pri pridobivanju do-

teval, da se za izdajo gradbenega do-

spremembe, za kar se zavzema

voljenj, ki se raztegne celo v leta,
to pa je pogosto tudi škodljivo

voljenja poleg dokumentacije in presoje

minister Vizjak, a hkrati dodaja,

Zavlačevanje
in

namerno,

državi

in

državljanom

povzroča veliko škodo. Tako je držav-

ni zbor že aprila
spremembe

za

Hidroelektrarne
so

izglasoval potrebne
pospešitev

graditve

Mokrice.

Poslanci

potrdili tudi novelo zakona o

dah

vo-

sprejeli spremembe v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj.
in

usklajevanju koncesij-

Ta čas pa je v
ska pogodba za
srednji

Savi.

Na

hidroelektrarne
to

v

Posavju

na

čakajo

že zelo dolgo, saj bo s tem zagotovljena poplavna varnost v občinah Bre-

vplivov na okolje priložijo

tudi doka-

tega

ni

mogoče izpeljati tako

tudi
da

hitro.

zila o pravici graditi na vseh zemljiščih,
na katera se posega. Takšna ureditev
pa je v primeru Hidroelektrarne

Napovedal pa je, da bo gradbeni zakon,
ki bo rešil podobne zagate tudi pri

Mokrice z vsemi pripadajočimi objekti
v praksi neizvedljiva. Država bi morala

celoti prenovljen še letos.

namreč pridobiti
4000

zemljišč.

in

odkupiti okoli

Nadalje se posamezni

drugih

objektih,

glede na

načrte v

Varuhi okolja niso vsi to,
kar ime pove

deli oziroma sklopi hidroelektrarne
gradijo v različnih časovnih obdobjih
in z različnimi investitorji. Vse to so

Ministrstvo je za učinkovitejšo graditev pripravilo tudi ukrepe za dodatno
zaostritev pri sodelovanju varuhov

bile ovire, po zdaj sprejetih spremembah zakonodaje pa lahko upravni organ

okolja v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja. Medtem ko v Go-

začne obravnavati zahtevo za izdajo

spodarski zbornici Slovenije okoljsko
ministrstvo pozivajo še k dodatni za-

Nedo-

gradbenega dovoljenja s presojo vplivov

končana hidroelektrarna Mokrice bi
namreč povzročila izgubo celotne-

na okolje brez predložitve lastniške ali

ostritvi pogojev za sodelovanje, pa so

druge stvarne pravice na nepremični-

pri nevladnih okoljskih organizacijah

nah, a ob pogoju, da investitorji predložijo dokazila, še preden se izda grad-

načrtovane spremembe pričakovano

Save, že zagrajene hidroelektrarne pa

bi postale predimenzionirane.

beno dovoljenje.

žice

ga

in Kostanjevica

energetskega

na

Krki.

potenciala

spodnje

Po

Obstoječi gradbeni zakon
velika ovira za Mokrice
Doslej seje z graditvijo zelo zapleta-

lo, saj je obstoječi gradbeni zakon zah-

za

Vizjakovih informacijah bo vloga

pridobitev gradbenega dovoljenja

po novem postopku vložena v manj
kot mesecu dni. Na področju gradbene
zakonodaje so sicer potrebne sistemske

sprejeli na nož.
Že zdajšnje spremembe pa bodo po

oceni vlade oziroma

ministra za

in prostor Andreja Vizjaka
občutno olajšale postopke za izvedbo
investicijskih projektov in tako v času
okolje

okrevanja

gospodarstva po zdra-
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Andrej Vizjak,

minister m okolje,

dober poznavalec

se je kot

razmer v gospodarstvu

tako] po imenovanju lotil dopolnitve
zakonodaje v delu, ki je bila za investicije m
investitorje nujvečja rakrana.

»Podpiramo ukrepe za
učinkovitejšo graditev«
Generalni direktor

družbe

iz

Savaprojekt
Krškega

Peter

Žigante je ko-

"-sr

in

m

e

n

t

i

r

a

1

dogodke v zvezi
spremembo

s

zakonodaje:
»Zadnji

čas je,

da odstranimo nepošteno, nestrokovno in škodljivo ločevanje na
tiste, ki želijo nekaj narediti in so
s tem že vnaprej prikazani kot ško-

dljivi kapitalisti brez občutka in
odgovornosti za okolje, in tiste, ki
nasprotujejo in so s tem že vnaprej
prikazani kot koristni, zavedni in
delajo v širšem interesu. Te situacije

ne bo rešila

niti

ekonomija

pravo. Takšno nevzdržno situacijo bomo rešili le s sodelovaniti
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njem in polno odgovornostjo do
predlogov, kijih dajemo.«

krizi pospešile gradbeno ak-

Za uravnoteženost z okoljem in

posamezniki in

tivnost.
Med temi spremembami so tudi
dodatni pogoji, da morajo imeti oko-

javnimi koristmi

zavirajo pridobitev različnih dovoljenj

ljevarstvene

teženost med

vstveni

organizacije

oziroma

društva najmanj 50 aktivnih članov,
kar se izkazuje z redno plačano članarino in udeležbo na zborih članov.
Za zavode velja, da morajo imeti zaposlene tri osebe za poln delovni čas

sedme
stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, za ustanove pa, da
in

strokovno

s

ima ves čas

moženja.

izobrazbo

najmanj

10.000

Ti pogoji veljajo

Gospodarski

zbornici Slovenije

narave

na

eni

varovanjem
strani

ter

okolja

in

drugimi

javnimi koristmi na drugi. Vendar pa
seje v praksi večkrat izkazalo, da ni

pravega ravnotežja in da je mogoče
ustaviti tudi najpomembnejše strateške projekte ne glede na širšo družbe-

in

soglasij.

na

vse

pretege

Njihovo poslovanje in de-

lovanje je nepregledno, pri

tem gre
lahko le za peščico ljudi. Zato tudi zdaj
okoljevarstvene organizacije, ki so tudi
nevladne, najbolj moti zahtevano minimalno število aktivnih članov.

Spet politično dejavna KPK?

evrov pre-

okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj,

za dve leti

do katerih prihaja tudi zaradi preveč

Minister Andrej Vizjak je na to v preteklih dneh odgovoril, da je zahteva
glede minimalnega števila aktivnih
članov skladna tudi s sporočilom Evropske komisije o dostopu do pravnega

ohlapnih

varstva v okoljskih zadevah. Zanimivo

nazaj.
V

V

opozarjajo, da se zavzemajo za uravno-

nato

gospodarstvu

ministrstvu še
predlagajo, naj v pravilniku o določitvi

no škodo. Opozarjajo tudi na anoma-

lije

v

postopkih

kriterijev

pridobivanja

podeljevanja

statusa nevladne organizacije vjavnem

pri vsem

interesu na tem področju.
Znano je, da prav nekatere nevladne

vključila tudi Komisija za preprečevanje

merila za podelitev
statusa nevladnih organizacij, ki deluje

okoljevarstvene organizacije pogosto

bivanja gradbenih dovoljenj ocenila kot

zavlačujejo začetek izvedbe nekaterih

možnost povečanja nastanka tveganj

področju ohra-

projektov. Nadzor je sicer dobrodošel,

dopolnijo še z zahtevo

vendar se večkrat pojavi vprašanje, ali

korupcijo. Postavili so se na stran
nevladnikov, hkrati pa še nikoli doslej

po ukazovanju strokovne kompetence
in di se pogoj aktivnih članov dvigne

pri tem ne zlorabljajo svojih pooblastil
in škodujejo državi ter prebivalstvu.

opozorili na možnost tveganj za korup-

Dejstvo je, da se pod krinko nekaterih

cijo tudi na strani nekaterih nevladnih

okoljevarstvenih organizacij

okoljskih organizacij. □

kriterijev

za izkazovanje pomembnej-

ših dosežkov

v javnem interesu

njanja narave,

na

100

članov.

na

zbirajo

tem

je, da se je

v dogajanje

korupcije in rahljanje postopkov prido-

za

(vsaj

ne,

dabi bilo javno znano) niso
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'Airbnb stanovanja' kupili tudi s krediti, a
najemnikov (še) nočejo: Čakamo turiste
Ljubljana, 13.05.2020, 6:00 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 9 min

AVTOR

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

Natalija Švab

Država bi morala regulirati oddajanje stanovanj preko spletnih
platform, omejiti bi morali število turistov ... To sta dve
iztočnici razprav, ki smo jih poslušali še pred nekaj meseci.
Danes je situacija popolnoma drugačna, mnogi, ki so v
zadnjih letih oddajanje stanovanj turistom spremenili v
dodaten ali celo glavni vir zaslužka, pa so se znašli v velikih
težavah. Kritiki visokih najemnin in pomanjkanja stanovanj –
predvsem v Ljubljani – v situaciji vidijo priložnost, da
stanovanja spet postanejo dostopnejša. In niso edini,
podobna so tudi pričakovanja po svetu. Vprašanje pa je, ali se
bo to res zgodilo. In seveda – če boste vztrajali pri oddajanju
stanovanja preko na primer platforme Airbnb – kaj vse bo
drugače?
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Pojav platform, kot je na primer Airbnb, je bolj ali manj vsem, ki stanujejo v (relativno) priljubljenem
turističnem kraju in imajo v lasti stanovanje, v katerem je prosta vsaj kakšna postelja ali kavč,
omogočil, da si tudi sami privoščijo košček turistične pogače. FOTO: AP

Po oceni Združenih narodov bi lahko turizem letos zaradi novega
koronavirusa doživel 60- do 80-odstotni padec. Svetovna turistična
organizacija pa ocenjuje, da to v denarju pomeni najmanj dobrih 900 milijard
evrov izgube, ogrožena so številna delovna mesta in obstoj mnogih
turističnih ponudnikov.
Največja težava je, se strinjajo poznavalci, da je turistično branžo kriza ujela
popolnoma nepripravljeno, v času "debelih krav", ko se je tudi najemanje
posojil in investiranje zdelo izjemno varno. "Globalno smo zabeležili milijardo
in pol mednarodnih turističnih prihodov leta 2019, štiriodstotno rast v
primerjavi z letom prej – in prav takšno rast pričakujemo tudi leta 2020.
Turizem postaja eden vodilnih in eden najbolj odpornih ekonomskih
sektorjev." S tem optimističnim zapisom so pri Svetovni turistični organizaciji
začeli leto. Večina je pričakovala, da bo tudi to leto, ko bomo govorili o
odnosu med turizmom in lokalnimi skupnostmi, o trajnostnem turizmu in o
težavah množičnega turizma. Namesto tega se danes velik del turističnega
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sektorja bori za preživetje. Medtem ko si nihče ne želi propada branže, pa
številni upajo, da bo novi koronavirus priložnost za spremembe.
Toksična kombinacija naivnosti in pohlepa
Če je turistična branža leta kruh rezala predvsem večjim igralcem, je zadnja
leta rast spletnih platform, kot je na primer Airbnb, bolj ali manj vsem, ki
stanujejo v (relativno) priljubljenem turističnem kraju in imajo v lasti
stanovanje, v katerem je prosta vsaj kakšna postelja ali kavč, omogočila, da
si tudi sami privoščijo košček turistične pogače.
Leta 2008 ustanovljen Airbnb danes po svetu ponuja več milijonov nastanitev
v več kot 81.000 mestih in 191 državah. Samo v Sloveniji lahko izbirate med
več sto ponudniki. Hitra rast Airbnbja seveda ni bila presenetljiva. Zadnja leta
so potovanja prav po zaslugi različnih spletnih platform postala izjemno
dostopna, situacija pa je bila sprva zmagovalna za vse vpletene – cenovno
dostopna namestitev za gosta in nekaj dodatnega denarja za gostitelja.
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Potem pa so se začele težave. Domačini v številnih mestih, ki veljajo za
turistične prestolnice, so začeli ugotavljati, da ne le, da na višku sezone ne
morejo več posedati v najljubšem lokalu, ker je ta nabito poln turistov, še huje
– nepremičninski trg zanje postaja nedostopen – pa naj gre za nakup ali
najem.
Ena od držav, ki je zadnja leta najbolj klecala pod navalom turizma, je Italija.
V začetku februarja je njihov minister turizem in kulturo Dario
Franceschini napovedal omejitve, ko gre za oddajanje stanovanja v
turistične namene. Ena od težav, ki so jo opazili, je bila namreč ta, da so se
pojavila podjetja, ki so pokupila ogromno stanovanj, namenjenih
posameznikom in družinam, in jih spremenila v turistične nastanitve. S tem
so se mestna središča še dodatno praznila, cene nepremičnin so letele v
nebo, na voljo pa ni bilo niti stanovanj za najem. Takrat so ocenili, da se z
oddajanjem počitniških stanovanj v Italiji letno ustvarja okoli 16 milijard evrov
prihodkov. Beneški župan Luigi Brugnaro je denimo predlagal, da bi po
vzoru nekaterih drugim mest uvedli možnost, da se stanovanje v turistične
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namene oddaja le 100 dni na leto, kar bi lastnike spodbudilo k iskanju stalnih
najemnikov.
Stanovanj, ki bi se nato oddajala v
turistične namene, seveda niso kupovala
samo podjetja, ampak tudi posamezniki –
in to po vsem svetu. Danes so številni, ker
so to storili s pomočjo posojila, v težavah.
Wall Street Journal se je te dni razpisal
prav o tej težavi, vidijo jo kot posledico "toksične kombinacije naivnosti in
pohlepa". Številni so v Airbnbju videli le priložnost, mnogi so – in še vedno
računajo – da bi lahko to bil njihov edini vir dohodka. Težava pa je, da so zdaj
povsem nezaščiteni. Njihova sogovornica Cheryl Dopp je situacijo opisala
kot "pakt s hudičem". V "dobrih časih" je namreč z oddajanjem zaslužila okoli
7500 evrov na mesec. Trenutno je znesek, ki ga zbere, natančno nič evrov,
še vedno pa mora plačati vse stroške, povezane s stanovanjem – torej račun
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za elektriko, komunalne storitve in podobno.
Doppova je le ena od tistih, ki so te dni izjemno nezadovoljni z Airbnbjem, pa
čeprav platforma sama seveda ni kriva za covid-19, ki je ustavil potovanja in
turizem. So pa kritiki prepričani, da bi morala platforma poskrbeti za svoje
gostitelje in jim nekako pomagati. Airbnb je sicer napovedal, da bo za spopad
s posledicami pandemije zagotovil okoli 920 milijard evrov za investicije, ki
bodo namenjene podpori skupnosti gostiteljev. A ti ostajajo nezadovoljni,
razprava o nujnosti nove, ponudnikom bolj prijazne platforme, je te dni burna
kot že dolgo ne.
Takšna pričakovanja sicer čudijo kritike platform, kot so Airbnb, Uber, celo
Facebook – navsezadnje gre za platforme, znane po tem, da se vidijo le kot
"posredniki" in ne kot tisti, ki prevzemajo tudi odgovornost. In ko smo že pri
odgovornosti – pri Wall Street Journalu so pokazali le malo sočutja z
gostitelji, ki so zdaj ostali brez prihodkov, namesto tega so izrazili
pričakovano začudenje nad pristopom k osebnim financam tistih, ki so se
pohvalili, da so z oddajanjem na leto zaslužili od nekaj tisočakov pa celo do
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več kot milijon evrov – a za čas "suhih krav" niso spravili niti dela teh
prihodkov.
Odpuščanja in "vrnitev h koreninam"
Airbnb si je marsikje v zadnjih letih izboril precejšen monopol nad
nastanitvami, ki so na voljo. Eden od povodov, ki so turistična mesta silili v
regulacijo velikana, je bilo tudi dejstvo, da so brez gostov ostajali hoteli,
gostišča in podobne namestitve. Airbnb je tudi iskal obvode okoli pravil, ki so
jih začela postavljati mesta – med drugim z vključevanjem ponudbe nekaterih
hotelskih sob, za več kot 400 milijonov evrov je družba kupila platformo
HotelTonight, obstajali so velikopotezni načrti graditve stavb, kjer bodo
površine namenjene oddajanju preko Airbnbja. Zdaj se vse skupaj precej
ustavlja ne le za ljudi, ki so oddajali svoje sobe in stanovanja, ampak tudi za
podjetje samo.
Airbnb je pred kratkim napovedal, da namerava odpustiti okoli 1900
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zaposlenih ali približno četrtino svoje delovne sile. "Rezi so potrebni, da
preživimo do tedaj, ko bodo ljudje spet začeli potovati," je na blogu zapisal
soustanovitelj družbe Brian Chesky. Ta te dni tudi pravi, da se želi družba
"vrniti h koreninam", kar pomeni manj "stranskih poslov" in več osredotočanja
na osnovno dejavnost.
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Več mest med epidemijo razmišlja o podobi po koronavirusu. Marsikje želijo manj turistov in manj
stanovanj za kratkotrajni najem. FOTO: Profimedia

Airbnb stanovanje – nezaželen sosed?
A tudi "osnovna dejavnost" bo po koronakrizi nekoliko drugačna, menijo
poznavalci in te dni je že mogoče videti nekatere obrise sprememb. Ena
pomembnejših je, da so v času izbruha novega koronavirusa številna mesta
začela razmišljati o svoji podobi po koncu pandemije. In v več primerih to
pomeni omejevanje kratkoročnega oddajanja stanovanj turistom. Med
takšnimi mesti je Praga, kjer je preko Airbnbja na voljo okoli 12.000
namestitev. Tam pravijo, da si v mestu želijo več "stalnih prebivalcev", pa tudi
boljši nadzor nad tem, kdo je v mestu. Povečati želijo tudi učinkovitost
pobiranja davkov iz naslova Airbnb prihodkov. Kot je praški župan Zdenek
Hrib povedal za Reuters, bodo morali odslej vsi, ki preko platform oddajajo
stanovanja, mestu sporočiti, preko katere platforme so oddali prostor, kako
pogosto in za kakšen znesek.
Gostitelji sicer ocenjujejo, da se bo po epidemiji sprva precej spremenila
struktura gostov. Sprva pričakujejo domače goste, ki pa ne bodo mogli pokriti
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izpada tujcev.
Marsikateri gostitelj pa bo trčil tudi ob več neodobravanja sosedov, če bo
želel oddati posteljo, sobo ali stanovanje v večstanovanjski stavbi, ocenjujejo
poznavalci, ki na tem področju pričakujejo več navodil pristojnih. Če so se
doslej sosedje pritoževali predvsem nad bučnimi zabavami, ki so jih v
marsikaterem stanovanju prirejali gostje, jih namreč zdaj skrbi za varnost,
pojavljajo se pomisleki, kako bo s higieno, možnostjo vnosa bolezni.
Podobno vprašanje si zastavljajo tudi gostje, v celotni turistični branži je tako
ogromno govora o novih higienskih standardih. Iz Airbnbja so že poslali
izjavo, v kateri pišejo o tem, da bodo ponudnike nastanitev poučili o
zahtevanih higienskih standardih.
Nekateri ponudniki Airbnb nastanitev, ki so doslej oddajali postelje ali sobe,
ne pa tudi celotnega stanovanja, pa so nam v pogovoru jasno povedali, da
se bodo za nekaj časa Airbnb prihodkom raje odpovedali – zavoljo lastne
varnosti. Ocenjujejo tudi, da bo povpraševanja po nastanitvah v prostorih, ki
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jih je treba deliti z neznanci – vsaj v prihodnjih mesecih – občutno manj.
Bo na voljo več stanovanj, bodo nižje
najemnine? "Čakamo turiste"
Enotne ocene o tem, kaj se bo zaradi
"turističnega mrka" zgodilo na
nepremičninskem trgu, še ni. Tako
v domačih kot tujih medijih lahko te dni
beremo ocene v razponu, da koronakriza
ne bo imela večjega vpliva na cene
nepremičnin, pa vse tja do ocen, da se bo
povečalo število stanovanj, ki bodo na
Ponudniki na platformah, kot je Airbnb,
še čakajo, kakšen bo razvoj dogodkov,
večina računa na vsaj nekaj prihodkov
tudi v letošnji sezoni. FOTO:
Dreamstime

voljo za prodajo ali dolgotrajni najem.
Nekateri ugibajo, da bodo tisti, ki so doslej
oddajali preko platform gostom za nekaj
dni, odslej raje iskali zanesljive najemnike
za dlje časa.
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Pogovarjali smo se z več kot deset ponudniki nastanitev na platformi Airbnb z
območja Ljubljane, Gorenjske in Obale. Nihče med njimi ne razmišlja, da bi
med "koronakrizo" iskal najemnike za daljše časovno obdobje. Kot pravijo,
računajo na to, da bodo letos vseeno kapacitete oddali za vsaj nekaj časa.
Prav tako ne razmišljajo o nižji ceni, ki bi si jo lažje privoščili slovenski gostje,
ampak menijo, da bodo kapacitete vsaj delno zasedene tudi za to ceno.
In da bodo na koncu tudi ob nižji zasedenosti zaslužili več, kot bi zaslužili z
oddajo stanovanja za daljši čas. Eden od sogovornikov postreže s
konkretnim izračunom – okoli 650 evrov bi na mesec zbral z oddajo
stanovanja rednemu najemniku. Oddaja turistom na višku sezone prinese
tudi do 400 evrov na teden. Iskanje rednega najemnika se tako ne izplača,
pravi, še posebej, ker ga seveda ne bi mogel postaviti pred vrata, ko se bo
spet začel dotok turistov.
Kot torej pravijo ponudniki namestitev, je vse odvisno od tega, kako zaprte
oziroma odprte bodo poleti evropske meje, kako bo z letalskim prometom.
Kot ocenjujejo, bo gostov, če se bodo meje začele odpirati, dovolj. Četudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bodo vladale nekatere omejitve. "Ljudje želijo na počitnice. Mogoče zdaj še
bolj, ker so bili zdaj nekaj časa ujeti. Imel sem že nekaj klicev in
povpraševanj ljudi, ki so pri meni bivali v preteklosti. Tudi nekaj rezervacij,
tako da jaz čakam turiste," pravi eden od sogovornikov.
V nekoliko večji stiski so tisti, ki morajo v obdobju brez dohodkov plačevati
posojila. Med njimi je Ljubljančanka Ana. S fantom del posojila za stanovanje
odplačujeta z rednim oddajanjem prostora preko Airbnbja. "Upam, da bo
kmalu bolje," pravi. Za kakšen mesec ali dva bodo na pomoč priskočili starši,
kako bo naprej, če se bo situacija vlekla, ne ve.
Nekateri računajo, da bi dlje časa trajajoča situacija pomenila padec cen in
lažjo dostopnost stanovanj za mlade. Drugi v to dvomijo in pravijo – če bo
kriza resnično udarila, bodo v veliki meri na udaru prav mladi, ki so še na
začetku karierne poti. Situacijo z večjo ponudbo cenejših stanovanj, ki bi bila
posledica stiske tistih, ki ne bodo mogli plačati računov, pa bi tako spet
najlažje izkoristili tisti, ki so že doslej nepremičnine kopičili kot naložbo za

74

Secure.24ur.com
Država: Slovenija

13.05.2020
Sreda, 07:47

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/korona/airbnb.html

9/9

oddajo najboljšemu ponudniku – in mnogi menijo, da bodo to že kmalu – spet
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turisti.
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Brezposelnost je tudi v Posavju občutno porasla
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Novi brezposelni prihajajo zlasti s področja osebnih storitev ... (foto: P. P.).
Tudi v Posavju se ukrepi, povezani z zajezitvijo epidemije koronavirusa, odražajo v porastu brezposelnosti, čeprav je ta na območju
sevniške enote Zavoda RS za zaposlovanje med nižjimi v Sloveniji.
Običajno se brezposelnost v prvi polovici leta znižuje, letos pa se je situacija spremenila. V evidenci brezposelnih oseb območne službe
Sevnica so bile tako ob koncu aprila prijavljene 3.404 osebe, kar je 465 več kot aprila 2019, porast je torej skoraj 16-odstoten. Na
nivoju države sicer beležimo kar 20-odstoten porast brezposelnosti. Aprilsko število brezposelnih je za 7,7 % višje od marčevskega, v
slovenskem merilu pa gre za skoraj 14-odstotni porast. Aprila je bilo število brezposelnih tudi nad januarskim (2,2 % oz. 74 oseb več), ko
običajno beležimo vrh brezposelnosti zaradi izteka zaposlitev za določen čas, sezonskih del v gradbeništvu in tudi iztekov javnih del.
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... turizma, gostinstva ... (foto: P. P.)
V Posavju je bilo konec aprila 3.404 brezposelnih, kar je 465 oz. skoraj 16 % več kot aprila 2019.
Največ iz dejavnosti, ki jih je epidemija najbolj prizadela
»Poglavitni razlogi priliva v evidenco brezposelnih so izteki zaposlitev za določen čas in prilivi presežnih delavcev. Do aprila se je
prililo v evidence 241 delavcev, ki so izgubili zaposlitev zaradi poslovnih razlogov in prenehanja poslovanja zlasti samostojnih
podjetnikov (190 % več kot lani), in 657 oseb zaradi izteka zaposlitve za določen čas (31,1 % več kot lani),« pojasnjuje vodja – direktorica
sevniške območne službe Saša Mohorko.
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Saša Mohorko (arhiv PO)
V zadnjih dveh mesecih so zabeležili največji porast novoprijavljenih s prvo do pete ravni izobrazbe, glede na starost pa je najbolj porasel
priliv mladih, zlasti v starosti od 25 do 29 let pa tudi oseb v naslednjih dveh starostnih skupinah, od 30 do 39 let in od 40 do 49 let.
Med novimi brezposelnimi jih ima največ od prve do pete ravni izobrazbe, največ jih je mladih od 25 do 29 let.
Novi brezposelni prihajajo predvsem iz dejavnosti, ki jih je epidemija najbolj prizadela: turizma, gostinstva, osebnih storitev, športnih
in neživilskih trgovin, popravil osebnih vozil, agencij za posredovanje dela pa tudi iz nekaterih proizvodnih dejavnosti, manj pa iz
prevozništva, gradbeništva in drugih dejavnosti. Med poklici novoprijavljenih gre izpostaviti natakarje, prodajalce, čistilce, strežnike,
delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zastopnike, posrednike, komercialiste, tajnike, frizerje in kozmetike, voznike težkih
tovornih vozil in avtobusov, varilce, pripravljalce in monterje kovinskih konstrukcij, kuharje in pomočnike za pripravo hrane, gradbince,
delavce za preprosta dela v nizkih in visokih gradnjah, mehanike in serviserje vozil, skladiščnike …
Je tudi nekaj povpraševanja po delavcih
V zadnjih dveh tednih sicer zaznavajo nekoliko več povpraševanja po delavcih, priliv v brezposelnost pa je po umiritvi ob koncu aprila v
prvem tednu maja zopet porasel. Poleg delodajalcev s področja zdravstva in socialnega varstva je zaznati rahel porast povpraševanja po
delavcih v gradbeništvu z zaključnimi deli, prodajalcih, voznikih, delavcih v kovinski industriji, zaposlujejo se delavci v storitvenih
dejavnostih, natakarji, frizerji, vulkanizerji ...
Mohorkova ocenjuje, da bodo gibanja na trgu dela v prihodnjih mesecih odvisna od trajanja epidemije, učinkov ukrepov države za
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omilitev njenih posledic za gospodarstvo (interventnih zakonov za ohranitev delovnih mest in likvidnosti podjetij) ter sproščanja
omejitev. Okrevanje gospodarstva, vezano na dogajanja v EU in širše, in ponovno zaposlovanje pa bo gotovo postopno in dolgotrajnejše.
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P. P.
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Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket
protikoronskih ukrepov
13.05.2020 13:55

Ljubljana, 13. maja (STA) - Prevozniki sekcije za promet pri OZS so ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, naj vlada v tretji paket protikoronskih
ukrepov vključi njihovo panogo, sicer lahko po besedah predsednika sekcije
Petra Piška pride do "nemirov in cestnih blokad". Vrtovec verjame, da bo vlada
imela posluh za sektor, ki prispeva 17 odstotkov BDP.
"Padli smo iz prvega koronskega paketa, padli smo iz drugega in upam, da si država
ne bo dovolila, da bomo padli iz tretjega," je po današnjem srečanju upravnega
odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudaril
Pišek.
Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital,
investicijska sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni rok s poroštvom,
moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so ljudje v stresu in
obupu. "Če ne bomo upoštevani niti v tretjem paketu, se znajo zgoditi tudi nemiri,
cestne blokade prevoznikov," je opozoril.
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"To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična podjetja, ki so zdaj pred
propadom. Če bomo šli pod vodo, nas nihče več ne bo obudil," je dodal.
Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, je pa dejal, da jim denarja ne
more zagotoviti jutri, čeprav ve, da ga potrebujejo. "Lahko vse obljubim, ampak
nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k potrpežljivosti in razumevanju.
"Računamo na tretji paket, ki se začne pripravljati v petek," je izpostavil minister.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča infrastrukturno ministrstvo
pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja. Še danes se
bodo predstavniki ministrstva sestali s predstavniki banke, je dejal. "Prizadevamo si
tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne moremo pa tega zagotoviti jutri.
Ocenjujemo, da bi lahko v dveh do treh tednih lahko prišli do finančnih sredstev," je
dejal Mihelič.
Minister je ob tem izpostavil, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega
gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od nje pa so odvisni
tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodenj in tako
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dalje. Prevoznikom je zagotovil, da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči
propad podjetij v sektorju.
Predsednik OZS Branko Meh je izpostavil, da prevozniki ne dobijo kreditov pri
komercialnih bankah. "Te želijo imeti boniteto, a če so bile obratovalnice zaprte in je
prevozništvo delalo s polovično kapaciteto, sredstev ni in tudi bonitete ni," je
izpostavil. Med drugim si v OZS po Mehovih besedah želijo tudi, da se v tretji paket
vnese ukrep, da lahko prevozniki plačajo DDV po plačani realizaciji.
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Pišek pa je po srečanju izpostavil še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih že 10
let ne premakne z mrtve točke. "Prosili smo ga za uporabo vseh njegovih virov, da
pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju infrastrukture v
prostor. Vemo, da v Sloveniji nič ne moreš umestiti v prostor in zahtevamo
prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v prostor," je srečanje z
ministrom še strnil predsednik sekcije za promet.
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Prevozniki zahtevajo vključitev v tretji paket
protikoronskih ukrepov
Ljubljana, 13.05.2020, 14:11 | Posodobljeno pred eno uro
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
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Prevozniki sekcije za promet pri OZS so ministra za
infrastrukturo Jerneja Vrtovca pozvali, naj vlada v tretji paket
protikoronskih ukrepov vključi njihovo panogo, sicer lahko po
besedah predsednika sekcije Petra Piška pride do "nemirov in
cestnih blokad". Vrtovec verjame, da bo vlada imela posluh za
sektor, ki prispeva 17 odstotkov BDP.

Če jih vlada ne bo vključila v tretji paket pomoči, prevozniki napovedujejo nemire in cestne
blokade. FOTO: Shutterstock
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"Padli smo iz prvega koronskega paketa, padli smo iz drugega in upam, da si
država ne bo dovolila, da bomo padli iz tretjega," je po današnjem srečanju
upravnega odbora Sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
(OZS) poudaril Peter Pišek.
Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni
kapital, investicijska sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni rok s
poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so
ljudje v stresu in obupu. "Če ne bomo upoštevani niti v tretjem paketu, se znajo
zgoditi tudi nemiri, cestne blokade prevoznikov," je opozoril.
"To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična podjetja, ki so zdaj pred
propadom. Če bomo šli pod vodo, nas nihče več ne bo obudil," je dodal.
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Jernej Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, je pa dejal, da
jim denarja ne more zagotoviti jutri, čeprav ve, da ga potrebujejo. "Lahko vse
obljubim, ampak nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k
potrpežljivosti in razumevanju. "Računamo na tretji paket, ki se začne
pripravljati v petek," je izpostavil minister.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheličainfrastrukturno ministrstvo
pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja. Še danes se
bodo predstavniki ministrstva sestali s predstavniki banke, je
dejal. "Prizadevamo si tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne moremo pa
tega zagotoviti jutri. Ocenjujemo, da bi lahko v dveh do treh tednih lahko prišli
do finančnih sredstev," je dejal Mihelič.
Minister je ob tem izpostavil, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic
slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega proizvoda, od nje
pa so odvisni tudi ostali segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma,
proizvodenj in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil, da bo storil vse, kar je v
njegovi moči, da prepreči propad podjetij v sektorju.
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Pišek: Prevozništvo se v nekaterih segmentih že 10 let ne premakne z
mrtve točke
Predsednik OZS Branko Meh je izpostavil, da prevozniki ne dobijo kreditov
pri komercialnih bankah. "Te želijo imeti boniteto, a če so bile obratovalnice
zaprte in je prevozništvo delalo s polovično kapaciteto, sredstev ni in tudi
bonitete ni," je izpostavil. Med drugim si v OZS po Mehovih besedah želijo
tudi, da se v tretji paket vnese ukrep, da lahko prevozniki plačajo DDV po
plačani realizaciji.
Pišek pa je po srečanju izpostavil še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih
že 10 let ne premakne z mrtve točke. "Prosili smo ga za uporabo vseh njegovih
virov, da pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju
infrastrukture v prostor. Vemo, da v Sloveniji nič ne moreš umestiti v prostor in
zahtevamo prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v
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prostor," je srečanje z ministrom še strnil predsednik Sekcije za promet.

84

13.05.2020

Si24.news

Sreda, 10:55

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://si24.news/2020/05/13/tretji-protikorona-pa...

Gospodarstvo

Tretji protikorona paket naj reši tudi
problem najemnin in lizingov ter najbolj
prizadete panoge
V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želimo, da bo tretji protikorona paket rešil tudi vprašanje
najemnin in lizingov, česar prva dva protikorona paketa žal ne rešujeta. Hkrati pa naj se v PKP3 najde
rešitve za pomoč vsem tistim dejavnostim, ki jih je epidemija covid-19 najbolj prizadela.
”Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji in so
hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov
prihodkov vseh podjetij. Zato je tako pomembno, da s pravimi in pravočasnimi ukrepi pomagamo temu
segmentu gospodarstva. Zdaj je priložnost, da se v tretji protikorona paket vključi vse tisto, kar smo
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pogrešali v prvih dveh paketih,” ob tem poudarja predsednik OZS Branko Meh.
Likvidnostne težave pestijo večino obrtnikov in podjetnikov
Obrtniki in podjetniki se zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti, upada naročil in odstopa od že
sklenjenih pogodb soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami. Banke kreditov po poroštveni shemi še ne
odobravajo, SID banka in SPS pa ponujata produkte, ki niso namenjeni mikro in majhnim podjetjem.
Zato je potrebno nemudoma zagotoviti pomoč, ki bo tem subjektom zagotovila nujna likvidnostna
sredstva za pokrivanje tekočih stroških in zagon dejavnosti, saj bodo sicer primorani odpuščati in
zapirati dejavnosti.
V OZS smo že pri pripravi prvih dveh protikoronskih paketov opozarjali, da so se številni obrtniki in
podjetniki znašli v primežu najemnin. Ker so čez noč ostali brez prihodkov, jim plačilo najemnin, poleg
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ostalih fiksnih stroškov (komunala, voda, elektrika), predstavlja velik finančni zalogaj. Želimo, da vlada
v PKP3 reši tudi vprašanje najemnin za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti. Naši člani, ki imajo v
najemu poslovne prostore v zasebni lasti, nam sporočajo, da jih ta ukrep postavlja v neenak položaj, saj
so za poslovne prostore v državni in občinski lasti oproščeni plačevanja najemnin. Številni obrtniki in
podjetniki pa imajo obveznosti tudi do lizing hiš, zato ponovno apeliramo na vlado, naj ukrep preložitve
obveznosti velja tudi za lizing hiše, tako kot to velja za banke. Predlagamo tudiodlog plačila obveznosti
iz naslova dobave električne energije, komunalnih storitev, poroštvo države pri odkupu terjatev in višje
poroštvo države za kreditne linije z max. višino glavnice do 30.000 eur.
Obrtniki opozarjajo, da je po vnovičnem odprtju manj dela in strank
Na delovnopravnem področju si želimo, da bi lahko delodajalci avtomatično prekinili pogodbo o
zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev (po zgledu javnih uslužbencev). Zaradi
likvidnostih težav številnih delodajalcev naj regres za leto 2020 plača država ali pa naj se podaljša rok
za izplačilo regresa do konca leta. Glede na krizne razmere, predlagamo, da se skrajšajo odpovedni roki
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v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, predvsem za tiste delodajalce, ki
zaposlujejo 10 ali manj delavcev. Podaljša naj se tudi rok za izplačilo odpravnine pri odpovedi pogodbe
iz poslovnega razloga, in sicer do konca leta 2020.
Ukrepi iz ZIUZEOP, ki se nanašajo na delovnopravno področje, naj se prav tako podaljšajo do konca
leta 2020 (čakanje na delo doma). Vsak dan prejemamo odzive članov, ki so odprli delavnice, da dela in
strank ni, dohodkov pa je zelo malo. Poleg turizmain gostinstva je veliko obrtnikov, denimo šivilje,
čevljarji, kozmetiki, frizerji, fotografi, kemični čistilci, ki so povezani s turizmom in večjimi dogodki.
Zaradi odpovedanih maturantskih plesov, porok, večjih prireditev, so tako ostali brez zaslužka iz tega
naslova. Velik del prometa v teh panogah ustvarijo tudi tuji turisti, ki jih zaradi epidemije ni in jih tudi
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ni pričakovati.
Znižanje DDV za posamezne dejavnosti
Predlagamo znižanje stopnje DDV na 9,5 % za kozmetične in pedikerske storitve, dejavnosti za nego
telesa, dejavnosti kemičnega čiščenja in pranja, šivanja izdelkov po meri in izdelavo čevljev. V
Sloveniji so izdelki in storitve v okviru določenih obrtnih dejavnosti, ki izvajajo storitve za končnega
potrošnika obdavčeni z 22 % DDV, zaradi česar so njihove storitve in izdelki predragi za končnega
potrošnika. Ljudje so v času epidemije COVID-19 ostali brez dela, zmanjšala se je kupna moč. Znižanje
stopnje DDV bi pomenilo vsaj delno pomoč, ki bi marsikateremu obrtniku omogočila preživetje,
drugače bodo primorani odpuščati in zapirati obratovalnice.Predlagamo tudi, da se DDV plača šele po
plačani realizaciji.
V PKP3 naj bodo ukrepi za gostinstvo, turizem in najbolj prizadete panoge
Tretji protikorona paket je namenjen predvsem turizmu. Predlagamo pa, da se v PKP3 doda tudi ukrepe
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

za ostale prizadete panoge, kot so avtobusni prevozi potnikov, izvajanje vseh gostinskih storitev,
vključno s cateringom, slaščičarstvom, delovanje turističnih vodnikov, organizatorje dogodkov in
postavljavce šotorov, izvajalce storitev ob dogodkih (fotografi, frizerji, kozmetiki, šivilje, čevljarji,
kemične čistilnice, postavljanje šotorov) ter spa centre, savne, wellnese, masažne storitve, fotokopirnice,
gradbeništvo ter sezonske dejavnosti, ki so vezane na turizem.
Na področju turizma v OZS med drugim predlagamo oprostitev davka od dohodka pravnih oseb in
dohodnine od s.p. za 2019 in 2020 ali podaljšanje rokov za plačilo davkov. Predlagamo tudi znižanje
DDV za turizem na 7% za vse storitve za leti 2020 in 2021, oprostitev stroškov omrežnin, nadomestil za
uporabo stavbnega zemljišča ter nadomestil za uporabo avtorskih pravic (SAZAS, IPF, ZAMP) v
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turizmu ter znižanje zavarovalnih premij v turizmu za leti 2020 in 2021.Vlada naj obenem zagotovi
možnost pridobitve nepovratnih sredstev oz. subvencij vsem podjetjem, ki izvajajo aktivnosti na
področju turizma, in sicer v višini najmanj 36 % prihodkov iz leta 2019, kar je tudi v skladu z
usmeritvami ter ukrepi Evropske komisije, ki je 19. 3. 2020 sprejela nov začasni okvir za ukrepe
državne pomoči za podporo gospodarstvu ob izbruhu koronavirusa. Država naj zagotovi zadostno višino
sredstev, da bodo lahko vsa podjetja, ki se ukvarjajo s turističnimi storitvami (turistične agencije,
avtobusni prevozi, taksi prevozi, rokodelske dejavnosti, povezane s turistično ponudbo) s pridobitvijo
teh sredstev pokrili stroške plač, amortizacije, najemnin ter ostalih stroškov poslovanja v letošnjem letu.
Na področju prevoza potnikov so v izredno težkem položaju predvsem prevozniki, ki opravljajo t.i.
turistične oz. občasne prevoze potnikov in prevozniki, ki opravljajo posebne linijske prevoze (prevozi
šolskih otrok in delavcev na delo). Izpostavljamo tudi prevoznike, ki opravljajo avtobusne prevoze na
širšem evropskem trgu. Prevozniki med drugim predlagajo subvencioniranje plačila obresti za
dolgoročne kredite za čas epidemije, možnost preložitve obveznosti do lizing hiš, odkup terjatev s strani
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države ali SID banke za domače in tuje kupce.
Za gradbeni sektor pa predlagamo ukinitev karantene za delavce iz drugih držav, ki so zaposleni v
Sloveniji, in se vračajo na delo po krajšem obisku doma. Predlagamo, da se poišče nek drug inštrument
(hitro testiranje, delo v izolaciji), da delavcu ne bo treba v karanteno. Pospešiti je treba tudi postopke
izdajanja novih gradbenih dovoljenj. Zagotoviti je treba, da bodo tudi na večjih javnih naročilih v
gradbeništvu posle pridobili predvsem domači izvajalci in posledično tudi domači podizvajalci.
Za dodatne infromacije smo vam na voljo.
Mira Črešnar
Vodja odnosov z javnostmi
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OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, p.p. 2350, SI-1000, Ljubljana
T: +386 (0)1 58 30 823, 58 30 501
F: +386 (0)1 50 59 270
M: +386 (0)41 936 844
E: mira.cresnar@ozs.si | http://www.ozs.si
@OZSaktualno
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Raziskovali so turške šance
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerze v Mariboru, je v šolskem letu
2018/19 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada za študentski inovativni
projekt z Arheološki park Turške šance.
Projekt je tako povezal 9 študentov fakultete v Mariboru ter eno študentko iz Univerze v Ljubljani,
Filozofske fakultete. V projekt sta vključena tudi dva zunanja partnerja in sicer Občina Ravne na
Koroškem in Koroški pokrajinski muzej.
Ideja projekta je bila raziskati zgodovinske vire o Turških šancah, ki se raztezajo od Ravne do Kotelj in v
prvi fazi ugotoviti najverjetnejši izgled stražnih stolpov in palisad, ki so bile postavljene za namen
obrambe pred Turki. Območje se je posnelo z dronom in deloma tudi z geodetskimi metodami. Izdelali
so digitalni 3D model celotnega območja, digitalni 3D model stražnega stolpa ter makete območja in
stražnega stolpa s 3D tiskalnikom. Izvedla so se arheološka sondiranja. Pregledali so primere dobrih
praks doma in v tujini na podlagi katerih se je pripravila idejna zasnova za postavitev arheološkega
parka in šolske učne poti z dodatnimi vsebinami. Pripravil se je tudi okvirni finančni načrt rekonstrukcije
ene od šanc s potrebnimi statičnimi izračuni stražnega stolpa. Projekt se zaključuje konec maja, ko
morajo študentje oddati poročila oziroma vse navedene modele, tako v digitalni kot fizični obliki.
Takrat pa bosta seveda na potezi Koroški muzej in predvsem občina Ravne, da realizirata predvideno
rekonstrukcijo v naravi. Ni pa to edini projekt , ki bi želel oživiti turške šance med Ravnami in Kotljami.
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"Nemiri in cestne blokade", če avtoprevoznikov ne bo v tretjem svežnju?
Poziv sekcije za promet OZS-ja
G. K.| 13. maj 2020 ob 14:18 Zadnji poseg: 13. maj 2020 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Avtoprevozniki zahtevajo vključitev v tretji sveženj protikoronskih ukrepov. Foto: BoBo

Iz sekcije za promet na Obrtni zbornici Slovenije ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca opozarjajo, naj vlada v tretji sveženj
protikoronskih ukrepov vključi tudi avtoprevoznike.
Če bo vlada avtoprevoznike ignorirala, se lahko po besedah predsednika sekcije za promet na OZS-ju Petra Piška pojavijo tudi "nemiri in
cestne blokade". Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec na drugi strani verjame, da bo vlada imela posluh za sektor, ki prispeva 17
odstotkov BDP-ja.
"Padli smo iz prvega koronskega svežnja in padli smo iz drugega, upam, da si država ne bo dovolila, da bomo padli iz tretjega," je po današnjem
srečanju upravnega odbora sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) poudaril predsednik Pišek.

Padli smo iz prvega koronskega svežnja in padli smo iz drugega, upam, da si država ne bo dovolila, da
bomo padli iz tretjega.

Peter Pišek, predsednik sekcije za promet

Kot je dejal, zahtevajo takojšnjo finančno pomoč za likvidna sredstva, obratni kapital, naložbena sredstva, državno poroštvo in 30-letni odplačilni
rok s poroštvom, moratorijem in ugodno obrestno mero. Po Piškovih besedah so ljudje v stresu in obupani. "Če ne bomo upoštevani niti v
tretjem svežnju, se znajo zgoditi tudi nemiri, cestne blokade prevoznikov," je opozoril. "To so družine, ki so 30 ali 50 let ustvarjale logistična
podjetja, ki so zdaj pred propadom. Če bomo šli pod vodo, nas nihče več ne bo obudil," je še dodal.

Minister izrazil razumevanje
Vrtovec je na srečanju izrazil razumevanje za panogo, vendar je dejal, da jim denarja ne more zagotoviti jutri, čeprav ve, da ga
potrebujejo. "Lahko vse obljubim, ampak nimam vreče denarja," je dejal in prevoznike pozval k potrpežljivosti in razumevanju. "Računamo na
tretji sveženj, ki se bo začel pripravljati v petek," je poudaril minister.
Po besedah državnega sekretarja Aleša Miheliča infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor pridobil denar. Še
danes se bodo predstavniki ministrstva sešli s predstavniki banke, je dejal. "Prizadevamo si tudi za shemo za nepovratna sredstva. Ne moremo pa
tega zagotoviti jutri. Ocenjujemo, da bi lahko v od dveh do treh tednih prišli do finančnih sredstev," je dejal Mihelič.
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Minister je ob tem poudaril, da je avtoprevozništvo ena izmed hrbtenic slovenskega gospodarstva glede na prispevek bruto domačega
proizvoda, od nje pa so odvisni tudi drugi segmenti gospodarstva, od gradbeništva, turizma, proizvodnje in tako dalje. Prevoznikom je zagotovil,
da bo storil vse, kar je v njegovih močeh, da prepreči propad podjetij v sektorju.
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Infrastrukturno ministrstvo pospešeno išče rešitve s SID banko, da bi sektor prišel do denarja Foto: Reuters

Težave s kreditiranjem
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Predsednik OZS-ja Branko Meh je poudaril, da prevozniki ne dobijo posojil pri komercialnih bankah. "Te želijo imeti boniteto, a če so bile
obratovalnice zaprte in je prevozništvo delalo s polovično zmogljivostjo, sredstev ni in tudi bonitete ni," je poudaril. Med drugim si v OZS-ju po
Mehovih besedah želijo tudi, da se v tretji sveženj vnese ukrep, da lahko prevozniki plačajo DDV po plačani realizaciji.
Pišek pa je po srečanju poudaril še, da se prevozništvo v nekaterih segmentih že deset let ne premakne z mrtve točke. "Prosili smo ga za uporabo
vseh njegovih virov, da pridemo naprej tudi na zakonodajnem področju, pri umeščanju infrastrukture v prostor. Vemo, da v Sloveniji ničesar ne
moreš umestiti v prostor, in zahtevamo prednostno obravnavo za umeščanje logistične infrastrukture v prostor," je srečanje z ministrom še strnil
predsednik sekcije za promet.
OZS predstavil svoje predloge za reševanje prevoznikov
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Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-139/15 z dne 23. 4. 2020
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled (v nadaljevanju Odlok) v
neskladju z Ustavo. Pobudo je vložil lastnik zemljišča, ki mu je bila z izpodbijanim odlokom spremenjena obstoječa
namenska raba iz stavbnega v kmetijsko zemljišče.
Ustavno sodišče je Odlok presojalo z vidika načela zakonitosti (tretji odstavek 153. člena Ustave), ki zahteva, da so
občinski splošni akti skladni z zakonom. Pri tem je Ustavno sodišče upoštevalo, da je ustavna omejitev, ki zavezuje
pripravljavca prostorskega akta pri opredelitvi vsebine prostorskih aktov, tudi pravica do zasebne lastnine iz 33. člena
Ustave.
Ustavno sodišče je navedlo, da sprememba namenske rabe iz zazidljivega v nezazidljivo zemljišče intenzivno poseže v
pričakovanja lastnika zemljišča in s tem tudi intenzivno na novo sooblikuje upravičenja, ki izhajajo iz lastninske pravice.
Zato je ob upoštevanju sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice delno prilagodilo svoje dosedanja stališča
pri presoji občinskih prostorskih aktih, s katerimi se obstoječa namenska raba zemljišča spreminja iz zazidljivega v
nezazidljivo. Sprejelo je stališče, da tovrstna sprememba obstoječe namenske rabe zemljišča pomeni poseg v pravico do
zasebne lastnine.
Lokalna skupnost ima široko polje proste presoje tako pri izbiri ukrepov, s katerimi bo dosegla namensko in smotrno
izrabo zemljišč ter tudi pri oceni, ali so posledice ukrepa upravičene z vidika ciljev, ki jim lokalna skupnost sledi s
pripravo prostorskega akta. Vendar pa lokalna skupnost ne sme popolnoma spregledati interesov posameznikov glede
pravice do zasebne lastnine. Pri sprejemanju prostorskih aktov mora lokalna skupnost pretehtati, ali je izpolnjen pogoj
pravičnega ravnovesja med interesi skupnosti in interesi posameznika. Ustavno sodišče je poudarilo, da zahtevanega
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ravnovesja ni mogoče doseči, če mora prizadeta oseba nositi pretirano individualno breme.
Učinkovito varstvo lastninske pravice v postopkih sprejemanja občinskih prostorskih aktov, ki spremenijo obstoječo
namensko rabo zemljišča iz zazidljivega v nezazidljivo, zahteva že v fazi sprejemanja tega akta sodelovanje med lastniki
zemljišča, občino in državnimi nosilci urejanja prostora. Lastnik zemljišča je dolžan že pred sprejetjem občinskega
prostorskega akta občino seznaniti z vsemi konkretnimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na pravico do zasebne lastnine.
Občina mora že v postopku sprejemanja občinskega prostorskega akta konkretne ugovore lastnika zemljišč preučiti in se
do njih opredeliti z vidika zahteve iskanja pravičnega ravnovesja med interesi skupnosti in interesi posameznika. Ustavna
zahteva po ustreznem uravnoteženju interesov skupnosti in posameznikove pravice do premoženja pa zavezuje tudi
državne nosilce urejanja prostora pri pripravi smernic in mnenj. Te zahteve so bile določene tudi v 7. členu in prvem
stavku šestega odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki je v času sprejema Odloka urejal postopek
sprejema občinskega prostorskega akta.
Pobudnik je v postopkih javne razgrnitve podal pripombe o prekomernem posegu v njegovo lastninsko pravico. Občina se
do teh navedb ni opredelila z vidika zahteve iskanja pravičnega ravnovesja med interesi skupnosti in interesi
posameznika. Ustavno sodišče je ugotovilo, da Občina Bled v postopku sprejema Odloka ni spoštovala 7. člena in prvega
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stavka šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju. Zato je presodilo, da je Odlok v neskladju s tretjim
odstavkom 153. člena Ustave.
Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka v delu, ki je spremenil
obstoječo namensko rabo zemljišč iz gozdnih površin v gozd s posebnim pomenom, ker so očitki pobudnika očitno
neutemeljeni.

Datoteke
Odločba
[447.32 KB]

Pritrdilno LM dr. Jadek Pensa
[341.33 KB]

Pritrdilno LM dr. Accetto
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S petnajste seje mestnega sveta v Kranju
Kranj, 13. maj 2020 – V Kranju so se mestni svetniki danes na redni seji obravnavali vrsto
zadev, nekaterih predvidenih že za sejo marca, ki je zaradi epidemije koronavirusa ni bilo
možno izvesti. Ob spoštovanju zaščitnih ukrepov so se svetniki seznanili s porabo
proračunskih sredstev za zaščito proti širjenju virusne epidemije, odločili o več
kadrovskih in premoženjskih zadevah, potrdili zaključni račun Mestne občine Kranj (MOK)
za leto 2019 in se seznanili s poslovanjem javnih zavodov v letu 2019. Sprejeli so odlok
glede spreminjanja meje parcel (v prvem branju), spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Šolskega centra Zlato polje in razveljavili odlok o javno-zasebnem partnerstvu za
gradnjo pri OŠ Staneta Žagarja.

Poročilo o porabi proračunske rezerve
Mestni svet se je seznanil s poročilom o porabi proračunske rezerve za stroške ukrepov zaščite
in za zajezitev epidemije koronavirusa.
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Na prvi dopisni seji po uvedbi posebnih razmer so za zagotavljanje preventivnih ukrepov na
območju MOK namenili proračunska sredstva v višini do 800.000 evrov. Do 5. maja je bilo
evidentiranih stroškov (izdanih naročilnic) 38.294,35 evrov, plačanih računov v višini 25.325,27
evrov, vsota prejetih računov, ki čakajo na valuto plačila, pa je bila 809,55 evra.
Sredstva so bila porabljena za zaščitna sredstva (razkužila, zaščitne maske, zaščitne vizirje,
rokavice, škropilnice, označevalne trakove CZ MOK in ostali drobni inventar za civilne zaščite ter
njenih enot), informiranje in obveščanje občanov (letaki, plakati), prehrambne pakete in zdravila
za rizične skupine občanov (samo zalaganje stroškov, ki jih uporabniki plačajo). Civilna zaščita
MOK je vsa zaščitna sredstva in opremo nabavila za svoje enote, Gasilsko reševalno službo
Kranj, Komunalo Kranj, prostovoljce, občane in po potrebi tudi za Dom upokojencev Kranj in
ostale javne zavode v Mestni občini Kranj.
Prav tako je Civilna zaščita MOK v sodelovanju z Gasilsko reševalno službo Kranj organizirala
logistiko in pripravila razkužila za Domplan (koncentrat je zagotovil Domplan), ki je le-ta ponudil
občanom za obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb. Poleg navedenega je opravljala tudi
aktivnosti izven svojih pristojnosti, kot so merjenje temperature v Domu upokojencev, pomoč pri
prevozih občanov in pri reševanju medsosedskih sporov.

Kadrovske zadeve
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Zaradi odstopa svetnice Tanje Graonja Krstev, ki ga je sporočila 17. marca 2020, je Občinska
volilna komisija Mestne občine Kranj ugotovila, da nadomestni mandat pripade naslednjemu
kandidatu z liste Zoran za Kranj Gašperju Petercu, ki ga je sprejel. Mestni svet je potrdil mandat
novemu članu.
Prav tako je kot mestni svetnik odstopil Robert Kranjec in je nadomestni mandat
sprejela Gordana Grobelnik. Mestni svet je potrdil mandat novi svetnici.
Mestni svet se je seznanil z odstopom Mateja Pirca s funkcije člana Nadzornega odbora MOK in
za novega člana imenoval Dušana Josevskega.
V svet senata za reševanje pritožb zoper delo policistov je imenoval Aleša Bizjana, Stanislava
Lončariča in Aleša Trilarja.
Mestni svetniki so izrekli pozitivno mnenje h kandidaturi za delovno mesto ravnateljice OŠ Matije
Čopa trem kandidatkam, Luciji Rakovec, Nataši Durjava in Kristini Zupančič.
Mestni svet je potrdil imenovanje Tomaža Vilfana za direktorja javnega zavoda Gasilsko
reševalne službe Kranj, in sicer za mandatno dobo štirih let. Na javni razpis so se prijavili trije
kandidati. Razpisna komisija je v odločanje mestnemu svetu predlagala Tomaža Vilfana, ki je po
razpisnih pogojih v največji meri strokovno usposobljen za zasedbo tega delovnega mesta.
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Mestni svet se je seznanil z dopisom predsednice Sveta Zavoda za turizem in kulturo Kranj
(ZTKK), stališčem župana in ostalo listinsko dokumentacijo, iz katere izhajajo očitane kršitve v
zvezi z delom direktorja zavoda mag. Tomaža Štefeta, ki v skladu z zakonodajo in odlokom
lahko predstavljajo razlog za predčasno razrešitev. Očitane kršitve:
da pri svojem delu ni ravnal po predpisih in splošnih aktih zavoda (napake pri javnih
naročilih, pri obravnavi revizijskega poročila, pri zagotavljanju nadomeščanja lastnih
odsotnosti, pri pripravi gradiv za svet zavoda in zagotavljanju izvajanja delovnih ur
zaposlenih v skladu z delovno zakonodajo),
da neutemeljeno ni izvršil sklepov organov zavoda (neizvršena oddaja prostorov Kavarne
Khislstein 12.56),
da je malomarno opravljal svoje dolžnosti tako, da je otežil ali onemogočil opravljanje
dejavnosti zavoda (prepozna gradiva za seje sveta zavoda, neurejena pooblastila v času
njegove daljše odsotnosti).
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Mestni svet je na predlog župana soglasno sprejel sklep o začetku postopka za razrešitev
direktorja Zavoda za turizem in kulturo Kranj mag. Tomaža Štefeta in ga pozval, da se v 15 dneh
od prejema sklepa izjasni o očitanih kršitvah.

Premoženjske zadeve
Mestni svet je potrdil naslednje premoženjske zadeve:
Prenehanje obstoja javnega dobra:
na treh parcelah v katastrski občini Nemilje: v naravi parcele predstavljajo dvorišče
oziroma opuščeno pot. Po izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra bo MOK
zemljišča prodala glede na vloge lastnikov sosednjih zemljišč, ki bodo tako
funkcionalno zaokrožili svoja zemljišča;
na parceli v Zgornji Besnici, prav tako za namen prodaje za zaokrožitev sosednjega
zemljišča;
dveh parcelah v Čirčah: gre za nepremičnino, ki je bila namenjena za izvedbo
Podjetniškega inkubatorja, kar ni bilo realizirano, in bo MOK nepremičnino vrnila
oziroma prenesla na Republiko Slovenijo.

Prav tako so svetniki sprejeli dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOK
za leto 2020, in sicer za prodajo petih zemljišč (Babni vrt, Zgornja Besnica in tri v Nemiljah) ter
dveh deležev na stavbah, in sicer na Koroški cesti 29 in Kidričevi cesti 47a v Kranju. Potrdili so
tudi prerazporeditve sredstev in dopolnitve načrta pridobivanja zaradi uveljavljanje predkupne
pravice za nakup nepremičnine v Mavčičah za potrebe izvajanja programa predšolske vzgoje in
za dopolnitev sredstev za izvajanje monitoringov na območju centralne čistilne naprave.
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Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj
V prvi obravnavi je mestni svet soglasno sprejel spremembe in dopolnitve Statuta, ki širijo
pristojnost mestnega sveta, da imenuje predstavnike MOK v vseh oblikah javnopravne osebe, ne
le za primer javnih zavodov (kot je to določala prej veljavna dikcija statuta). Dopolnjena je tudi
določba statuta, da mora biti na vsaki seji rezerviran čas za vprašanja, pobude in predloge, ki jih
postavljajo člani mestnega sveta, na način, da se določba nanaša le na redne seje mestnega
sveta. Sprejete spremembe statuta se nanašajo tudi na omejitev pristojnosti delovnih teles
mestnega sveta in Sosveta za krajevne skupnosti, da obravnavata le zadeve iz pristojnosti
mestnega sveta, ki so predmet odločanja na njegovih rednih in izrednih sejah (ne pa na dopisnih
sejah).

Zaključni račun MOK za leto 2019

97

Kranj.si
Država: Slovenija

13.05.2020
Sreda, 21:50

Kazalo

https://www.kranj.si/s-petnajste-seje-mestnega-sve...

4/7

Primerjava vseh prejemkov proračuna in vseh izdatkov pokaže, da so bili prejemki skupaj z
najetim kreditom realizirani v višini 57,69 mio evrov, izdatki skupaj z odplačilom kredita pa v višini
56,27 mio evrov. Realizirani prejemki so torej za 1,4 mio evrov presegli izdatke.
Za leto 2019 so bili v Odloku o proračunu MO Kranj predvideni prihodki in drugi prejemki v višini
dobrih 63,2 mio evrov. Načrtovani prihodki in drugi prejemki proračuna so bili realizirani v višini
dobrih 54,1 mio evrov ali 85,6 % v primerjavi s sprejetim proračunom. V letu 2019 je bila
planirana tudi zadolžitev do višine 12 mio evrov, realizacija znaša 3,5 mio evrov.
Proračun MO Kranj za leto 2019 je bil realiziran z indeksom 70,9 (z odplačilom dolga). Posebni
del brez upoštevanja načrtov razvojnih programov (NRP) je v primerjavi s sprejetim planom
realiziran z indeksom 90, NRP pa z indeksom 45,6 (pretežno zaradi časovnega zamika pri
realizaciji investicijskih projektov, sofinanciranih s sredstvi EU in države (Gorki 2, PŠ Center,
Urbana prenova Kranja 1). To pomeni, da je v nominalnih zneskih proračun nerealiziran v višini
23,09 mio evrov. Od tega je dobrih 18,58 mio evrov nerealiziranih načrtovanih projektov iz NRP
ter 4,5 mio evrov nerealiziranih odhodkov v delu brez NRP.
Podrobneje je zaključni račun razčlenjen v prilogi.

Poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019
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Mestni svetniki so se seznanili s poslovanjem 18 javnih zavodov s področja družbenih dejavnosti
(dva s področja zdravstva, 12 s področja vzgoje in izobraževanja, trije s področja kulture in en s
področja športa), enim s področja turizma in kulture, gasilsko-reševalne službe in energetike ter
potrdili razporeditve presežkov ter pokritje izgube v enem zavodu.
Skoraj vsi javni zavodi, katerih ustanoviteljica je MOK, so v letu 2019 poslovali pozitivno, razen
Kranjskih vrtcev, ki so ustvarili 20.245 EUR izgube. Pokrili jo bodo iz ostanka presežkov
prihodkov nad odhodki v letu 2020. Kranjski vrtci so se v prvem obdobju šolskega leta 2019/2020
srečali z nekaj nepredvidenimi situacijami, ki jih ni bilo moč zaobiti. Dotikale so se predvsem
varnosti, zdravja in bivalnih pogojev uporabnikov. Izvedba popravil, menjav, sanacij in dodatnih
preventivnih ukrepov ter aktivnosti, poleg redno načrtovanih, je povzročila dodatne finančne
obveznosti, kar je povzročilo negativno poslovanje zavoda.
Zavodi bodo presežke sredstev iz leta 2019 v glavnem namenili za nabavo potrebnih osnovnih
sredstev, za različna vzdrževanja v objektih in zunanjih površin ter za izboljšave delovnih
procesov.
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Razveljavitev javno-zasebnega partnerstva za OŠ Staneta Žagarja
Mestni svetniki so potrdili Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za
izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja.
Razveljavitev odloka je posledica sklenitve sporazuma o razvezi koncesijske pogodbe z družbo
GGD, s katero je MOK dosegla dogovor, da se gradnja objekta ne bo izvajala z mehanizmom
javno-zasebnega partnerstva, ker ima MOK možnost črpanja EU sredstev in sredstev Eko sklada
za ta projekt.

Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na
območju Mestne občine Kranj
V Zakonu o urejanju prostora je v četrtem odstavku 186. člena določeno, da občina lahko
sprejme odlok, s katerim bodo določena območja, na katerih bo potrebna pridobitev soglasja za
spreminjanje meje parcele. Poglavitna vsebina odloka je določitev območij, na katerih je
potrebno soglasje za spreminjanje mej zemljiških parcel. V postopku izdaje soglasja se bo
preverjala skladnost predlagane spremembe meje parcele s pogoji za parcelacijo, ki so določeni
v prostorskih aktih. Glede na to, da se v prostorskih aktih določila o pogojih za parcelacijo
nanašajo le na stavbna zemljišča, sledi temu tudi določitev območij, na katerih je potrebno
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soglasje. Iz tega razloga so kot območje obveznega soglasja določena stavbna zemljišča v
skladu z občinskim prostorskim načrtom.
Razlog za uvedbo soglasja občine v upravnih postopkih spreminjanja meje je stanje na področju
sprememb parcelnih mej. Razširjena je namreč praksa, ko se v postopkih parcelacij zemljiških
parcel ne oblikujejo gradbene parcele, ki predstavljajo zemljišče pod stavbo in funkcionalno
zemljišče, ki pripada tej stavbi, temveč se odmerjajo parcele minimalnih velikosti, ne glede na
dejansko porabo prostora. Razlog je pogosto v želji po zmanjšanju komunalnega prispevka in
drugih dajatev.
Mestni svet je v prvem branju odlok potrdil. Pripombe svetnikov bodo upoštevane v predlogu
odloka za drugo branje.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Šolskega
centra Zlato polje
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Celotno osrednje območje kompleksa ZN Zlato polje je bilo do sedaj namenjeno razvoju
univerzitetnega in srednješolskega središča širšega gravitacijskega območja Gorenjske.
Predmet sprememb in dopolnitev ZN Zlato polje je funkcionalna celota (oznake FC P1 in del FC
I) in predstavlja zahodni del območja ob Koroški cesti. Območje se navezuje na Koroško cesto
kot mestno vpadnico, na katero sta predvidena dva priključka, ter na notranjo zbirno cesto ob
predelu z oznako FC P1. Na obravnavanem območju je poleg družbene dejavnosti dopustna tudi
poslovno-trgovska dejavnost in stanovanja ob hkratnem zagotavljanju ustreznega koridorja
cestnega in zelenega obcestnega prostora ter zadostnega števila parkirnih mest.
Mestni svetniki so odlok v drugem branju potrdili in bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Ponovno odločanje o oprostitvi najemnin za nepremičnine v lastni MOK
in krajevnih skupnosti
Svetniki so ponovno obravnavali sklep, ki so ga glede oprostitve plačila najemnin nepremičnin v
lasti MOK in krajevnih skupnosti za čas trajanja prepovedi opravljanja gospodarske dejavnosti
sprejeli na dopisni seji 24. aprila 2020, in odločili, da ga ne sprejmejo.
Župan je izvrševanje sklepa zadržal zaradi sprejema Zakona o ugotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki bistveno drugače ureja institut
oprostitve najemnin za nepremičnine v lasti države in občin. Ker je zakon nadrejeni akt sklepu
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MOK, ni potrebe po samostojnem urejanju s strani občine.
O oprostitvi najemnine oziroma njenega dela bo na podlagi določbe 34. člena zakona odločil
župan, ob upoštevanju pogojev iz točke 3.1 Začasnega okvira:
Najemnik dne 31. decembra 2019 ni bil podjetje v težavah, kot je opredeljeno v 18. točki 2.
člena Uredbe 51/2014/EU;
Skupni znesek javnih sredstev, ki jih prejme najemnik, v skladu s točko 3.1 Začasnega
okvira, ne sme preseči 800.000 eurov ali 120.000 eurov, če je najemnik dejaven v sektorju
ribištva in akvakulture, ali 100.000 eurov, če je najemnik dejaven na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Vsi navedeni zneski morajo biti izraženi kot bruto zneski pred odbitkom davkov ali drugih
dajatev.
Skupni znesek sofinanciranja istih upravičenih stroškov, ki se financirajo tudi iz drugih
javnih virov, ne sme preseči omejitev, določenih v prejšnji alineji;
Ukrepi na podlagi tega zakona ne izključujejo dodelitve pomoči de minimis oziroma pomoči,
dodeljene v skladu s Splošno uredbo o skupinskih izjemah, če so spoštovane določbe
relevantnih aktov Evropske komisije.
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Naslovna fotografija: Pixabay
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29. REDNA SEJA DRŽAVNEGA
SVETA RS
sreda, 13. 05. 2020
S spremembami zakona do nadomestila za starša, ki sobiva ob hospitaliziranemu
otrok
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Ljubljana, 13. maj 2020 – Državni svetniki so na današnji 29. redni seji Državnega sveta
RS kot ključne obravnavali spremembe in dopolnitve Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, ki zvišuje starostno mejo otrok, ki so upravičeni do sobivanja z
enim od svojih staršev v zdravstvenem zavodu v času svoje bolezni do dopolnjenega 15.
leta.
Državni svetniki so po razpravi sprejeli predlog besedila Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanja, ki med drugim
enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranemu otroku za čas sobivanja, daje pravico do
nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela. Poleg tega zakon zvišuje starostno mejo
otrok, ki so upravičeni do sobivanja z enim od svojih staršev v zdravstvenem zavodu v
času svoje bolezni, s 6 na do dopolnjenih 15 let. Trenutno postavljena starostna meja do
vključno 5 let se namreč v praksi kaže kot prenizka. Pri sobivanju gre namreč za pravico
otroka in ne starša, možnosti uresničevanja pravice pa morajo biti dane pod enakimi pogoji
vsem otrokom, ki še niso sposobni sprejemati odločitev o svojem zdravljenju. Predlog
zakona sledi tudi pobudam pediatrov, da bi se nega ožjega družinskega člana vodila v
koledarskih in ne delovnih dnevih. Na tak način se zagotavlja enako obravnavo staršev ter
posledično tudi otrok, saj po obstoječi ureditvi lahko med starši pri trajanju odsotnosti
zaradi nege ožjega družinskega člana prihaja do neutemeljenih razlik na podlagi tega,
koliko dni v tednu delajo. S tem se bo tudi zmanjšalo administrativno breme za izvajalce
zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.
Rdeča nit točke pobude in vprašanja državnih svetnikov je bila ukrepanje za omilitev
posledic sprejetih protikoronskih ukrepov. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je podal
pobudo, naj Vlada RS sprosti t. i. protikoronske ukrepe in poskrbi za čim hitrejši zagon
gospodarstva v celoti – ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov – ter pripravi natančen
pregled ﬁnančnega stanja z namenom preprečitve prezadolževanja. Opozoril je še, da je
treba opraviti natančen pregled obstoječega ﬁnančnega stanja, saj obstaja utemeljena skrb,
da bo nadaljevanje obstoječega delovanja pripeljalo do hude gospodarske krize in potrebe
po prestrogih varčevalnih ukrepih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter
Ministrstvo za kulturo in ostala ministrstva pa je pozval, naj omogočijo enotno podaljšanje
rokov za poročanje in izvedbo domačih in mednarodnih projektov na vseh področjih, zlasti
pa na področju kulture, znanosti, visokega šolstva, izobraževanja in športa, za štiri mesece.
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Poleg tega je pozval Ministrstvo za okolje in prostor, naj v sodelovanju s predstavniki
stroke s področja varstva okolja sprejme ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali možnost
učinkovitega okoljevarstvenega nadzora v okviru gradbene zakonodaje, in ukrepe za
kakovostno strokovno varovanje okolja. Podlaga za to naj bo Bela knjiga strokovnega
varovanja okolja, ki je bila izdana marca letos na podlagi prispevkov, ki so bili
predstavljeni na strokovnem posvetu z naslovom Znanost o okolju.
Državni svetnik Tomaž Horvat pa je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti naslovil pobudo, da v primeru, če invalidi, ki so zaposleni za krajši delovni
čas, niso upravičeni do dodatka iz 33. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, to uredi in
se jih čim prej uvrsti med upravičence.
Na seji so se državni svetniki seznanili tudi z zaključki posveta z naslovom Finančni
položaj slovenskih občin, ki ga je na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov
organiziral Državni svet. Na posvetu so soočili poglede državni svetniki, županje in župani
na eni strani ter politični odločevalci – predstavniki političnih strank na drugi strani glede
odprtih vprašanj ﬁnanciranja občin. Na podlagi izmenjave mnenj in podanih predlogov so
poiskali možne rešitve za ustreznejši sistem ﬁnanciranja občin.
Kot zadnje pa so se na seji seznanili s pripravami na volitve predsednika in podpredsednika
Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob
izteku prve polovice VI. mandata. Volitve bodo potekale 10. junija.
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Video in foto: Milan Skledar /S-tv
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