Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 7. 2020
Število objav: 13
Internet: 12
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
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Naslov

Razmere na trgu dela v Podravju se po epidemiji umirjajo (tema)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 13. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v tistih panogah, kjer so bili najbolj množično prisiljeni v odpuščanja, torej zlasti v gostinstvu in turizmu, predelovalnih
dejavnostih, trgovini in gradbeništvo, že kažejo nove potrebe po zaposlovanju. "To je pokazatelj, da bi lahko bila
aktualna kriza dejansko bolj kratkotrajna, kar so napovedovali tudi makroekonomisti....

Naslov

Cene gradbenih materialov, razen bitumna, med krizo in danes brez večji nihanj

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 7. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Cene gradbenih materialov, razen bitumna, med krizo in danes brez večji nihanj Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: gradbeništvo dodaj ZRS dodaj CP Novo mesto dodaj Edo Škufca dodaj Boris Sapač dodaj Čas branja: 5 min
SHRANI 0 13.07.2020 14:02 Dopolnjeno: 13.07.2020 14:16...

Naslov

Intervju: Jože Renar

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...socialnemu dumpingu« Dober kader je pomemben za ohranjanje gospodarstva. Tega se zaveda mag. Jože Renar iz
Zbornice gradbeništva in industrije gradbenih materialov, ki je prepričan, da je v slovenskem gradbeništvu nujno
potrebno zvišanje kakovosti delovnih mest in socialne varnosti zaposlenih.Te prinesejo tudi kakovostne in
kompetentne...

Naslov

Uvedba začasnega univerzalnega temeljnega dohodka bi lahko močno spodbudila porabo
in omilila recesijo

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...investicije v infrastrukturo, ki hkrati spodbujajo aktivnost velikega dela gospodarstva in njihova delovna mesta, hkrati
pa imajo velike multiplikativne učinke (gradbeništvo ima največje multiplikativne učinke od vseh ostalih panog).
Problem pri tej javnih investicijah pa je, da običajno ni na zalogi projektov, ki bi jih lahko...

Naslov

PODPIS POGODB ZA SANACIJO JAVNE RAZSVETLJAVE V BENEDIKTU IN DRUGO
FAZO KANALIZACIJE V SV. TREH KRALJIH

Medij

Rsg.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vrednost investicije in vzdrževanja bo pa v sedmih letih znašala 155.000 €. Župan Občine Benedikt, mag. Milan
Repič in direktorica gradbenega podjetja GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, Petra Wweindorfer, sta pa
podpisala gradbeno pogodbo za „Izgradnjo kanalizacije Sv. Trije Kralji – II. faza”. Gradbena dela bi...
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Naslov

Kaj pravi statistika?

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Vesna Bizjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...V letošjem maju izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot lani. Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila
junija 2020 po poročanju Statističnega urada RS (SURS) za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019
pa je bila za 25 odstotnih...

Naslov

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja z novim zakonom še daljši

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Nina Šprohar

Teme

Gradbeni zakon

...neupoštevanje mnenja pa se občina (mnenjedajalec) ne more pritožiti,«razložijo, kje nastajajo težave. »Sedanja
ureditev je slaba« »Sedanja ureditev v gradbenem zakonu, po kateri so mnenja nadomestila prejšnja obvezna soglasja
in mnenja tudi niso več sestavni del projektne dokumentacije, je po našem mnenju slaba. Pridobivanje...

Naslov

T e D n i (K) Občine

Medij

Kamnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne
upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib
težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni...

Naslov

Razmere na trgu dela v Podravju se po epidemiji umirjajo

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v tistih panogah, kjer so bili najbolj množično prisiljeni v odpuščanja, torej zlasti v gostinstvu in turizmu, predelovalnih
dejavnostih, trgovini in gradbeništvo, že kažejo nove potrebe po zaposlovanju. "To je pokazatelj, da bi lahko bila
aktualna kriza dejansko bolj kratkotrajna, kar so napovedovali tudi makroekonomisti....

Naslov

Sodelovanje

Medij

Navtika Plus, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 58

Površina: 78 cm2

...Saxdor SODELOVANJE Kaj nastane, ko združijo moči in ideje finski ter slovenski inženirji? Saxdor. Nova linija plovil
z izvenkrmnimi motorji se zdi na videz nekako znana. Seveda, saj je zraven Sakari Mattila, ki je zaslužen za preboj
znamk Axopar,...
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GBC Slovenija z bolj trajnostnim pristopom za projektiranje novih ter obnovo dotrajanih
fasad

Medij

Revija-energetik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...v skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi
zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v
veljavi od 1. 7. 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta...

Naslov

Andrej Vizjak: »Varstvo narave je treba uravnotežiti z aspektom razvoja«

Medij

Notranjskoprimorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Jelka Lekše

Teme

Gradbeni zakon

...nared za sprejem jeseni, do konca leta pa posredovana v sprejetje v državni zbor.« Prvi protikoronski zakon je
prinesel pomembne spremembe na področju gradbene zakonodaje. Nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem
interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdaje gradbenih dovoljenj, postavlja strožje pogoje za sodelovanje...

Naslov

LOKALNI UTRIP PONEDELJEK, 13.07.2020

Medij

Radioprlek.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...celo kartelno določanje cen in zavrača uradne izračune stroškov pridelave. (STA) V minulem tednu so v Občini
Starše podpisali pogodbo s podjetjem GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer iz Radencev za asfaltiranje
občinskih cest v letu 2020. Modernizacija cest se bo pričela takoj in mora biti zaključena do sredine...
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Razmere na trgu dela v Podravju se po
epidemiji umirjajo (tema)
Razmere na trgu dela na območju Podravja se v zadnjih tednih nekoliko umirjajo, novi direktor območne službe zavoda
za zaposlovanje v Mariboru Bernard Memon pa upa, da bo jesen vendarle manj negotova od prvotnih strahov in da se
bodo trendi že naslednje leto znova obrnili navzgor. Regija je sicer konec aprila beležila 10,9-odstotno brezposelnost.
Samo na območju mariborske območne službe je bila stopnja registrirane brezposelnosti 11,7-odstotna, kar je nad
slovenskim povprečjem, ki znaša 9,1 odstotka. Na območju ptujske službe je slika nekoliko boljša od povprečja, saj je
stopnja 8,8-odstotna, celotna podravska regija pa je sicer za pomursko na drugem mestu po stopnji brezposelnosti v
državi.
Kar Memona vendarle veseli, je dejstvo, da se je na mariborskem območju v primerjavi s predhodnim mesecem število
brezposelnih le začelo zniževati. Medtem ko se je v nekaterih regijah ta junija celo povečala, pa se je na mariborskem
območju znižala za 4,2, na Ptujskem pa za 3,5-odstotne točke.
Tako je bilo na mariborskem območju na zavodu prijavljenih 12.080 iskalcev zaposlitve, medtem ko je bilo teh aprila in
maja, torej na višku epidemije, že 12.600, na Ptuju pa je bilo junija 3376 ljudi brez zaposlitve.
Sta pa obe območni službi zaradi izbruha epidemije junija beležili znatno večjo brezposelnost kot v istem mesecu pred
letom dni. Ta je bila v Mariboru višja za skoraj 23 odstotkov, na Ptuju pa celo za 40 odstotkov.

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

Še bolj zgovoren je podatek o novoprijavljenih osebah na obeh zavodih. V Mariboru jih je bilo aprila 2552, to pa je več kot
trikrat več v primerjavi z istim mesecem leto prej. Junija se je številka znižala na 910, kar pa je še vedno skoraj dvakrat
toliko kot junija 2019. Na Ptuju se je aprila na zavod prijavilo 718 ljudi, v enakem obdobju lani 215, junija pa 276, še
vedno precej več kot lani v tem času.
Memona z optimizmom navdaja dejstvo, da se medletni upad številk tako na državni ravni kot v regiji le nekoliko
zmanjšuje, prav tako pa tudi, da se prav v tistih panogah, kjer so bili najbolj množično prisiljeni v odpuščanja, torej zlasti v
gostinstvu in turizmu, predelovalnih dejavnostih, trgovini in gradbeništvo, že kažejo nove potrebe po zaposlovanju.
"To je pokazatelj, da bi lahko bila aktualna kriza dejansko bolj kratkotrajna, kar so napovedovali tudi makroekonomisti.
Upam si reči, da bi se lahko, če jeseni ne bo večjih izbruhov bolezni, naslednje leto vse skupaj res znova obrnilo
navzgor," je optimističen prvi mož mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje.
V nekaterih panogah se vseeno bojijo jeseni, ki bi lahko prinesla novo negotovost. Po njegovem bi lahko v morebitnem
drugem valu spet prišlo do težav v gostinstvu in turizmu, še posebej, če bi znova prišlo do kakšnega omejevanja druženj.
Po podatkih Memona se je trend odpuščanj ustavil tudi v Avstriji, kamor na delo odhaja precej prebivalcev podravske
regije.
Sicer pa bo realne razmere po njegovem mogoče oceniti šele jeseni, še posebej pa takrat, ko bodo zaključili z
izplačevanjem nadomestil za čakanje na delo. Trenutno je namreč marsikatero podjetje lahko izkoristilo vladne ukrepe,
ko teh več ne bo, pa bo bolj jasna slika glede njihove likvidnosti, je dodal.
Memon, sicer predsednik mariborskega mestnega odbora NSi, ki je na čelo območne službe prišel šele nedavno, je ob
tem poudaril tudi izredne napore zaposlenih na zavodu, ki trenutno ob rednem delu opravljajo tudi vse dolžnosti,
povezane z interventnimi ukrepi države.
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Cene gradbenih materialov, razen bitumna, med krizo in
danes brez večji nihanj
Čas branja: 5 min

0
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

VASILIJ KRIVEC

Slovenska gradbena podjetja zaradi epidemije trenutno nimajo težav pri dobavi osnovnih
gradbenih materialov, med epidemijo je bila otežena le dobava specialnih materialov iz uvoza.
Foto: Shutterstock

Več iz teme:
Š
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https://gradbenistvo.finance.si/8963906/Cene-gradb...

gradbeništvo >
SGP Pomgrad >

ZRS >

CP Novo mesto >

Združenje asfalterjev... >

Edo Škufca >

Boris Sapač >

Slovenko Henigman >

Tako gradbena podjetja kot proizvajalci gradbenih materialov letos ne opažajo večjega
nižanja cen gradbenih materialov, podatki Statističnega urada Republike
Slovenije pa kažejo, da so cene gradbenih materialov v prvem četrtletju letos malenkost
upadle. V primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 so bile nižje za 1,1 odstotka, v primerjavi
s prvim lanskim četrtletjem pa za 2,1 odstotka. Skupni stroški za gradnjo stanovanj so
sicer višji, vendar zaradi stroškov dela. V prvem četrtletju so v primerjavi z lanskim
zadnjim četrtletjem zrasli za 5,9 odstotka, na letni ravni pa so se zvišali za 6,5 odstotka.

Težavne le dobave specialnih komponent iz uvoza
V CGP jim je težave z dobavami materialov uspelo reševati z ustaljenimi in
alternativnimi viri in so tako izpeljali vse projekte. Cene materialov so ostale večinoma
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na enaki ravni. Član

Foto: Jure Makovec

Edo Škufca, CGP: »Cene gradbenih materialov so
danes na približno enakih ravneh kot v začetku tega
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leta.«
uprave tega novomeškega gradbinca Edo Škufca je povedal, da nimajo težav z dobavo
osnovnih materialov, kot so cement, opeka in bitumen. Kamnite materiale, betone in
asfalte proizvajajo sami, zato niso odvisni od drugih dobaviteljev. Nekaj težav so imeli s
konstrukcijskim železom, ki prihaja iz tujine, in pri uvozu nekaterih specialnih
materialov, kot so aluprofili, elektroizdelki, specialni elementi in materiali za uporabo v
visokogradnji. Težave z dobavo so imeli predvsem iz Italije, Avstrije, Francije in
Združenega kraljestva.

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

Foto: Jure Makovec

Boris Sapač, Pomgrad: »Težav z dobavo gradbenih
materialov nimamo, nekaj težav smo imeli pri
uvozu.«
Tudi v Pomgradu ugotavljajo, da cene cementa, peska in betonskega jekla ostajajo
enake. Cene opeke so se
dvignile, siporeksa za tri odstotke, porotherma 30 za pet odstotkov, modulbloka pa za 11
odstotkov. Tudi v Pomgradu z dobavami strateških materialov niso imeli večjih težav, saj
so pravočasno zagotovili zaloge.

Cena bitumna se je znižala, vendar se že viša
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Edo Škufca poudarja le cene bitumna in energentov, ki so se v času koronakrize znižale,
vendar pa se cene bitumna postopoma višajo in pričakovati je, da se bodo spet ustalile na
predkriznih ravneh. Na drugi strani v Pomgradu pravijo, da so cene bitumnov ostale
enake in so imeli ob uvozu težave zaradi nejasnosti pri operativnem delu mejnih organov
in večjih zastojev zaradi daljših postopkov preverjanja.
Gibanja cen bitumna smo preverili tudi pri Združenju Združenja asfalterjev
Slovenije. Predsednik upravnega odbora Slovenko Henigman je pritrdil izračunom
CGP, saj pravi, da je med prvim valom epidemije cena bitumna res upadla, v zadnjih
tednih pa spet raste in je približno za petino višja od najnižje letošnje vrednosti. Drugače

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

pa tega

Foto: Jure Makovec

Slovenko Henigman, Združenje asfalterjev
Slovenije: »Bitumna v Sloveniji ne proizvajamo,
težav pri dobavi ni, dinamika obnov in gradnje
slovenskih cest pa je letos precej upočasnjena.«
materiala, ki je osnova za izdelavo asfaltnih zmesi, v Sloveniji ne proizvajamo, saj gre za
stranski produkt rafinerij, ki jih v Sloveniji ni. Zato ga uvažamo predvsem iz Italije,
Avstrije, Madžarske in Hrvaške, manjši del uvozimo iz Srbije in Nemčije. »Med krizo
slovenska podjetja niso imela težav z dobavo bitumna, podobno je danes,« pravi
Slovenko Henigman, ki poudarja, da sta največja slovenska investitorja v gradnjo in
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obnovo cest Dars in DRSI zaradi manjšega obsega cestnega prometa spodbujala k
obnavljanju cest in asfaltiranju.
Henigman tako opozarja, da se tovrstna gradbena dela izvajajo povsod, kjer so za to
izpolnjeni pogoji, pri nekaterih izvajalcih se že kaže pomanjkanje dela, saj so postopki
javnih naročil marsikje zastali. Tako ponudba bitumna danes sledi povpraševanju
slovenskih asfalterjev in gradbenih podjetij, pri čemer v Združenju asfalterjev Slovenije
poudarjajo, da imajo podjetja pri teh delih še veliko rezerve in prostih zmogljivosti.

Proizvodnja cementa v Salonitu po prvem valu raste
»Slovenski trg je doživel manjše upade prodaje, marca in aprila od pet do deset
odstotkov, italijanski pa v istih mesecih tudi do 65 odstotkov,« je povedal

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

direktor Salonita Anhovo Julijan Fortunat, ki

Foto: Press

Julijan Fortunat, Salonit, Anhovo: »Padci prodaje v
Sloveniji niso bili hudi, izvoz v Italijo pa se je
zmanjšal za 65 odstotkov.«
dodaja, da trenutno zaznavajo pozitivno dinamiko prodaje, zato proizvodnja redno
obratuje. Ves čas so kupcem zagotavljali in še zagotavljajo celotne količine cementa za
njihove potrebe. Med prvim valom kroronakrize je delo na gradbiščih potekalo v
omejenem obsegu, zato je prišlo do zmanjšanega povpraševanja na trgu za sipki cement.
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Zaznali pa so povečano povpraševanje po vrečnem cementu, saj je bila to odlična
priložnost za opravljanje manjših del doma. Politike prodajnih cen letos kljub
koronakrizi v Salonitu niso spreminjali.
Proizvodnja v Lafargeu, kjer cement dobavljajo iz Avstrije, Madžarske in Hrvaške, je po
besedah direktorja Pavla Marđonoviča potekala skladno z običajnimi procesi in brez
kakšnih izrednih težav, letošnja prodaja teče po načrtih. Zgolj ena izmed tovarn je imela
kratkotrajne manjše težave z nabavo ene izmed surovin. Krajši zastoji na mejah so
zahtevali malo več načrtovanja.

SIJ prilagodil cene konstrukcijskih jekel
V skupini SIJ s konstrukcijskimi jekli dosežejo le okoli 11 odstotkov prodaje, gre pa za
jekla z nižjo dodano vrednostjo od jekel, ki se uporabljajo v strojni in avtomobilski
industriji. V drugem trimesečju letos so doživeli upad povpraševanja po konstrukcijskih
jeklih na glavnih trgih, in sicer v Sloveniji, državah nekdanje Jugoslavije, Italiji, na
Poljskem in v Nemčiji. Proizvodni procesi in dela na gradbiščih so se zaradi epidemije
koronavirusa v najbolj prizadetih državah začasno ustavili, saj so tam uvedli stroge
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zaščitne ukrepe. Zaradi upada povpraševanja so najprej prilagodili cene, pozneje so
zmanjšali proizvodnjo in okrepili pridobivanje novih naročnikov. Največ konstrukcijskih
jekel se porabi pri gradnji mostov, nosilnih konstrukcijah, v ladjedelništvu, za tlačne
posode in rezervoarje.

Povpraševanje po opeki trenutno ni upadlo
Iz Goriških opekarn so sporočili, da njihova dinamika proizvodnje poteka v skladu s
poslovnim načrtom in je primerljiva z lansko. »V zadnjih mesecih čutimo določeno
umirjanje pri povpraševanju, kar je verjetno že posledica učinkov
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Jožef Stibilj, Goriške opekarne: »Trenutno še ne
čutimo pritiska na cene, pričakujemo pa, da bo
naročil v prihodnje manj, saj bodo aktivnosti v
stanovanjski gradnji manjše.«
koronakrize,« pravi direktor Goriških opekarn Jožef Stibilj, saj po njegovem mnenju
gospodarska kriza na povpraševanje v gradbeništvu vpliva z določenim zamikom, zato je
še prezgodaj za natančnejše ovrednotenje učinkov. Tako danes še ne opažamo posebnih
motenj pri dobavah repromaterialov in energentov, prav tako še ni večjih pritiskov na
cene, ki za zdaj ostajajo na prejšnjih ravneh. Njihove napovedi niso tako optimistične. Ta
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proizvajalec opeke in opečnih izdelkov namreč pričakuje, da bodo vplivi na njihovo
poslovanje občutni, saj bodo investicije v stanovanjsko gradnjo verjetno med bolj
prizadetimi področji.
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INTERVJU, PONEDELJEK, 13. JULIJ 2020 ANITA VOLČANJŠEK

Intervju: Jože Renar
»Stopimo skupaj na vlak borbe proti socialnemu dumpingu«
Dober kader je pomemben za ohranjanje gospodarstva. Tega se zaveda mag. Jože Renar iz Zbornice
gradbeništva in industrije gradbenih materialov, ki je prepričan, da je v slovenskem gradbeništvu nujno potrebno
zvišanje kakovosti delovnih mest in socialne varnosti zaposlenih.Te prinesejo tudi kakovostne in kompetentne
zaposlene. Da pa bi rešili kadrovske probleme in povečali vpise na gradbene srednje šole in fakultete, predlaga
boj proti socialnemu dampingu v gradbeništvi.
Pri gradbenih projektih pogosto prihaja do konkurence iz tujih držav, delovna sila je cenejša. Kako vi
zaznavate tovrstno dejstvo?
Ker prihaja konkurenca iz tretjih držav, v katerih so minimalne plače izjemno nizke, od 200 do 400 evrov, to
predstavlja za naša gradbena podjetja, v katerih na področju cest in železnic izplačujejo v povprečju 1.680 evrov
bruto plače, izjemno nelojalno konkurenco. Zato je popolnoma neprimerno, da morajo domači ponudniki
plačevati višje plače svojim zaposlenim na istih projektih, na katerih lahko konkurenčna podjetja iz tujine
izplačujejo dosti nižje plače. To je socialni damping.
Torej država pri infrastrukturnih projektih domačim podjetjem ne omogoča enakih pogojev v
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konkurenčni tekmi s podjetji, ki prihajajo iz tretjih držav?
Žal je ravnanje Slovenije popolnoma nerazumljivo in gospodarsko izjemno škodljivo. Medtem, ko vsi ključni tuji
zasebni investitorji v Sloveniji najemajo za svoje investicije izključno slovenska gradbena podjetja, država išče
izvajalce za svoje projekte v državah tretjega sveta. Komu to služi? To marsikaj potegne za sabo. Tretje države
imajo nizke socialne standarde, ki se nato posledično uveljavljajo tudi pri nas. To zmanjšuje konkurenčnost naših
podjetij, gre za pritisk na njihove zaposlene in plače, s tem pa se niža interes mladih za vstop v gradbene poklice
v Sloveniji.
Evropska komisija je pripravila smernice za javna naročila. Namen teh evropskih smernic je, da se
prepreči izkrivljanje konkurence na trgu.
Pričakujemo, da bodo slovenski javni naročniki smernice upoštevali, saj bodo v korist slovenskega gospodarstva
in delovnih mest. S tem gospodarsko uspešne države nimajo težav in zato jih tudi Slovenija, če ima ambicijo, da
ji enkrat vendarle dohiti, ne bi smela imeti. Ne bojimo se konkurence iz tujih držav, če smo postavljeni na isti
imenovalec. Nasprotujemo pa, da na trgu nastopajo družbe iz tretjih držav, ki ne upoštevajo delovnih, socialnih
in okoljskih standardov.
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Opozarjate tudi, da je v slovenskem gradbeništvu nujno potrebno zagotoviti privlačnejša delovna mesta
in večjo socialno varnost zaposlenih, saj brez njih ne boste imeli kakovostnega kadra.
Zdi se mi pomembno, da našim gradbenim podjetjem država stopi nasproti pri reševanju kadrovske
problematike. Paritetne sklade za gradbeništvo imajo za njihove zaposlene vse razvite članice EU. V Sloveniji se
kljub našemu dve leti staremu skupnemu predlogu s sindikati za ustanovitev paritetnega sklada po avstrijskem
vzoru stvari ne premaknejo iz mrtve točke. Slovensko gradbeništvo rabi nov, kakovosten kader in od tega ima
korist tudi država. Da bi rešili kadrovske probleme in povečali vpise na gradbene srednje šole in fakultete,
moramo stopiti skupaj na vlak borbe proti socialnemu dampingu.
Preživeli smo težko obdobje karantene in epidemije koronavirusa, posledice se že čutijo, tudi v
gospodarstvu …
Po epidemiji koronavirusa prihaja kriza, z njo pa brezposelnost. V Zbornici gradbeništva in industrije gradbenih
materialov poudarjamo, da je tudi zato pomembno, da so v slovenske gradbene projekte vključeni domači
izvajalci. Domače gradbeništvo se namreč sooča z nelojalno konkurenco tako na trgu gradbenih storitev kot tudi
na trgu delovne sile v gradbeništvu, ki jo generira država s svoji dosedanjimi odločitvami. Država pri
infrastrukturnih projektih domačim podjetjem in njihovim zaposlenim ne omogoča enakih pogojev v konkurenčni
tekmi s podjetji in njihovimi zaposlenimi, ki prihajajo iz tretjih držav. Domači ponudniki so po kolektivni pogodbi
dolžni izplačevati višje plače svojim zaposlenim, medtem ko smejo konkurenčna podjetja iz tujine izplačevati
dosti nižje plače.
Avstrija, na primer, ščiti svoj trg dela in svoje zaposlene v gradbeništvu pred nelojalno konkurenco iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tretjih držav. Kakšna je dobrobit?
Naša severna soseda s tem vzdržuje visok socialni standard svojih zaposlenih, kar posledično zagotavlja velik
interes mladih za vstop v gradbene poklice. Z ustrezno zakonsko ureditvijo, ki preprečuje socialni damping pa ne
dovoli, da bi trg preplavili gradbeni ponudniki iz tretjih držav s plačami 300 evrov mesečno. V Sloveniji pa, kjer
imamo že skoraj prazne gradbene šole, pa tega ne zmoremo in se sprenevedamo, da je socialni damping del
poštene mednarodne konkurence, v kar nas je zadnja leta prepričevala tudi slovenska politika. Pri tem se je
sklicevala na EU pravila javnega naročanja, ki jih je očitno razumela povsem narobe.
Pogovarjala se je Anita Volčanjšek
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Uvedba začasnega univerzalnega temeljnega
13
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dohodka bi lahko močno spodbudila porabo in

By jpd

omilila recesijo
Kot že nekajkrat v zadnjih mesecih ponavljam, da podatki kažejo, da se
bo BDP v drugem četrtletju skrčil za okrog 20%. Če bi se po optimistično
varianti gospodarska aktivnost do konca decembra letos postopno vrnila
na lansko raven, bi zaradi velikega upada gospodarske aktivnosti
predvsem v drugem in tretjem četrtletju to pomenilo upad BDP na letni
ravni najmanj okrog 9%! Vendar pa sedanji trendi glede okužb nakazujejo
na bolj pesimistično napoved oziroma da je bolj verjetna daljša U-recesija,
kar bi pomenilo letni upad BDP letos za okrog 15%!
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Odgovornost vlade za stabilizacijo agregatnega povpraševanja (BDP)
Vlada mora narediti vse, da s kombinacijo ukrepov s kratkoročnimi in
srednjeročnimi učinki na agregatno povpraševanje omili recesijo in tako
pomaga ohraniti delovna mesta (s tem pa tudi zmanjšati odhodke
proračuna za nadomestila za brezposelnost in socialne pomoči). Največji
učinek pri tem imajo sicer javne investicije v infrastrukturo, ki hkrati
spodbujajo aktivnost velikega dela gospodarstva in njihova delovna
mesta, hkrati pa imajo velike multiplikativne učinke (gradbeništvo ima
največje multiplikativne učinke od vseh ostalih panog). Problem pri tej
javnih investicijah pa je, da običajno ni na zalogi projektov, ki bi jih lahko
zagnali takoj in ki bi začeli takoj dajati rezultate. Če se danes odločimo za
neko infrastrukturno investicijo, ki ima sprejeto že vso potrebno
dokumentacijo in vsa dovoljenja, bo zaradi vseh postopkov glede izbire
izvajalcev projekt lahko stekel najprej šele v enem letu. Torej prepozno za
reševanje te krize zdaj. Poleg tega je tako ﬁnaliziranih projektov izjemno
malo, če sploh je kakšen takoj na voljo.
Nekoliko hitreje delujejo ukrepi spodbujanja gospodinjstev glede
zamenjave vira energije in energetske sanacije stavb. Tudi tukaj je
implementacijski odlog, saj traja nekaj mesecev preden vlada sprejme tak
ukrep in preden naloži obveznost denimo EKO skladu, da subvencije
poveča na več kot 50% investicijskega zneska. Nato pa traja še nekaj
mesecev preden sklad pripravi razpis, obdela vse vloge in začne
soﬁnancirati projekte. Implementacijski odlog je najmanj pol leta, to pa je
iz vidika reševanja krize zelo pozno.
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Najhitreje delujoči ukrepi za spodbujanje agregatnega povpraševanja so
povečanje prejemkov gospodinjstev (denimo dodatnih socialnih
transferjev, povečanje pokojnin in plač ter enkratni solidarnostni
prispevki itd.), saj ti praktično takoj dvignejo zasebno povpraševanje in s
tem omilijo upad BDP. Ima pa to povečanje osebnih prejemkov eno
ključno pomanjkljivost: del tega povečanja transferja (najmanj 30-40%) se
privarčuje in ne gre v porabo ter s tem v BDP. Zaradi transfera v
varčevanje namesto v potrošnjo je zato učinek na BDP manjši. Problem
enkratnih solidarnostnih dodatkov, ki jih je vlada letos podelila
upokojencem je v tem, da so bili enkratni in niso bili pogojevani s porabo;
in da so se zato v veliki meri privarčevali – torej niso imeli večjega vpliva
na BDP.
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Začasni UTD je najbolj učinkovit kratkoročni ukrep
Prav zaradi tega je tako pomemben predlog uvedbe začasnega
univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), ki ga je junija v parlamentarno
proceduro vložila stranka LMŠ. Predlog LMŠ predvideva, da bi vse osebe
s stalnim prebivališčem v Sloveniji bile deležne začasnega UTD v višini
100 evrov mesečno za obdobje najmanj 3 mesecev. Pri tem pa morajo
prejemniki ta dodatni prejemek “unovčiti” najkasneje do konca leta 2020,
sicer se šteje, da ga niso izkoristili. Prednost tega začasnega UTD glede na
tradicionalne ukrepe zmanjšanja davkov ali socialnih transferjev, je torej
v tem, da ga ni mogoče privarčevati, pač pa gre neposredno in v celoti v
porabo in s tem v BDP. Začasni UTD je zato speciﬁčen ukrep za
spodbujanje domačega povpraševanja, ki je bistveno bolj učinkovit od
vseh ostalih alternativnih ukrepov za kratkoročno spodbujanje
depresivnega agregatnega povpraševanja (=BDP).
Iz vidika učinkovitosti spodbujanja agregatnega povpraševanja je
pomembno, da se dodatni dohodek, ki ga dobijo gospodinjstva prek
začasnega temeljnega dohodka, porabi in da se ne privarčuje. Za
učinkovitost spodbujanja domačega povpraševanja prek uvedbe
začasnega temeljnega dohodka so zato ključni trije elementi, in sicer, (1)
da so ga kot univerzalnega dodatnega dohodka deležni vsi državljani, (2)
da ima časovno omejeno trajanje in (3) da ga je mogoče porabiti le za
nakupe blaga in storitev v Sloveniji. Poraba temeljnega dohodka ne sme
biti omejena na posamezne vrste proizvodov ali storitev.
Ob tem, da gre hitro in v celoti v povečanje BDP, pa ima začasni UTD še
pomemben psihološki učinek na potrošnike. Njegova zelo pomembna
funkcija je v preprečitvi nekaterih socialnih tveganj. UTD deluje kot
varovalo, ki naj bi preprečilo materialno ogrozitev življenja posameznika,
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s čimer zmanjšuje negotovost glede prihodnosti in krepi zaupanje med
potrošniki. Uvedba začasnega UTD za čas trajanja krize je torej ukrep, ki
ob tem, ko povečuje kupno moč vsem državljanom, krepi predvsem
njihov občutek varnosti, kar je temelj za trajnejše okrevanje
povpraševanja potrošnikov.
Učinek UTD na BDP
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Začasna uvedba UTD za obdobje enega meseca v višini 100 evrov, ki bi
ga dobili vsi (stalni) prebivalci Slovenije, pomeni agregatni proračunski
izdatek v višini okrog 200 mio evrov. Ob predpostavki, da bi dodatno
trošenje prebivalstva zaradi trošenja začasnega UTD spodbudilo še
dodatno trošenje prebivalstva za 30% (multiplikator potrošnje = 1.3) , bi
nov temeljni dohodek za obdobje enega meseca spodbudil povečanje
skupne porabe za 260 mio evrov. Glede na slovensko vpetost v
mednarodno trgovino bi se okrog 30% tega povečanja skupne porabe
prek uvoza prelilo v tujino, domača poraba pa bi se povečala za dobrih
180 mio evrov oziroma za 0.4% BDP.
Ob tem je treba upoštevati, da bo povečanje domače porabe neposredno
prispevalo k povečanju prilivov v državni proračun iz naslova DDV in
trošarin. Ob predpostavki povprečne izdatnosti DDV in trošarin v višini
25% od porabe, bi uvedba enomesečnega temeljnega dohodka ustvarila
za 65 mio evrov dodatnih prilivov v proračun. Neto ﬁskalni učinek
uvedbe temeljnega dohodka za 1 mesec v skupni vrednosti 200 mio
evrov, bi tako znašal le 135 mio evrov. Pri tem pa je treba upoštevati še
posredne učinke na ohranitev delovnih mest, ki bi bila sicer ogrožena, in
na ﬁskalne učinke iz tega naslova (prilivi v proračun iz naslova
dohodnine ter socialnih in pokojninskih prispevkov v primeru
zaposlenih oseb za razliko od odlivov iz proračuna za nadomestila za
brezposelnost in socialne in pokojninske prispevke v primeru oseb, ki bi
zaradi neukrepanja države izgubile službe).
Tabela: Učinki začasnega UTD

17

13.07.2020

Damijan.org

Ponedeljek, 07:27

Država: Slovenija

Kazalo

https://damijan.org/2020/07/13/uvedba-zacasnega-un...

4/8

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

Pomen uvedbe začasnega temeljnega dohodka je v spodbujanju domače
porabe in v krepitvi zaupanja gospodinjstev. Slednje pomeni, da mora
biti ukrep spodbujanja domače porabe v veljavi dlje časa, dokler ne pride
do gospodarskega okrevanja in dokler se ne stabilizira agregatno
povpraševanje. Glede na šibko dinamiko okrevanja to pomeni, da bo
potrebno temeljni dohodek izplačevati najmanj 3 mesece oziroma celo do
6 mesecev. S trimesečnim spodbujanjem domačega povpraševanja z
ukrepom temeljnega dohodka bi se BDP okrepil za 1.2%, s šestmesečnim
spodbujanjem pa za 2.4%.
Učinek transferjev in davkov na zasebno porabo
Fiskalna politika je bila zaradi predvsem ideoloških razlogov zadnja 4
desetletja v veliki nemilosti, zato glede učinkovitosti denimo transferjev
prebivalstvu transferjev. Če so se do velike ﬁnančne krize leta 2008
ekonomisti lotevali preučevanja spodbujanja zasebne porabe, so se
predvsem fokusirali na zniževanje davkov. Pa še pri tem so poskušali
manipulirati. Tako je denimo ortodoksni neomonetarist John Taylor (ki je
sicer absolutni nasprotnik ﬁskalne politike, monetarno politiko pa bi
zaupal kar algoritmu, se pravi njegovi »Taylorjevi enačbi«), leta 2009 v
članku s karakterističnim naslovom “The Lack of an Empirical Rationale for
a Revival of Discretionary Fiscal Policy” obregnil ob (navidezno)
neučinkovitost znižanja davkov Busheve administracije leta 2008, da bi
ublažila upad zasebnega trošenja. Predstavil je preprost graf z dvema
krivuljama: dinamiko razpoložljivega dohodka (dohodek, zmanjšan za
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davke) in dinamiko zasebne porabe. Ker se je leta 2008 razpoložljiv
dohodek zaradi znižanja davkov povečal, agregatni izdatki za zasebno
porabo pa zmanjšali, je Taylor uporabil kot argument, da vladno
stimuliranje zasebne porabe ni učinkovito.
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No, Taylorja so hitro demantirali, da je predstavil le del zgodbe, da bi
upravičil svoje poglede. Mark Zandi je kot prvi pokazal, da namreč
Taylor ni upošteval, da se je leta 2008 zaradi sesutja nepremičninskega
trga premoženje ameriških gospodinjstev zmanjšalo in da so morali
povečanje dohodka zaradi znižanja davkov uporabiti za nevtralizacijo
izpada dohodka. Drugače povedano, brez znižanja davkov bi se zasebna
poraba še bolj zmanjšala. Podobno so ugotavljali tudi drugi. Parker et al
(2013) so denimo v “Consumer spending and the economic stimulus
payments of 2008” empirično ugotovili, da so ljudje 50 do 90% povečanja
dohodka zaradi znižanja davkov porabili, najbolj pa starejši ter tisti z
nižjimi dohodki in tisti s hišami.
Po ﬁnančni krizi iz leta 2008, ko je diskrecijska ﬁskalna politika pridobila
na pozornosti, so se začele vrstiti tudi študije na to temo, vendar
predvsem na temo skupnega ﬁskalnega multiplikatorja. Se pravi, kakšen
učinek na BDP ima povečanje ali zmanjšanje javnih izdatkov za 1
odstotek. Če se še spomnite, je IMF še leta 2010 predvideval, da je ta
multiplikator nizek (manjši od 0.5), nato pa je – ko je postalo očitno, da so
države, ki so močno zategnile javne ﬁnance, padle v globoko recesijo –
stopil korak nazaj in priznal, da so se zmotili. Tedanji glavni ekonomist
IMF Olivier Blanchard je (skupaj z Leighom) leta 2012 tudi objavil
empirično analizo »Growth forecast errors and ﬁscal multipliers«, v
kateri sta pokazala, da so ﬁskalni multiplikatorji večji od 1 in imajo javni
izdatki zaradi tega več kot proporcionalen učinek na BDP.
Multiplikativni učinek zasebne porabe (UTD)
Kot rečeno, glede multiplikativnih učinkov transferjev (kar je v svoji
osnovi UTD) ni na voljo prav zelo veliko študij (čeprav je teoretično
zadeva podrobno obdelana v vseh učbenikih makroekonomije).
Izpostavljam dve študiji, ki sta relativno novi in relevantni za primer
UTD.
Prva je študija Christine Romer in Davida Romerja (2014, objavljena
2016), ki pokriva empirično analizo dodatnih transferjev ameriškim
gospodinjstvom v obdobju 01/1952 – 12/1991. Mimogrede, Christina
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Romer je bila vodja Sveta ekonomskih svetovalcev predsedniku Obami v
prvem mandatu in je bila ključna oseba pri pripravi stimulus paketa za
obnovo ameriškega gospodarstva po 2008 krizi (zakon ARRA), ki je
ameriško gospodarstvo – za razliko od Evrope, ki se je otepala ﬁskalnega
stimulusa – hitro potegnil iz krize. Njen mož David Romer pa je ena
največjih avtoritet na področju teoretične makrokonomije.
Romer & Romer (2016) v svoji empirični študija ugotavljata:
1. trajno povečanje transferja gospodinjstvom za 1%:
poveča osebno potrošnjo v mesecu povečanja transferja
za 27%. Učinek je večji od 1% še 5 mesecev po povečanju
transferja (Tabela 2, str. 47);
poveča maloprodajo v trgovinah v mesecu povečanja transferja
za 67%. Učinek se poveča v naslednjih 4 mesecih vse do
2.1% (Tabela 2, str. 47);
poveča industrijsko proizvodnjo v mesecu povečanja transferja
za 37%. Učinek se v naslednjih 4 mesecih giblje med 0.39 in
0.67% (Tabela 2, str. 47);
na zaposlenost ni imel značilnega učinka.
2. začasno povečanje transferja gospodinjstvom (zgolj dodatek v
enem mesecu) za 1%:
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ima zelo majhne in neznačilne učinke na osebno porabo,
maloprodajo in industrijsko proizvodnjo (Slika 2, str. 49)
Ker gre za enkratni mesečni dodatek, ga potrošniki tudi tako obravnavajo
in ne spremenijo svojega obnašanja glede trošenja.
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Pomembno je, da predlog LMŠ predvideva, da se začasni UTD mora
porabiti v določenem obdobju in da ga ni mogoče privarčevati. Tega
študija Romer & Romer (2016) seveda ne upošteva, zaradi česar so učinki
na potrošnjo in maloprodajo manjši (saj prejemniki del transferja
prihranijo namesto potrošijo).

Druga je študija Bayer, Born, Lue icke in Müller (BBLM, 2020) “The
Coronavirus stimulus package: How large is the transfer multiplier?”.
Verzija za širše občinstvo je dostopna na Vox-EU portalu:
BBLM (2020) z modelom simulirajo, kakšne učinke naj bi imel enkratni
transfer vsem odraslim osebam v višini $1,200, ki ga bodo dobili
Američani z dohodkom nižjim od $75,000 letno kot del protikoronskega
zakona CARES. Ugotavljajo, da je multiplikativni učinek transferja lahko
naraste na več kot 2, če je transfer pogojevan samo za brezposelne osebe.
Če transfer dobijo vsi, je učinek nekoliko manjši od 1, to pa predvsem
zaradi, ker bi tisti z višjim dohodkom ta transfer lahko privarčevali in se
poraba ne bi povečala.
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Iz vidika predloga LMŠ glede uvedbe začasnega UTD je pomembno
naslednje:
LMŠ predlog predvideva, da začasni UTD dobijo vsi in ga ni
mogoče privarčevati (kar je razlika od ameriškega transferja, ki se
lahko privarčuje in ne gre v porabo), zato bo učinek začasnega
UTD večji (bližje 2).
da začasni UTD dobijo vsi in ne samo ranljive skupine, je
pomembno tudi iz vidka velikosti stimulusa: če bi targetirali
samo denimo študente, upokojence in socialno ogrožene, bi bil
učinek na BDP manjši, hkrati pa bi se ostali posamezniki in
gospodinjstva še bolj zakrčili in manj trošili.
pomembno je, da ta transfer (UTD) zmanjšuje tveganje
zmanjšanja ali izgube dohodka, kar pomeni, da se potrošniki ne
prestrašijo in ohranijo raven potrošnje.
Kot pravijo BBLM, so transferji prebivalstvu izjemno pomembni ob
začetku krize, saj stabilizirajo trošenje in dohodke v zasebnem sektorju
zgodaj ob začetku krize, preden se razvije negotovost:
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In sum, we ﬁnd that the transfer component as foreseen under the CARES
act is likely to provide a welcome boost to the economy. Two aspects are
particularly noteworthy. First, the transfers help to stabilize private sector
spending and income in the early stage of the recession.
Zato je čas za stimuliranje zasebne porabe zdaj, predvsem pa je ta ukrep
med vsemi alternativami za spodbujanje kratkoročnega okrevanja BDP
daleč najbolj učinkovit.
________
Viri:
Bayer, C, B Born, R Lue icke and G Müller (2020a), “The Coronavirus
stimulus package: How large is the transfer multiplier?”, CEPR
Discussion paper 14600.
Blanchard, O. J., & Leigh, D. (2013). “Growth forecast errors and ﬁscal
multipliers. “ American Economic Review, 103(3), 117-20.
Hsieh, Chang-Tai. 2003. “Do Consumers React to Anticipated Income
Shocks? Evidence from the Alaska Permanent Fund.“ American
Economic Review 99 (March): 397–405.
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Tik pred začetkom praznovanja občinskega praznika, v četrtek 2. julija je župan občine Benedikt, Milan Repič podpisal
dve pogodbi za dve pomembni letošnji investiciji na območju omenjene občine. Z direktorjem mednarodne energetske
družbe Interenergo je Repič podpisal pogodbo javno – zasebnega partnerstva za izvedbo projekta “Energetska sanacija
javne razsvetljave in razsvetljave v športni dvorani Benedikt”. Sanacija se prične v juliju, konča pa do 15. oktobra 2020.
Vrednost investicije in vzdrževanja bo pa v sedmih letih znašala 155.000 €. Župan Občine Benedikt, mag. Milan Repič in
direktorica gradbenega podjetja GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, Petra Wweindorfer, sta pa podpisala
gradbeno pogodbo za „Izgradnjo kanalizacije Sv. Trije Kralji – II. faza”. Gradbena dela bi se naj začela že v tem mesecu
in zaključila do 30. septembra letos. Skupna dolžina novega kanalizacijskega sistema obsega 532 m, vrednost
investicije pa znaša 68.423 EUR brez DDV. Projekt bo financiran delno iz proračuna Občine Benedikt in delno s strani
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Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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Kaj pravi statistika?
13 julija, 2020 Vesna Bizjak
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V letošjem maju izdanih 16 % manj gradbenih dovoljenj kot lani.

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila junija 2020 po poročanju Statističnega urada RS (SURS)
za 12 odstotnih točk višja kot maja 2020, glede na junij 2019 pa je bila za 25 odstotnih točk nižja, hkrati pa je
bila za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.
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V maju 2020 je bilo izdanih 448 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 250 gradbenih dovoljenj več kot v aprilu 2020.
Med gradbenimi dovoljenji za stanovanjske stavbe jih je bilo največ izdanih za enostanovanjske stavbe. Celotna
površina vseh načrtovanih stavb bo po podatkih SURS merila nekaj več kot 93.000 m2, kar je 23 % več od površine
stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v aprilu 2020.
»Od v maju 2020 izdanih gradbenih dovoljenj jih je bilo 99 % izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo
namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 126 % višje kot v aprilu (predvsem zaradi
večjega števila izdanih gradbenih dovoljenj za novogradnjo enostanovanjskih in manjših nestanovanjskih stavb) in za
16 % nižje kot v maju 2019. Površina v maju načrtovanih novogradenj bo za 29 % večja od površine novogradenj,
načrtovanih v aprilu, in za 38 % manjša od površine tistih, ki so bile načrtovane v maju 2019,« še navaja SURS.
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v maju 2020, je predvidenih za 65 % več gradenj novih stanovanj, kot jih je bilo v
aprilu 2020, in 9 % manj, kot jih je bilo v maju 2019. Površina v maju načrtovanih novih stanovanj naj bi bila za
111 % večja od skupne površine stanovanj, načrtovanih v aprilu 2020 (predvsem zaradi večjega števila načrtovanih
stanovanj v enostanovanjskih stavbah), in za 11 % manjša od skupne površine stanovanj, ki se bodo gradila po
dokumentaciji, izdani maja 2019.
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Največ stanovanj se bo gradilo v Osrednjeslovenski statistični regiji.
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Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja z novim
zakonom še daljši
13 julija, 2020 Nina Šprohar
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Predpise si vsak razlaga po svoje, sodne prakse še ni. Pridobivanje gradbenega dovoljenja je še bolj zamudno
kot prej; na upravnih enotah opažajo, da so se podaljšali predvsem postopki v zadevah s stranskimi udeleženci.

Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja v Sloveniji še zdaleč ni preprost, potrebnih je veliko korakov, v praksi
pa je konkretna situacija lahko z vsakim primerom drugačna.
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Konkreten primer: postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja po korakih
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V splošnem, kot so nam pojasnili na Upravni enoti Grosuplje, po korakih konkreten postopek poteka tako:
1. Investitor najprej izbere parcelo, o kateri na občini pridobi lokacijsko informacijo. Ta mu pove, ali je parcela
zazidljiva, kakšni so varstveni režimi, kakšna so določila občinskega prostorskega načrta (OPN) glede same
gradnje. To so vse relevantne informacije, potrebne za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja (DGD). Običajno zatem sledi odkup parcele.
2. Investitor izbere projektanta za izdelavo DGD. Isti projektant je običajno tudi njegov pooblaščenec v
upravnem postopku.
3. Projektant glede na poizvedbe določi priključna mesta komunalne infrastrukture in trase komunalnih vodov
in začne pridobivanje služnosti. Odvisno od dogovora projektant pridobi tudi vsa potrebna mnenja pristojnih
mnenjedajalcev, čeprav to lahko stori tudi investitor sam; enako velja za služnosti.
4. Projektant izdela DGD z vsemi sestavinami.
5. Vloga za gradbeno dovoljenje se vloži na predpisanem obrazcu. Obvezna priloga sta dva izvoda DGD. Ob
vložitvi mora biti izkazana pravica do gradnje v skladu s 35. členom gradbenega zakona na parceli gradnje
in na parcelah, po katerih potekajo komunalni priključki.
6. Upravna enota nato najprej preveri formalno popolnost, torej pravico do gradnje, v skladu s 35. členom
gradbenega zakona.
7. Če je pravica do gradnje izkazana, sledi vsebinski pregled vloge: skladnost z OPN, potrebna mnenja,
varstveni pasovi …
8. Če je vloga vsebinsko nepopolna, se investitorja pozove na dopolnitev. Če ta vloge v roku ne dopolni, se v
skladu z določili 42. člena gradbenega zakona šteje, da je vlogo umaknil.
9. Ko je vloga formalno in vsebinsko popolna, sledi obveščanje stranskih udeležencev (npr. mejašev) o
postopku. Če prijavijo stransko udeležbo, sledi izvedba ustne obravnave. Investitor se lahko temu izogne, če
predloži izjave strank, da se strinjajo z nameravano gradnjo. A pri tem morajo točno navesti številko in
datum DGD ter njegovega avtorja. V primeru izvedbe ustne obravnave lahko investitor izgubi tudi 50 dni
časa.
10. Šele po vsem naštetem sledi izdaja gradbenega dovoljenja.
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Kje se največkrat zaplete v praksi?
Na UE Grosuplje opažajo, da so glavne težave pri izdaji gradbenega dovoljenja pomanjkljivi projekti DGD. »Ti
velikokrat ne vsebujejo dokazil o pravici graditi (torej o lastništvu zemljišč oziroma služnosti) ali pa niso pridobljena
vsa potrebna mnenja. Poleg tega projektna dokumentacija DGD velikokrat ni izdelana v skladu z določili pravilnika o
projektni dokumentaciji,« pojasnjujejo. Kot dodajajo, na področju gradnje poleg vsega omenjenega obstaja tudi večna
težava različnega tolmačenja predpisov oz. pojmov, saj si jih nemalokrat vsak tolmači po svoje. Sodna praksa v zvezi
z novim gradbenim zakonom, ki bi poenotila prakso pri odločanju, še ne obstaja.
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Z novim zakonom so postopki še daljši
Na UE Domžale pa pravijo, da težave predstavljajo predvsem vsebinske nejasnosti in nedorečenosti posameznih
določb v prostorskih izvedbenih aktih, ki zahtevajo sprotno komunikacijo s strokovnimi službami v posameznih
občinah. »Težave rešujemo predvsem z uspešnim sodelovanjem z občinami v smislu skupnih analiz aktualnih
prostorskih aktov na skupnih sestankih s predstavniki občinskih uprav,« dodajajo.
Poudarijo pa, da so gradbeni postopki po uveljavitvi novega gradbenega zakona še daljši kot po prejšnjem zakonu o
graditvi objektov (ZGO-1). »Predvsem so se podaljšali postopki v zadevah s stranskimi udeleženci. Ti so zaradi nove
ureditve v gradbenem zakonu v zvezi z obvezno predhodno seznanitvijo oseb, ki izpolnjujejo pogoje za stranske
udeležence, skoraj dvakrat daljši kot po prejšnji ureditvi v ZGO-1,« opažajo.

Spremenila se je vloga občin
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Prejšnji zakon o graditvi objektov je resda določal vključitev občine v gradbene postopke, a le v primerih, če so svojo
udeležbo priglasile upravni enoti po predpisanem postopku. »Ta ureditev sodelovanja občine v gradbenih postopkih je
zdaj drugačna,« trdijo na UE Domžale. Razlog za to je 31. člen zakona, v katerem je predpisano, da je občina
mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA).
»Naše stališče je, da je bila prejšnja ureditev bolj primerna, in predlagamo, da se jo dolgoročno spet predpiše v
gradbeni zakon tako, da so občine v gradbenih postopkih vedno stranke. Po sedanji ureditvi mnenje ni zavezujoče za
UE pri dovoljevanju gradnje, občina pa npr. zoper odločitev upravne enote brez upoštevanja tovrstnega občinskega
mnenja nima možnosti pritožbe,« utemeljujejo.
Po njihovih opažanjih so tudi sicer določbe 3. odstavka 31. člena gradbenega zakona delno nejasne, zato se gradbeni
postopki občutno podaljšujejo, kajti gradbeni zakon upravno enoto zavezuje, da mnenje mora pridobiti; če ne drugače,
pa z izvedencem. »A v postopku ga upravna enota ni nujno dolžna upoštevati, zoper neupoštevanje mnenja pa se
občina (mnenjedajalec) ne more pritožiti,« razložijo, kje nastajajo težave.

»Sedanja ureditev je slaba«
»Sedanja ureditev v gradbenem zakonu, po kateri so mnenja nadomestila prejšnja obvezna soglasja in mnenja tudi
niso več sestavni del projektne dokumentacije, je po našem mnenju slaba. Pridobivanje projektnih pogojev in
posledično soglasij (mnenj) bi po vsebini morala biti sestavni del projektiranja. Mnenja oz. soglasja (razen mnenje
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občine o skladnosti gradnje s PIA) bi morala biti obvezni sestavni del projektne dokumentacije in za upravni organ
zavezujoča v postopku dovoljevanja gradnje,« verjamejo na UE Domžale.

Čemu gre pripisat dolgotrajnost gradbenih postopkov?
»Predvsem nepopolnim in nepravilno izdelanim projektnim dokumentacijam. Zato na upravni enoti v izboljšanje tega
stanja vlagamo ogromno energije in pozornosti, predvsem z neuradnimi razgovori z nosilci večjih naložb in drugimi
investitorji ter projektanti že pred vložitvijo zahtevka,« odgovarjajo na UE Domžale.
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Kot dodajajo, v takih neuradnih razgovorih večkrat sodelujejo še mnenjedajalci in občine kot načrtovalci prostorskih
ureditev. Od teh predhodnih razgovorov s projektanti in investitorji pa je namreč po njihovih besedah v precejšnji
meri odvisna večja kakovost dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter hitrejše vodenje
konkretnih postopkov po tem, ko stranke dejansko vložijo vloge za izdajo gradbenih dovoljenj.
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T e D n i (K) Občine
13.07.2020

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in
finance
Oddelek za gospodarske javne službe

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

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu
končal z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih
stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200,
ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.
Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V preteklem tednu je
izvajalec del asfaltiral odsek dostopne občinske poti ter s kamnito zložbo utrdil ter zavaroval brežino
nad omenjeno potjo. V tem tednu je predvidena samo še ureditev gradbišča, zatravite bankin ter izvedba
talne zanke za semafor.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Odprtje povezovalne ceste Tunjice - Cerkljanska dobrava

V petek, 10. julija 2020, se je odvijalo odprtje povezovalne ceste
Tunjice - Cerkljanska dobrava, ki sta ji prisostvovala tudi župana obeh občin župan Matej Slapar in
župan Franc Čebulj skupaj s z ministrom za obrambo Republike Slovenije mag. Matejem Toninom in
predstavniki izvajalca, nadzora, občinskih uprav, občinskega sveta in krajevnih skupnosti in vaške
skupnosti.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V Občini Kamnik se je uredilo približno 600 metrov ceste širine 3,5 metra z bankinami in deloma
asfaltnimi muldami, zgradila se je meteorna kanalizacija iz PVC in betonskih cevi s prepusti in jaški v
dolžini 125 metrov ter 70 metrov jarka iz betonskih kanalet. Vrednost celotne investicije na strani Občine
Kamnik je znašala 84.000 evrov z DDV. Občina Cerklje na Gorenjskem je na svojem območju uredila 3
kilometre omenjene ceste.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ob tej priložnosti sta župana poudarila dobro medsebojno sodelovanje in pomembnost investicije, saj smo
z njo rešili tudi dolgoletne investicije v samo vzdrževanje makadamske ceste.

Cesto sta blagoslovila župnika Slavko Kalan in Jernej Morenko, za glasbeno popestritev je
poskrbel harmonikar Denis Kregar. Zabavno točko nam je namenil Jože Ipavc, preplet misli in besed pa je
pripadalMileni Klanšek.
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Ureditev makadamske ceste na Menino planino

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

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija makadamske občinske ceste na Menino planino. Ureditev je
zajemala poravnavo makadamske ceste, odstranjevanje grebenov in zasip udarnih jam, dovoz materiala
s profiliranjem ter utrjevanje ceste.

Tovrstna vzdrževalna dela na makadamskih cestah se bodo v tem tednu nadaljevala še na območju Kamniške
Bistrice in Velike planine.
Usklajevanje projektne dokumentacije – Kamniška Bistrica
Med občino in državo aktivno potekajo postopki za dokončno uskladitev dokumentacije in projektov za
začetek nadaljevanja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici na odseku od Šmarce do Nožic.
Direkcija Republike Slovenije za vode in Občina Kamnik usklajujeta dokument identifikacije investicijskega
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projekta (DIIP), ki je podlaga za sklenitev sporazuma o sofinanciranju projekta, katere ocenjena vrednost
znaša približno 1,6 milijona evrov.

Namen predvidene investicije je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Šmarca –
Nožice,preprečevanje neposredne poplavne ogroženosti za krajane v primeru večjih
poplav, preprečevanje nesreč in gmotnih škod na stanovanjskih in gospodarskih objektih v primeru
večjih poplav in zagotavljanje boljšega življenjskega okolja za krajane občine Kamnik in občine
Domžale.

Oddelek za družbene dejavnosti

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

100. rojstni dan gospe Valerije Klemenc

Župan Matej Slapar je s košarico zdravje in cvetjem danes, v
ponedeljek, 13. julija 2020, iskreno čestital gospe Valeriji Klemenc, ki natanko na današnji dan praznuje
100. rojstni dan. Čestitkam sta se pridružila tudi Emil Grzinčič, predstavnik Združenja borcev za
vrednote NOB Kamnik, saj je gospa že preko 70 let članica omenjenga združenja, in predsednik
Društva upokojencev Kamnik Vinko Polak.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kot so zapisali njeni bližnji, ima še vedno rada življenje. Sama v
svojem stanovanju skrbi zase, si vsak dan skuha kosilo, kuha pa tudi sokove in marmelade, peče pecivo, bere,
šiva, kvačka in gleda televizijo. Rojena je bila v Raki pri Krškem. Prihaja iz družine, ki je imela veliko
kmetijo, oče pa je kmetijske pridelke in živino običajno prodajal na sejmu in potem tam kupil tisto, kar mu je
naročila mama. Takoj, ko je Valerija oziroma Valči, kot jo kličejo domači, malo zrastla, je mami iz potoka
nosila pitno vodo. Na glavi je imela iz blaga okrogel svitek in nanj je dala škaf poln vode.

Leta 1941 so jih okupatorji izselili v Nemčijo na prisilno delo, stanovali pa so v taborišču. Natančno se
spominja, da so prišli nazaj domov 13. julija 1945. Na prisilnem delu je gospa Valerija spoznala tudi bodočega
moža. V zakonu sta se jima rodila 2 otroka, Miro in Tatjana, danes pa ima štiri vnuke in štiri pravnuke. Delala
je v tovarni Svit in se upokojila leta 1975. Kot pravi so za njeno visoko starost pomembni dobra genetika,
življenjski slog in sreča.
ISKRENE ČESTITKE GOSPA VALERIJA KLEMENC.
Poletne počitniške aktivnosti za otroke
Na oddelku smo v preteklem tednu prijaviteljem, ki so se prijavili na javni razpis za sofinanciranje počitniških
aktivnosti, posredovali odločbe o ugotovitvi upravičenosti do sofinanciranja (Plavalni klub Kamnik, Triatlon
klub Trisport Kamnik, Plesni klub Šinšin). Namen razpisa je osnovnošolskim otrokom omogočiti
kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in
ustvarjalnosti v času šolskih počitnic.
Vsi, ki bi želeli vključiti otroka k omenjenim dejavnostim, vabljeni, saj programi potekajo vse poletje, do
začetka novega šolskega leta.

Oddelek za urejanje prostore
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S strani Finančne uprave RS smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu začela pošiljati
odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z
izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na email: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.
Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s
prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo
določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam
pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še
vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel
objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi
pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).
Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 –
UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2
(Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik
(Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju
predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo
lastnika, če le-ta ni vlagatelj.
Občina Kamnik obvešča, da se je končala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del
št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019).
Gradivo je objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji
povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

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

Oddelek za razvoj in investicije
Postavitev WC-jev na Veliki planini
Na Veliki planini smo postavili dva dehidracijska ekološka WCja, tip KAZUBA Kekec KL-1, ki stojita na
parkirišču Rakove ravni in Ušivca. V sodelovanju z Agrarno skupnostjo Velika planina še letos načrtujemo
postavitev WC-ja tudi na območju planšarskega naselja Velika planina. Ta tip WC-ja je razširjen na podobnih
»gorskih« območjih v Sloveniji in drugod v Alpah in se je izkazal kot najprimernejši.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Za svoje delovanje ne potrebujejo vode, elektrike in kemikalij. S tem bo obiskovalcem Velike planine
zagotovljeno opravljanje osnovne potrebe, ki so jo v preteklosti opravljali kar na prostem ali pa v WC-jih
planinskih domov, ki pa niso prilagojeni tako velikemu številu obiskovalcev.

Projekt Durasoft

V torek, 7. julija 2020, je v prostorih Občine Kamnik potekal sestanek
projektnih partnerjev projekta Interreg Slovenija – Italija Durasoft. Projekt obravnava inovativne
tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih
okoljih. Cilj je avtohtonemu lesu in trsju zagotoviti željeno odpornost in s tem povezano življenjsko
dobo. To bo omogočilo večjo uporabo teh naravno obnovljivih materialov, kar bo v sozvočju s trajnostnimi
pristopi in popolnoma združljivo z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in potrebami po ohranjanju kulturne
dediščine lesa.
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V projektu sodeluje 7 partnerjev. Slovenski partner Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
lesarstvo je povabil Občino Kamnik in Družbo Velika planina d.o.o. k sodelovanju. Na Veliki planini
nameravajo testirati premaze na različnih vrstah lesa. Hkrati je namen projekta tudi ozaveščanje o
pomenu uporabe naravnih vrst zaščite za les in opozarjanju na škodo, ki jo povzročajo neprimerne
zaščite, kot so na primer odpadno olje. Premaze za les bodo testirali tudi na drugih ekološko občutljivih
območjih, kot so Beneška laguna, Gradeški zaliv, Doberdobsko jezero in Bilje pri Novi Gorici.
Projekt se je začel marca 2020 in bo trajal 24 mesecev. Celotni znesek projekta znaša 866.384,19 evrov, od
tega je 736.426,56 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Policijska postaja Kamnik

6. julij
INTERVENCIJA

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

Policisti so v Mengšu obravnavali intervencijo, kjer je sosed kršil javni red in mir s tem, da je vpil in verbalno
žalil soseda. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.
VINJEN VOZNIK
Na Gori pri Komendi je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti,
zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.97
mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.
MED KOŠNJO TRAVE SE JE PREVRNIL
Ob 20.30 je domačin iz Košiš s kmetijskim traktorjem, s priklopljeno rotacijsko bočno kosilnico kosil travo na
njegovem privatnem travniku v bližini naslova. Zaradi strmega pobočja se je traktor najprej prevrnil na bok
nato nazaj na kolesa. Pri tem se je bil občan hudo telesno poškodoval. Sledi poročilo na okrožno državno
tožilstvo.
7. julij
VLOM V HIŠO V KOMENDI
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Neznani storilec je pristopil do stanovanjske hiše v Komendi na vzvod skozi vrata terase vstopil v hišo in
premetal vse prostore. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.
PROMETNA NESREČA
Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom
povzročitelja, ki je s kraja le-te odpeljal, na da bi udeleženki nudil podatke. Po zbranih obvestilih sta policista
izsledila povzročitelja prometne nesreče, sicer državljana Srbije v tranzitu, ki je plačal globo za prekršek po
Zakonu v cestnem prometu.
8. julij
GLASNA GLASBA
Policisti so v Kamniku zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru.
Kršitelju bo po razgovoru izdan plačilni nalog.
POMOČ PRI PREVOZU
Na podlagi zaprosila zdravnika Zdravstvenega doma dr, Julija Polca Kamnik so policisti nudili pomoč pri
prevozu bolne, agresivne in nepredvidljive osebe v psihiatrično kliniko v Ljubljano, kjer je ostala na
zdravljenju.
9. julij

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

ZLORABA ZNAMENJ ZA POMOČ
Neznani storilec je osumljen storitve kaznivega dejanja zloraba znamenj za pomoč s tem, da je poklical na
številko 113 in naznanil dogodek, za katerega je bilo kasneje na kraju ugotovljeno, da do dogodka ni prišlo. Na
kraj so bili poslani gasilci in policisti iz Policijske postaje Kamnik in Domžal. Neznani storilec je s to prijavo
povzročil, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno
uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na
okrožno državno tožilstvo.
ZASEG VOZILA
Policista sta imela v naselju Soteska v postopku voznika osebnega vozila, ki je vozil brez veljavnega
vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti potrdilu o
zasegu predmetov začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na
pristojno sodišče.
10. julij
VLOM V VOZILO V KAMNIŠKI BISTRICI
Neznani storilec je z neznanim predmetom na vzvod skozi prednja leva vrata vozila vlomil v parkirano vozilo
v Kamniški Bistrici in iz vozila odtujil denar ter bančno kartico, s katero je opravil dvig denarja. Sledi zbiranje
obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo. Občane naprošamo, da ne puščajo denarnic in
vrednih predmetov v svojih vozilih.
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11. julij
NAJDEN DENAR NA BANKOMATU
Občan se je zglasil na policijsko postajo in povedal, da je 11. 7. 2020 na Bakovniku pri trgovini Tuš na
bankomatu Nove Ljubljanske banke našel denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je
pozabil/a denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.
12. julij
PREHITRI KOLESAR

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

Na Ljubljanski cesti je prišlo do prometne nesreče oziroma padca kolesarja. Po zbranih obvestilih je bilo
ugotovljeno, da se je kolesar peljal po Ljubljanski cesti in v križišču z Rozmanovo ulico sunkovito zavrl in
zaradi neprilagojene hitrosti padel s kolesa na pločnik ter se pri tem hudo telesno poškodoval. S kraja je bil
odpeljan z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Kolesarju bo izdan plačilni nalog
po zakonu v cestnem prometu.
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Razmere na trgu dela v Podravju se po epidemiji
umirjajo
13.07.2020 11:27

Maribor, 13. julija (STA) - Razmere na trgu dela na območju Podravja se v zadnjih tednih
nekoliko umirjajo, novi direktor območne službe zavoda za zaposlovanje v Mariboru
Bernard Memon pa upa, da bo jesen vendarle manj negotova od prvotnih strahov in da
se bodo trendi že naslednje leto znova obrnili navzgor. Regija je sicer konec aprila
beležila 10,9-odstotno brezposelnost.
Samo na območju mariborske območne službe je bila stopnja registrirane brezposelnosti 11,7odstotna, kar je nad slovenskim povprečjem, ki znaša 9,1 odstotka. Na območju ptujske
službe je slika nekoliko boljša od povprečja, saj je stopnja 8,8-odstotna, celotna podravska
regija pa je sicer za pomursko na drugem mestu po stopnji brezposelnosti v državi.

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

Kar Memona vendarle veseli, je dejstvo, da se je na mariborskem območju v primerjavi s
predhodnim mesecem število brezposelnih le začelo zniževati. Medtem ko se je v nekaterih
regijah številka junija celo povečala, pa se je na mariborskem območju znižala za 4,2, na
Ptujskem pa za 3,5 odstotka.
Tako je bilo na mariborskem območju na zavodu prijavljenih 12.080 iskalcev zaposlitve,
medtem ko je bilo teh aprila in maja, torej na višku epidemije, že 12.600, na Ptuju pa je bilo
junija 3376 ljudi brez zaposlitve.
Sta pa obe območni službi zaradi izbruha epidemije junija beležili znatno večjo brezposelnost
kot v istem mesecu pred letom dni. Ta je bila v Mariboru višja za skoraj 23 odstotkov, na Ptuju
pa celo za 40 odstotkov.
Še bolj zgovoren je podatek o novoprijavljenih osebah na obeh zavodih. V Mariboru jih je bilo
aprila 2552, to pa je več kot trikrat več v primerjavi z istim mesecem leto prej. Junija se je
številka znižala na 910, kar pa je še vedno skoraj dvakrat toliko kot junija 2019. Na Ptuju se je
aprila na zavod prijavilo 718 ljudi, v enakem obdobju lani 215, junija pa 276, še vedno precej
več kot lani v tem času.
Memona z optimizmom navdaja dejstvo, da se medletni upad številk tako na državni ravni kot
v regiji le nekoliko zmanjšuje, prav tako pa tudi, da se prav v tistih panogah, kjer so bili najbolj
množično prisiljeni v odpuščanja, torej zlasti v gostinstvu in turizmu, predelovalnih dejavnostih,
trgovini in gradbeništvo, že kažejo nove potrebe po zaposlovanju.
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"To je pokazatelj, da bi lahko bila aktualna kriza dejansko bolj kratkotrajna, kar so
napovedovali tudi makroekonomisti. Upam si reči, da bi se lahko, če jeseni ne bo večjih
izbruhov bolezni, naslednje leto vse skupaj res znova obrnilo navzgor," je optimističen prvi
mož mariborske območne službe zavoda za zaposlovanje.
V nekaterih panogah se vseeno bojijo jeseni, ki bi lahko prinesla novo negotovost. Po
njegovem bi lahko v morebitnem drugem valu spet prišlo do težav v gostinstvu in turizmu, še
posebej, če bi znova prišlo do kakšnega omejevanja druženj.
Po podatkih Memona se je trend odpuščanj ustavil tudi v Avstriji, kamor na delo odhaja precej
prebivalcev podravske regije.
Sicer pa bo realne razmere po njegovem mogoče oceniti šele jeseni, še posebej pa takrat, ko
bodo zaključili z izplačevanjem nadomestil za čakanje na delo. Trenutno je namreč
marsikatero podjetje lahko izkoristilo vladne ukrepe, ko teh več ne bo, pa bo bolj jasna slika
glede njihove likvidnosti, je dodal.
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Memon, sicer predsednik mariborskega mestnega odbora NSi, ki je na čelo območne službe
prišel šele nedavno, je ob tem poudaril tudi izredne napore zaposlenih na zavodu, ki trenutno
ob rednem delu opravljajo tudi vse dolžnosti, povezane z interventnimi ukrepi države.
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Površina: 78 cm2

Saxdor
SODELOVANJE
Kaj nastane, ko združijo moči in ideje

finski ter slovenski inženirji? Saxdor.
Nova linija plovil z izvenkrmnimi motorji
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se zdi

na videz nekako znana.

je zraven Sakari Mattila, ki
preboj

Seveda, saj

je zaslužen za

znamk Axopar, Paragon, XO-boats

in Aquador. Vsa omenjena plovila imajo
svojevrsten karakter, skupen je tudi uspeh
pri kupcih. Saxdor je plod sodelovanja
slovenskega studia J&J Design bratov
Jakopin in Sakarija Mattile.
na

Zaenkrat je

voljo 20-čeveljski model saxdor 200,

v bližnji prihodnosti pa načrtujejo še
razširitev ponudbe. Za začetek prihajata

saxdor 320

in 400. Vsi čolni

so

oziroma

bodo na voljo v več različicah.
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GBC Slovenija z bolj trajnostnim pristopom za projektiranje novih
ter obnovo dotrajanih fasad
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Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v
juniju zaradi velikega zanimanja na temo energetsko učinkovitih
ovojev stavborganiziralo dva spletna seminarja z
naslovom Projektiranje fasad, strokovnega izpopolnjevanja pa se je
19. in 23. junija skupaj udeležilo več kot 130 slovenskih arhitektov
in projektantov. Izobraževanje, ki so ga izvajali priznani
strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami, je bilo posvečeno
projektiranju novih in obnovi dotrajanih fasad. Udeleženci so s
predstavitvijo mnogih koristnih informacij in rešitev, ki jim lahko pri snovanju ali sanaciji fasadnih
ovojev pomembno olajšajo delo, tako pridobili vrsto strokovnih in tehničnih informacij na temo
diagnostike, popisov del ter ustreznih analiz, ki morajo biti izvedeni še pred pripravo projektne
dokumentacije. Predavanja, ki so vsebovala tudi določila spremljajoče zakonodaje ter opise pogojev za
pridobitev subvencij, so prispevali družba JUB, Knauf Insulation in slovenski okoljski Eko sklad.
S takimi izobraževanji in usposabljanji deležnikom nakazujemo pravo
pot do trajnostnih rešitev v gradbeništvu ter se tako skupaj z njimi tudi
odgovorno vključujemo tudi v krožno gospodarstvo,” je udeležence
uvodoma nagovoril dr. Iztok Kamenski, predsednik UO GBC
Slovenija. ”Seminar smo pripravili z namenom, da bi se pri novih ali pri
obnovi dotrajanih fasad pojavljalo čim manj napak. Naložbe v fasadne
ovoje so že tako veliko finančno breme, zato si zaradi nedoslednih izvedb
in slabega nadzora investitorji ne želijo še dodatnih stroškov. V
gradbeništvu morajo biti projektanti, nadzorniki, izvajalci in proizvajalci
gradbenih materialov in izdelkov ves čas povezani, za uspešno izvedbo
pa je nujen projektni pristop, ki združuje raznolika znanja in usklajevanja
vpletenih strokovnjakov ter izkušnje izvajalcev,” je poudaril predsednik združenja Kamenski.

Kamenski kot JUB-ov strokovnj
ak za fasadne sisteme opozarja, da je
še pred projektiranjem novih ali za sanacijo poškodovanih in degradiranih fasadnih ovojev potrebno pridobiti
vse podatke o objektu – od celovitih načrtov do tehničnih skic posameznih detajlov. Z ogledom objekta je
mogoče oceniti, koliko projektnih faz bo potrebnih za izvedbo sanacije fasadnega ovoja ali obnovo
posameznih fasadnih odprtin, pri tem pa dosledno upoštevati vse aktualne tehnične in požarne smernice in
gradbeno zakonodajo. Za pripravo analize je potrebno ugotoviti, kje na objektu se pojavljajo težave s
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toplotnimi mostovi, kakšna je obstoječa požarna varnost objekta, kako je z dotrajanostjo oken, morebitnim
zamakanjem strehe, hidroizolacijo balkonov in izvedbo drugih vgrajenih detajlov, kot so na primer senčila. Z
diagnostiko objekta se torej ugotavlja, ali je bil fasadni ovoj tehnično ustrezno izveden ali ne. Na podlagi
izračunov in testov poteka analiza, kakšen sistem sidranja zahteva posamezna kontaktna fasada. Poleg
naštetega se na objektu preverja oprijem ter predvidi mesta, kjer lahko pride do poškodb oziroma razpok
fasadnega ovoja, preverjajo pa se tudi pomanjkljivosti, ki povzročajo toplotne izgube.
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Opravljajo se še meritve vlage v zidni konstrukciji ter preverjanje
prisotnosti plesni, na degradiranih betonskih površinah pa se prav tako ugotavlja vzroke za nastale napake.
Strokovnjak za JUBIZOL fasade Aleš Kovač je pripravil obsežno analizo na področju izvedb fasadnih ovojev
ter se posvetil zlasti neustreznim rešitvam, kritičnim točkam in izvedbenim pomanjkljivostim, ki jih zadnjih
pet let zaznava na slovenskem trgu. Opozoril je na težave zaradi zamakanja streh, neustreznega tesnjenja ter
pereče kapilarne vlage v podzidkih. Toplotni mostovi in nabiranje kondenza na objektih so pogosto posledica
slabe izvedbe dilatacijskih stikov pri okenskih policah, napuščih, frčadah in pri vgradnji fasadnih senčil.
Težave so pogoste tudi pri zaprtih in odprtih balkonih, kjer pogosto prihaja do poškodb v materialih, do
nastanka toplotnih mostov, zamakanja na fugah in prebojih ter težav z vdorom vode zaradi napak pri vgradnji
ograj, neustrezno vpetih v fasado. Arhitektom, projektantom, izvajalcem, nadzornikom in ponudnikom
materialov Kovač priporoča, naj pred izdelavo projekta pozornost posvetijo natančni analizi objekta – fazi
diagnosticiranja za ugotovitev napak, ter fazi podrobne izdelave popisov za izvedbo del, ki je z natančno oceno
finančne strukture naložbe glavno vodilo investitorjem.

>Domen Ivanšek iz družbe Knauf Insulation je udeležencem predstavil veljavno zakonodajo na področju
gradnje ter glavne tehnične smernice za pravilno izvedbo toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov. Te se
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nanašajo na požarno varnost v stavbah, učinkovito rabo energije ter zaščito pred hrupom. Opozoril je na
pravilno izbiro materialov, s katero je mogoče bistveno vplivati na stanje varnosti objektov različnih višin, ter
predstavil aktualne smernice in predpise za različne vrste fasad. Za nič energijske stavbe je omenil določila
energetskega zakona (EZ-1), ki predvideva zaostrovanje pogojev pri toplotni izolativnosti materialov ter
znižuje dovoljeno potrebno toploto za njihovo ogrevanje. Slovenija naj bi do leta 2030 prenovila kar 26
milijonov m² stavbnih površin, kar bi bilo mogoče doseči prav s pomočjo subvencij Eko sklada. Opozoril je na
novo tehnično smernico GIZ PFSTI, gospodarskega interesnega združenja proizvajalcev fasadnih sistemov in
toplotnih izolacij, ki bo že v kratkem prinesla nova pravila in zvišanje standardov pri vgradnji fasadnih
sistemov, s čimer bi ob manjših potrebah po vzdrževanju na dolgi rok izboljšali varnost in trajnost fasade ter
stavbe v celoti. Maja Vrezovnik iz Eko sklada se je osredotočila na pogoje in standarde, ki jih skladno z
veljavnimi pravilniki in zakonodajo za pridobitev subvencije določajo v javnem okoljskem skladu. Spodbude
Eko sklada so v obliki javnih pozivov odprte tako za občane, javna podjetja, NVO-je, občine in društva,
nanašajo pa se na toplotne izolacije fasad, streh in kleti, optimizacijo sistema ogrevanja in vgradnjo
prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka. Vsa projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
mora biti v skladu z veljavnimi pravilniki, trenutno veljavno zakonodajo in s pravili stroke, pri čemer mora biti
pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon in nove tehnične smernice za požarno varnost v
stavbah, ki so v veljavi od 1. 7. 2019. Vloga, ki jo odda investitor s podpisom odgovornega vodje projekta
mora biti oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, priložiti pa ji je potrebno tudi vrsto dokazil, od
računov izvajalcev in podizvajalcev do fotografij, ki so bile izdelane med gradnjo in ob zaključku sanacije
fasadnega ovoja.
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Andrej Vizjak: »Varstvo narave je treba uravnotežiti z
aspektom razvoja«
Okoljski minister o določanju vodovarstvenih območjih, ki se tičejo tudi vodnega vira Malni,
okoljevarstvenih organizacijah v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in ključnih projektih
Objavil-a na spletu Notranjsko primorske Novice - ponedeljek, 13. julija 2020

V razmerah grozeče epidemije koronavirusa je sredi marca vajeti prevzela tretja vlada Janeza Janše. Z razglasitvijo epidemije
in aktivnostmi za zajezitev širjenja bolezni so postali izpostavljeni predvsem resorji zdravstva, sociale, gospodarstva, obrambe
in šolstva, ostali pa so v tem času relativno delovali nemoteno. Vodenje ministrstva za okolje in prostor je prevzel Andrej
Vizjak, ki je bil minister tudi že v obeh predhodnih Janševih vladah. Po gospodarstvu in sociali se v aktualni vladi loteva
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izzivov s področja okolja.

Mag Andrej Vizjak , Foto Nebojša Tejić-STA

49

Notranjskoprimorske.si
Država: Slovenija

13.07.2020
Ponedeljek, 15:30

Kazalo

https://notranjskoprimorske.si/2020/07/andrej-vizj...

2/3

»Poglavitna naloga ministrstva je uravnoteženje varstva okolja in narave z aspektom razvoja, kar bo možno s spremembo zakonodaje v
smislu učinkovitosti postopkov, ohranjanja visokih standardov varovanja okolja, v pospešitvi in poenostavitvi postopkov ter
odgovornejšem delu nosilcev urejanja prostora,« pravi minister. »Posledica uravnoteženja potreb države in državljanov z varovanjem
okolja ter vzpodbujanjem gospodarstva je ohranitev socialne države zdravih ljudi in okolja. Zato je že v teku prenova gradbene
zakonodaje in zakona o urejanju prostora; zakona bosta nared za sprejem jeseni, do konca leta pa posredovana v sprejetje v državni
zbor.«

Prvi protikoronski zakon je prinesel pomembne spremembe na področju gradbene zakonodaje. Nevladnim organizacijam, ki delujejo v
javnem interesu in imajo pravico vstopati v postopke izdaje gradbenih dovoljenj, postavlja strožje pogoje za sodelovanje v postopkih,
kjer se presojajo vplivi na okolje. Nevladna organizacija, ki želi sodelovati v postopkih, mora imeti vsaj 50 članov oziroma tri visoko
izobražene zaposlene s področja delovanja nevladnih organizacij, ustanove pa najmanj 10.000 evrov premoženja. Temu so se uprli
nevladniki, ki poudarjajo, da ministrstvo uvaja neživljenjske predpise s ciljem zniževanja standardov pri gradnji objektov in posegih v
naravo. »Okoljevarstvene organizacije niso enotne in niso vse proti ukrepom; zagovarjajo jih predvsem številčnejše in kredibilnejše,
manjše, z le nekaj člani, in zavodi z enim zaposlenim pa bolj kot utemeljeno argumentacijo varovanja okolja zagovarjajo subjektivni,
zasebni interes. Z zaostritvijo statusa smo jih na ministrstvu omejili, saj ne bo več možnosti blokad in zaslužka,« odgovarja minister.

»Kljub pisani koaliciji so poslanci predlog podprli, saj tudi politiki ni v interesu, da se blokirajo pomembni razvojni projekti. Z dvigom
standardov organizacij pa na noben način ne vplivamo na to, da bi se projekti izvajali z nižjimi standardi varovanja okolja; ti ostajajo
enako visoki, dolžni pa so jih spoštovati vsi, tudi tisti, ki izdajajo soglasja.« Dodaja, da je včasih težko najti rešitev, ki bi ustrezala
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vsem. »Pri nasprotovanju nevladnih organizacij se je ob tem izkazalo, da so bili glasni predvsem vsi tisti, ki zasledujejo parcialne,
zasebne interese, strokovne organizacije pa so predloge ministrstva podprle.«

Vlada, ki je delo nastopila sredi marca, v času največje negotovosti zaradi možnega izbruha epidemije, je delala s polno paro, tudi na
ukrepih za blažitev posledic, s pomočjo katerih bo družba po normalizaciji življenja čim hitreje dosegla predkrizni nivo. Vlada je tako
prej kot v 100 dneh vladanja med drugim izdelala nabor projektov različnega obsega z različnih področij, od infrastrukturnih do
zasebnih v panogi gospodarstva.

»Vlada je izdelala seznam 190 ključnih investicij, ki so bili vloženi v potrditev na različnih resorjih, naloga ministrstva za okolje in
prostor je, da optimira hitrost in postopek pridobivanja vseh dovoljenj. Gre za pomembne infrastrukturne projekte, projekte regij in
občin pa tudi zasebne projekte z zaprto finančno konstrukcijo. Ministrstvo bo vztrajalo na pospešenem reševanju umeščanja v prostor,
koordinirano na ravni države, s čimer uresničujemo pričakovanja investitorja , da bo, kolikor hitro je mogoče, prejel vsa dovoljenja in
začel z izvedbo projekta.«
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Skupna vrednost prednostnih projektov znaša okoli 7,7 milijarde evrov, multiplikativni učinki pa ocenjeno vrednost podvojijo.
»Izvedba projekta ni zgolj gradnja, od pripravljalnih del do zaključka, gre tudi za storitve, ki bodisi podpirajo glavno dejavnost ali pa
vzpodbujajo ostale storitvene dejavnosti, od projektiranja, nadzora, transporta do dejavnosti, ki z izvajanjem investicije niso
neposredno povezane, recimo gostinska, zdravstvena in druge storitvene dejavnosti. Ob izvedbi prednostnih projektov bo ocenjena
vrednost ostalih storitev, povezanih s tem, dosegla vrednost projektov.«

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2019 v javno razpravo vložilo uredbo o vodovarstvenih območjih, ki je dolga leta v obliki
predloga čakala na sprejem in uveljavitev. Za področje Notranjske uvaja več vodovarstvenih območij, veliko negodovanja javnosti pa
že vrsto let povzroča delovanje osrednjega vadišča Slovenske vojske Poček pri Postojni. Neposredno pod njim je eden od vodnih virov,
ki Postojnčane in Pivčane zalaga s pitno vodo. Glede na to, da je vadišče na najožjem vodovarstvenem območju, so predvsem
Postojnčani zelo kritični do vojske, saj v zadnjih letih stopnjuje aktivnosti.

Malce nejasnosti je povzročilo ministrstvo, ki je pozneje vložilo v proceduro zakon o zaščiti vodnega vira Malni, ki pa zaradi formalnih
in vsebinskih pomanjkljivosti saj ni bil posredovan v postopek sprejemanja. »Zakon ni vključeval vseh vodnih virov na tem območju,
vadbišče Poček pa tudi ni edini obremenjevalec vodovarstvenega območja. Problematika voda zahteva drugačen pristop, poskus
parcialnega reševanja problema je bližnjica, kar je zgrešeno. Prava pot je uskladitev in sprejem vodovarstvene uredbe, kar pa je
naporno delo. Pri usklajevanju se namreč krešejo interesi stroke, lokalnih skupnosti in kmetijstva. Vsak vidi prostor drugače, eden bi ga
konzerviral zaradi varovanja voda, drugi pa vzpodbuja razvoj. Treba je poiskati kompromis«. Uredbo o vodovarstvenih območjih, ki bo
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ponovno v javni obravnavi, je ministrstvo že dopolnilo z nekaterimi pripombami. Jelka Lekše
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Dijaki so danes (ponedeljek) prejeli rezultate splošne mature. Ob 11. uri je Gimnazija
Ormož pripravila slavnostno podelitev maturitetnih spričeval splošne mature. Od 17 dijakov
in dijakinj zaključnega letnika je maturo opravilo 14 dijakov in dijakinj, trije bodo maturo
popravljali v jesenskem roku. Dijak Vid Munda je od 34 dosegel 31 točk in je postal zlati
maturant.

Več v jutrišnjem Lokalnem utripu.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenjo Ormož in Policijsko veteransko društvo
Sever sta pripravila spominsko slovesnost posvečeno braniteljem meje. Proslava se je
začela včeraj (nedelja) ob 11. uri s prihodom praporščakov. Slavnostni govornik na
slovesnosti je bil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, generalmajor Ladislav
Lipič, s katerim se je pogovarjal Peter Kirič.
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Zbrane je nagovoril tudi ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož, polkovnik Miran
Fišer, je zaslužnim vročil bronaste in srebrne znake ter podelil priznanja. V nadaljevanju so
prisotni odkrili spominsko ploščo manevrske strukture na barikadni oviri v ormoškem
parku, ki nosi sporočilo: »V spomin in opomin!« Več jutri. PK
Tudi danes smo govorili z Alenko Simonič, vodjo službe nujne medicinske pomoči v
ormoškem zdravstvenem domu.

Kmetje so ogorčeni, ker so partnerji iz žitne verige odpovedali pogovore o odkupu pšenice,
ki bi se morali nadaljevati danes. Odkupovalci so namreč sami določili cene, ki so za okoli
10 evrov nižje od lanskih, sindikat kmetov pa jim očita celo kartelno določanje cen in
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zavrača uradne izračune stroškov pridelave. (STA)
V minulem tednu so v Občini Starše podpisali pogodbo s podjetjem GMW gradbeništvo,
mehanizacija Weindorfer iz Radencev za asfaltiranje občinskih cest v letu 2020.
Modernizacija cest se bo pričela takoj in mora biti zaključena do sredine novembra letos.
Pogodbena vrednost modernizacije treh cestnih odsekov v Loki, Rošnji in Zlatoličju znaša
dobrih 87 tisoč evrov. Pogodbo sta podpisala podžupan občine Starše, Marjan Malek, in
direktorica podjetja GMW, Petra Weindorfer. PK, vir: Občina Starše
Konec tedna je v Ormožu zaživel Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Včeraj
(nedelja) so v okviru tretjega dne zavrteli animiran film »Slavna medvedja zasedba iz
Sicilije«. Sledila sta filma »Deathcember« in »Strupen sem«. V Unterhundu so ob 19. uri
na ogled postavili dokumentarec »Tusta«, ob 21. uri pa se je v kinu na prostem začel še
film »Mataronci tečejo zadnji krog«. Peter Kirič se je pogovarjal s programskim direktorjem
Grossmannovega festivala Tomažem Horvatom:

Je dejal programski direktor Grossmannovega festivala Tomaž Horvat. Grossmanov
festival se jutri (torek) nadaljuje v Ljutomeru, trajal pa bo do 18. julija.
ŠPORT:
V Novi Gorici je konec tedna potekalo atletsko državno prvenstvo Slovenije za mlajše
člane. Jurček Korpič Lesjak je postal državni prvak v metu kladiva, ki ga je zalučal 55,91 m
daleč. Jurček bo še konec meseca sodeloval na članskem državnem atletskem prvenstvu
v Celju, nato pa se počasi vrača nazaj na študij v ZDA. PK
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ČRNA KRONIKA:
Ormoški policisti so bili v petek obveščeni o razsutem tovoru na vozišču regionalne ceste v
Pavlovcih. Voznik tovornega vozila je sam poskrbel za čiščenje vozišča in povzročeno
škodo.
V soboto so prav tako opazili večjo količino razsute pšenice v krožišču na Kolodvorski cesti
v Ormožu. Delavec Komunalnega podjetja Ormož je poskrbel za čiščenje vozišča.
Obravnavali so tudi prometno nesrečo na glavni cesti v bližini Loperšic in zvečer pred
polnočjo motenje nočnega počitka v Mihovcih pri Veliki Nedelji. Kršitelj je dobil plačilni
nalog.
Včeraj (nedelja) zjutraj so izven naselja Središče ob Dravi prijeli tri tujce, ki so nezakonito
prešli mejo. Obravnavali so prometno nesrečo na lokalni cesti pri Svetem Tomažu ter
poškodbo pnevmatike na lokalni cesti v Hranjigovcih.
Včeraj zvečer so v Cvetkovcih vozniku zaradi vožnje pod vplivom alkohola začasno odvzeli
vozniško dovoljenje, mu izdali plačilni nalog ter mu prepovedali nadaljnjo vožnjo. V
Koračicah so obravnavali kršitev javnega reda in miru zaradi glasne glasbe. Kršitelj je dobil
plačilni nalog.
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Danes zjutraj po 3. uri so izven Središča ob Dravi na železniški progi našli družino štirih
državljanov Afganistana, ki so nezakonito prečkali mejo in jih bodo vrnili hrvaškim
varnostnim organom.
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Včeraj okrog 17. ure je v Dornavi gorelo strnišče na površini 10 kvadratnih metrov. Požar
so pogasili tamkajšnji gasilci, so sporočili s Centra za obveščanje Ptuj.
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