Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 9. 2020
Število objav: 25
Internet: 21
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 2
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 7
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
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Internet
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Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Varisova naložba v proizvodnjo montažnih objektov

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bolnišnic, domov za ostarele in za stanovanjsko gradnjo,« pravi sogovornica in dodaja, da se v tujini, kjer Varis
ustvari skoraj vse prihodke, zavedajo, da je gradbeništvo multiplikator razvoja: »Zato ne razmišljajo o zmanjševanju v
tej panogi, gre le za prestrukturiranje. Tudi Slovenija bi morala podobno razmišljati in ukrepati....

Naslov

Konkretni načrti šele prihodnje leto

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Aleš Gaube

Teme

Gradbeništvo, graditev

...emisijami (ETS), ki sicer velja za glavni steber podnebne politike EU. Shemo želi evropska komisija razširiti še na
ladijski in letalski promet ter na gradbeništvo. Tako kot je von der Leynova napovedala med govorom o stanju v Uniji,
sta evropska komisarja danes izpostavila pomen izboljšanja energetske učinkovitosti...

Naslov

Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbena parcela

...Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do razmeroma poceni gradbene
parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele
tipičen primer korupcije. DeSUS: Gantar ne bo kandidiral V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili...

Naslov

Kupci iz Evrope izvoznikom: Če ne zmanjšate ogljičnega odtisa, ne bo posla

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 9. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izpolnjevati okoljske standarde, ki jih nismo dosegali. Takrat jih ni dosegalo niti nobeno drugo slovensko podjetje, ki
se ukvarja z gradnjo montažnih hiš ali gradbeništvom,« opisuje Gobec. Preverjajo tudi uporabo recikliranih materialov
Sogovornik ugotavlja, da postajajo zahteve za izpolnjevanje okoljskih standardov v nemško...

Naslov

Roman Kramer, direktor Direkcije za vode RS

Medij

Novi tednik Celje, Slovenija

Rubrika, Datum

Iz naših krajev; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Stran: 8

Površina: 151 cm2

...odpadnih voda v Vo-Ka Celje. pogojev. Čas je, da se končno pokaže na prave krivce za dolgotrajne postopke, in to
so v glavnem projektanti - pooblaščeni inženirji, ki svojega dela ne opravijo v skladu s pravili stroke. To ni problem
samo pri kolesarskih stezah. V DRSV ugotavljamo, da se to dogaja na vseh ravneh načrtovanja,...
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Naslov

Hojsova parcela

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...Potreboval ga je zaradi dostopa do hiše, občina mu je parcelo prodala po 250 evrov za kvadratni meter. V istem času
je uspelo notranjemu ministru Hojsu kupiti gradbeno parcelo po 85 evrov za kvadratni meter, za povrhu pa mu jo bo
občina zdaj še komunalno opremila. Notranji minister Aleš Hojs zahteva od drugih zelo veliko. V...

Naslov

Hojs pridobil vsaj 189 tisoč evrov premoženjske koristi

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Borut Mekina

Teme

Gradbena parcela

...fotografiji Aleš Hojs ob meji na reki Kolpi) Borut Krajnc Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju
prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi
za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala...

Naslov

Ko gre za domače gradbene barone, direktorica Gospodarske zbornice Sonja Šmuc
postane en tak pravi Luka Mesec

Medij

Požareport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Aljuš Pertinač

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Karavank do 2. tira, in kaj, če sploh kaj, smo se naučili ...? Odpri galerijo V podtonu je seveda ves čas maksima, da
se 2. tir gradi zaradi slovenskih gradbenikov. Pa se ne. Tako kot zimske šolske počitnice v nasprotju s precej
razširjenim prepričanjem ne obstajajo zaradi žičničarjev. Drugi tir se gradi zaradi logistike....

Naslov

Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbena parcela

...Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do razmeroma poceni gradbene
parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele
tipičen primer korupcije. DeSUS: Gantar ne bo kandidiral V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili...

Naslov

Predlogi za poenostavitev

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ekonomija; 18. 9. 2020

Avtor

Cveto Zaplotnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 151 cm2

Predlogi za poenostavitev Vladni strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan Simič, je predstavil
štiriinsedemdeset predlogov za poenostavitve na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju. Cveto Zaplotnik
Kranj - Na davčnem področju predlaga uvedbo enega vplačilnega računa za akontacijo
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Naslov

Izvozni potenciali Slovenije

Medij

Izvozniki.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 347 cm2

...sektor z veliko bruto maržo, sploh v segmentu unikatnih izdelkov in B2B-kupcev, kamor sodijo poslovni prostori,
hoteli ...« razlaga Ivanc. Dodaja, da so gradbeništvo, turizem, transport in montaža prav tako pomembne dejavnosti,
saj so delovno intenzivne in pozitivno vplivajo tudi na davčne prilive v javne blagajne....

Naslov

MojPrihranek.si

Medij

Mojprihranek.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Nadja Jurca

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...gradnjo, temveč za novogradnjo. Nadomestna gradnja po starem in novem zakonuOdkar je bil sprejet nov gradbeni
zakon pred dvema letoma, nadomestna gradnja, kakor smo jo poznali, ne obstaja več. V noveli zakona o graditvi
objektov (ZGO-1B) iz leta 2007 je bila nadomestna gradnja, poleg novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve...

Naslov

Predlogi strateškega sveta za debirokratizacijo so dobro zastavljeni

Medij

Moja-dolenjska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

J. M.

Teme

Gradbeni zakon

...vsaj 12 let. V tem času pa so se birokratski postopki zgolj nalagali, delo pa oteževalo. Nekatere stvari bodo
spremenjene in poenostavljene tudi z novim Gradbenim zakonom, ki je pravkar v javni obravnavi. Načrti gredo torej v
smer čim manj birokracije in znižanje davkov, kjer je to le mogoče. To je tudi cilj zdajšnje koalicije...

Naslov

Vse o zavarovanju odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu

Medij

Vsebovredu.triglav.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...izvajalci zemeljskih del, rušitvenih del, gradbenih in drugih del) sklenjeno zavarovanje odgovornosti. To ureja
Gradbeni zakon (GZ) v 14. členu. Ta določa: Da je to zavarovanje obvezno za vse izvajalce v gradbeništvu z izjemami
(katere so, v nadaljevanju). Da zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 50.000 evrov. Zavarovalna...

Naslov

Da bi mladi strokovnjaki ostali doma

Medij

Savus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za občino Trbovlje, štipendije prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za zdravnike splošne medicine in specialiste ter
bodoči strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Savus Foto: arhiv Savus...
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Naslov

Razvijajo kadre za prihodnost

Medij

Panorama, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

P. R.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 9

Površina: 225 cm2

...podelitev štipendij za program metalurški tehnik v šolskem letu 2020/21 je zaključen. Še vedno pa je aktualnih osem
razpisanih štipendij; štiri za program inženirstvo materialov, ena za program mehatronika, ena za program strojništvo in
dve za program računalništvo in informacijske tehnologije. Letos je na Srednji šoli...

Naslov

Javni razpis za občinske štipendije

Medij

Trbovlje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti
ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Več informacij in vlogo za prijavo na javni
razpis pa najdete na spletni strani Občine Trbovlje....

Naslov

Trboveljska občina razpisuje štipendije

Medij

Zon.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti
ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Več informacij skupaj z vlogo za prijavo na
javni razpis bo danes objavljenih na spletni strani Občine Trbovlje....

Naslov

Občinske štipendije že na voljo

Medij

Kum24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

K. E.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...poklicev pomembnih za občino, dodatnih 5 točk prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za poklice: zdravniki splošne
medicine ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Vloge pričakujejo do 8. oktobra...

Naslov

Novica MAG Kemijsko inženirstvo: spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob
omejitvi vpisa

Medij

Fkkt.uni-lj.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo spremenila pogoje za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa za
drugostopenjski študijski program MAG Kemijsko inženirstvo. Spremembe stopijo v veljavo s študijskim letom 2021
/2022 oz. z Razpisom za vpis v magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022. V magistrski...
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Naslov

Posvet IZS o pametnih omrežjih

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov za namene obveščanja (tedenske e-novice) do preklica.

Naslov

Število delovno aktivih pada

Medij

Morel.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnosti (za 2.600) in gostinstvo (za 2.523). V nekaterih dejavnostih se je število delovno aktivnih od marca do
junija 2020 tudi povečalo, najizraziteje v gradbeništvu (za 654), v zdravstvu in socialnem varstvu (za 642) in v
dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnostih obvezne socialne varnosti (za 277). To so sporočili...

Naslov

Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbena parcela

...Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do razmeroma poceni gradbene
parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele
tipičen primer korupcije. DeSUS: Gantar ne bo kandidiral V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili...

Naslov

Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Zoran Potič

Teme

Gradbena parcela

...Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do razmeroma poceni gradbene
parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele
tipičen primer korupcije. DeSUS: Gantar ne bo kandidiral V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili...

Naslov

Hojs pridobil vsaj 189 tisoč evrov premoženjske koristi

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo
z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za
kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala...
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https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/varisova-n...

1/3

Varisova naložba v proizvodnjo montažnih
objektov
Dobra podjetniška novica iz Prekmurja, kjer kljub negotovosti
zaradi koronavirusa investirajo.
Objavljeno
17. september 2020 06.00

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

Posodobljeno
17. september 2020 06.00

Odpri galerijo
Investicijo bodo sklenili do konca leta. Nova hala je vredna 2,5 milijona evrov, zanjo pa namenjajo lastna finančna sredstva. Foto Oste Bakal/Delo

Nejc Gole
7
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Ljubljana – Varis gradi novo proizvodno dvorano za izdelavo montažnih objektov; najprej lesenih kopalnic, nato lahko tudi sob. Lendavski proizvajalec gotovih kopalnic večino prihodkov
ustvari v Nemčiji, Avstriji in Švici. V prihodnjih letih pričakujejo manj prodanih kopalnic za nove hotele, povečuje pa se povpraševanje po gotovih kopalnicah za gradnjo študentskih domov,
bolnišnic, domov za ostarele in za stanovanja, pojasnjuje direktorica Sabina Sobočan.
Varis Lendava se uvršča med vodilne proizvajalce gotovih kopalnic v Evropi. V zadnjih petih letih so prihodke povečali za dvainpolkrat, na 31 milijonov evrov lani, število zaposlenih pa za 55
odstotkov. »Da obdržimo vodilni položaj na trgu, se moramo nenehno razvijati, vlagati v razvoj in pripravljati nove proizvode. Rezultat tega je gradnja nove hale za proizvodnjo montažnih
objektov, v kateri bomo izdelovali proizvode iz trajnostnih materialov,« pravi Sobočanova. Objekt, velik 2500 kvadratnih metrov, so začeli postavljati avgusta poleg sedanje proizvodne
dvorane. Investicijo bodo sklenili do konca leta. Nova hala je vredna 2,5 milijona evrov, zanjo pa namenjajo lastna finančna sredstva.

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

»Zaradi negotovosti, ki je nastala na trgu zaradi epidemije koronavirusa, smo investiranje letos znova tehtali. Tudi v teh težkih časih nismo ustavljali proizvodnje, prav tako nikogar od
zaposlenih nismo poslali na čakanje ali ga odpustili, za to smo se odločili in ostali pri tem, da naložbo letos vendarle uresničimo. K odločitvi je pripomoglo tudi dejstvo, da smo za gradnjo že
pridobili gradbeno dovoljenje, ki smo ga čakali kar dve leti,« pojasnjuje direktorica.

Delo Trenutno je postavljena konstrukcija za novo proizvodno dvorano. Foto arhiv Varisa
Koliko novih delovnih mest bo investicija prinesla, ne napoveduje. To bo namreč odvisno tudi od razmer na trgu. Varis zaposluje 250 ljudi, vendar jim vseskozi primanjkuje gradbenih
profilov, kot so keramičarji, monterji, pleskarji, zidarji, elektroinštalaterji, varilci, in tudi nekvalificirani delavci za delo v proizvodnji. »Ves čas iščemo nove sodelavce. Prav tako zaposlujemo
in iščemo strokovni kader za načrtovanje, organizacijo proizvodnje in za delo na terenu,« pravi sogovornica.

»Krizni in turbulentni časi«
Varis je lani ustvaril 31,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, za 74,5 odstotka več kot predlanskim. Odpremili so 4492 gotovih kopalnic oziroma 84,3 odstotka več kot leto prej. Vse
prihodke so ustvarili z izvozom, od tega tri četrtine v Nemčiji, kjer imajo 15-odstotni tržni delež. Pomembna trga sta še Švica in Avstrija.
Na vprašanje, kako trenutna kriza vpliva na poslovanje, Sabina Sobočan odgovarja, da dobivajo povpraševanja in naročila, »a še vedno so krizni in turbulentni časi in razmere se močno
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spreminjajo«. Za letos načrtujejo enak oziroma nekoliko manjši obseg poslovanja kot lani.

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

»Za prihodnja leta je na trgu zaznati rahel padec pri načrtovani gradnji hotelskih objektov, kamor največ vgrajujemo naše kopalnice. Vendar to ni bistveno. Po drugi strani se ohranja oziroma
povečuje povpraševanje po gotovih kopalnicah za gradnjo študentskih domov, bolnišnic, domov za ostarele in za stanovanjsko gradnjo,« pravi sogovornica in dodaja, da se v tujini, kjer Varis
ustvari skoraj vse prihodke, zavedajo, da je gradbeništvo multiplikator razvoja: »Zato ne razmišljajo o zmanjševanju v tej panogi, gre le za prestrukturiranje. Tudi Slovenija bi morala podobno
razmišljati in ukrepati. Zdaj je čas za intenzivno vlaganje v stanovanjsko gradnjo, domove za ostarele, bolnišnice in infrastrukturo.«
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Konkretni načrti šele prihodnje leto
Čeprav evropska komisija zatrjuje, da je treba z uresničevanjem ambicioznejših
evropskih podnebnih ciljev začeti takoj, bodo konkretni predlogi, kako doseči 55
odstotno zmanjšanje izpusta toplogrednih plinov, predstavljeni šele prihodnje leto.
Aleš Gaube
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Na Poljskem, kjer je največ termoelektrarn, bi utegnili z okrepljenimi podnebnimi cilji evropske komisije imeti težave. Za prehod
v brezogljično družbo in opuščanje premoga so sicer v svežnju EU za okrevanje gospodarstev po pandemiji predvidena
obsežna sredstva. (Foto: Reuters)

Podpredsednik evropske komisije Frans Timmermans in komisarka za energijo Kadri
Simson sta dan po novem, ambicioznejšem okoljskem cilju evropske komisije predstavila
podrobnosti, kako bi lahko EU po oceni komisije do leta 2030 dosegla 55odstotno zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov. Ker je evropska komisija na podlagi analiz doseganja okoljskih ciljev in
predstavljenih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov članic EU (NEPN) ugotovila, da je
evropska integracija na dobri poti, da preseže še vedno aktualni cilj 40odstotnega zmanjšanja
toplogrednih plinov, so se odločili za še ambicioznejši cilj. Tako želi EU zagotoviti, da bo sama
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zmogla uresničiti zastavljeni cilj in zmanjšati segrevanje ozračja pod 1,5 stopinje Celzija v skladu
s pariškim podnebnim dogovorom. Hkrati pa želi z ambicioznejšim ciljem postati tudi zgled za
druge države po svetu.

Članice trenutno na pol poti
»Imamo ustrezne politike, obveze in sredstva za financiranje,« je ob predstavitvi okvirnega načrta
evropske komisije, kako doseči obsežnejše zmanjšanje toplogrednih plinov, dejal Timmermans.
Po izračunih evropske komisije bi za dosego tega cilja EU morala doseči med 38 in 40 odstotki
obnovljivih virov energije v svojem energetskem miksu. Trenutno so članice na dobri poti, da
presežejo 32odstotni delež obnovljivih virov energije, kar je sicer zahtevek za dosego 40
odstotnega zmanjšanja toplogrednih plinov, ugotavlja komisija.
Slabše jim gre pri izpolnjevanju cilja, ki zadeva energetske prihranke: za tri odstotne točke bodo
po sedanjih ocenah zgrešile cilj 32,5odstotne energetske učinkovitosti. Če bi se Unija odločila
podpreti ambicioznejši podnebni cilj komisije – potrditi ga morajo tako države članice kot evropski
parlament –, pa bi države pri energetskih prihrankih morale biti še učinkovitejše. Doseči bi morale
raven med 36 in 39 odstotki.
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Razširitev sheme za trgovanje z emisijami
V danes predstavljenih okvirnih načrtih, kako bi države lahko uresničile zastavljeni ambicioznejši
podnebni cilj, evropska komisija ni predstavila bistvenih novih ukrepov, o katerih ne bi razmišljali
že v preteklosti. Eden izmed ključnih ukrepov bo razširitev evropske sheme za trgovanje z
emisijami (ETS), ki sicer velja za glavni steber podnebne politike EU. Shemo želi evropska
komisija razširiti še na ladijski in letalski promet ter na gradbeništvo.
Tako kot je von der Leynova napovedala med govorom o stanju v Uniji, sta evropska komisarja
danes izpostavila pomen izboljšanja energetske učinkovitosti stavb. Z obsežnim programom
prenove stavb po Evropi naj bi lažje dosegli želeno energetsko učinkovitost. Okrepili bodo tudi
standarde izpustov ogljikovega dioksida za avtomobile, hkrati pa bo evropska komisija preučila
možnost, kdaj bi lahko v Evropi prepovedali izdelavo avtomobilov z motorjem na notranje
izgorevanje. Konkretne zakonske predloge za uresničitev ambicioznejšega cilja namerava
evropska komisija predložiti do prihodnjega junija.

Načrti v primežu industrije in okoljevarstvenikov
»V naslednjih letih, ko bomo nadaljevali odpravljanje posledic pandemije, moramo nadaljevati boj
proti podnebnim spremembam in krmariti naše države skozi industrijsko revolucijo,« je dejal
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komisar Timmermans, ki zahteva takojšen začetek uresničevanja ciljev – ne zaradi planeta, kajti
ta lahko po oceni Timmermansa poskrbi sam zase, temveč zaradi človeškega preživetja.
V uresničljivost okrepljenega podnebnega cilja so po nagovoru predsednice evropske komisije
Ursule von der Leyen o stanju v EU že podvomili v združenju nemške industrije (BDI). Kritični so
tudi v okoljevarstveni organizaciji Greenpeace, a iz povsem nasprotnih razlogov – premajhne
ambicioznosti ciljev. Tovrstno kritiko je podpredsednik komisije zavrnil, hkrati pa jo je tudi
pozdravil, saj zaradi nje ostaja komisija na preži.
V državi, ki velja za motor evropske industrije, ocenjujejo, da se s takšnimi okoljskimi cilji od
podjetij terja preveč. »Načrt Evropske unije za zaostritev podnebnih ciljev postavlja gospodarstvo
in družbo v času največje gospodarske krize po drugi svetovni vojni pred izjemne izzive z
negotovim izidom. Okrepljeni podnebni cilji dodatno obremenjujejo že tako močno prizadeta
podjetja,« je ocenil Dieter Kempf, predsednik združenja nemške industrije (BDI). Po njegovih
izračunih bi vse države za doseganje še vedno aktualnega cilja zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov za 40 odstotkov morale potrojiti svoja prizadevanja. Za doseganje 55odstotnega znižanja
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izpustov toplogrednih plinov pa bi jih morale okrepiti za petkrat, meni Kempf.

12

18.09.2020

Dnevnik.si

Petek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042939071/slovenija/kljub-...

1/3

Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje
Interpelacija opozicije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa se bo vpisala med
nenavadnejše v zgodovini, saj je minister junija že podal odstopno izjavo, a je
predsednik vlade Janez Janša ni sprejel. Opozicija pred glasovanjem nima zagotovljenih
46 glasov.
Zoran Potič
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Aleš Hojs se je tudi po nepreklicnem odstopu zapletel v vrsto spornih ravnanj. Svoje pristojnosti naj bi presegel zlasti z
usmeritvami in navodili policiji. Na sporen način naj bi prišel tudi do gradbene parcele ob morju.

Državni zbor namenja razpravi za interpelacijo ministra v odstopuAleša Hojsa kar 17 ur. Čeprav
njeni vlagatelji v LMŠ, SD, Levici in SAB menijo, da imajo utemeljene razloge za razrešitev
Hojsa, pa je glede na razmerja moči v državnem zboru malo verjetno, da bi bila uspešna. Celo
koalicijska poslanska skupina DeSUS, kjer so v minulih tednih dajali vse bolj odločne izjave, da
Hojsa zaradi njegove politike dela na ministrstvu ne morejo podpreti, je umirila retoriko.
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Predsednik vlade Janez Janša jim je namreč na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju prebral
koalicijsko pogodbo v delu, kjer piše, da člani koalicije ne smejo podpirati interpelacij opozicije.

Opozicija brez 46 glasov
Večina poslancev DeSUS se bo zato verjetno vzdržala, le Robert Polnar bo vztrajal pri stališču,
da ne more podpirati ministra, ki omogoča ustaške in nacionalistične koncerte. A tudi v tem
primeru bo opozicija z 39 glasovi prekratka za uspeh interpelacije zoper ministra, saj jo mora
podpreti vsaj 46 poslancev državnega zbora. Aleš Hojs lahko računa na 26 glasov iz SDS, 7 iz
NSi, 3 iz SNS. Kako bosta glasovala predstavnika italijanske in madžarske manjšine, še ni jasno,
v SMC pa so se zavili v molk in ne odgovarjajo na vprašanja, kako bodo glasovali. Le na podlagi
neuradnih informacij lahko sklepamo, da bodo spoštovali koalicijsko pogodbo. Zanimivo pa bo
spremljati, koliko poslancev, če sploh, se bo vzdržalo. Če jih nekaj ne bi podprlo ministra, bi se
lahko zgodilo, da bi večina bila za interpelacijo, a s premalo glasovi, da bi ta uspela.
Vsebina interpelacije se namreč nanaša na ravnanje ministra v odstopu. SMC je v predhodnem
mandatu zavzela jasno stališče, da koncerti hujskaškega pevca Marka Perkovića  Thompsona
ne sodijo v Slovenijo, ministrstvo za notranje zadeve pa je odpravilo odločbo upravne enote
Maribor, ki je koncert prepovedalo. V opoziciji Hojsu očitajo tudi navajanje lažnih dejstev, ko je

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

prepričeval opozicijo, naj prispevajo glasove za aktivacijo vojske na južni meji, že junija pa so mu
očitali tudi škodljive kadrovske posege v slovensko policijo.

Vse več očitkov zoper Hojsa
V vmesnem obdobju do obravnave interpelacije se je dosje o domnevnih posegih Hojsa v policijo
znatno povečal. Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž
Nemeciz SD je namreč včeraj, dan pred interpelacijo v državnem zboru, objavil vrsto
obremenjujočih dokumentov. Eden od teh predstavlja usmeritve in navodila ministra Hojsa policiji,
po katerih morajo takoj »nepristransko pregledati« oziroma izpeljati revizijo NPU v primerih
Banka Slovenija, Pop TV, sanacija bančnega sistema, žilne opornice in otroška kardiologija. V
večini zadev gre za primere, ki so v interesu SDS. Matjaž Nemec je objavil tudi mnenje
profesorja Miroslava Žaberla, ki v tem delu izdanih Hojsovih navodil policiji ugotavlja, da so lahko
problematična, če se izkaže, da kateri od primerov še ni zaključen. To bi lahko predstavljalo
poseg v avtonomijo državnega tožilca, lahko pa takšna navodila predstavljajo nedovoljen poseg v
delo generalnega direktorja policije. Knovs je na to temo včeraj zaslišal ministra v odstopu Aleša
Hojsa, ki je potek seje opisal kot nič posebnega, očitke o prekoračitvi pooblastil pa je odločno
zavrnil.

Hojs do poceni parcele na obali
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Razkritja spletnega medija necenzurirano.si pa nakazujejo, da je bil Hojs v zadnjih mesecih
izjemno aktiven pri izdajanju navodil policiji, ki jih je mogoče razumeti kot nedopustne pritiske, saj
naj bi v petih mesecih izdal kar osem navodil in usmeritev policiji, medtem ko je njegov
predhodnik v bistveno daljšem obdobju izdal devet usmeritev in obveznih navodil. Minister naj bi
tako zahteval odločno ukrepanje proti protestnikom, izdal je navodila, kako mora policija ravnati
zaradi slogana »smrt janšizmu,« eno navodilo pa se nanaša tudi na obravnavo tako imenovanih
vard, vendar v njem ni zaznati ministrovih teženj, da je treba organizatorje »obleganja« policijske
postaje v Slovenski Bistrici preganjati tako odločno kot protestnike v Ljubljani.
Pritisk na ministra v odstopu Aleša Hojsa bo na današnji seji državnega zbora stopnjevala tudi
Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do
razmeroma poceni gradbene parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja
Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele tipičen primer korupcije.

DeSUS: Gantar ne bo kandidiral
V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili interpelacijo zoper ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec zaradi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zaradi nespoštovanja etičnih norm. Zaradi podobnih očitkov je bila Pivčeva
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prisiljena odstopiti kot predsednica DeSUS, stranka pa se je odločila, da bo izpeljala volilni
kongres 28. novembra. Pivčeva je napovedala, da bo znova kandidirala za predsednico
DeSUS, v tem obdobju pa bi lahko izsledke o preiskavi afer Vinakras in Hoteli Izola objavila
tudi KPK. Tomaž Gantar, ki vodi stranko do kongresa, je sinoči v oddaji Tarča razkril, da ne
namerava kandidirati za predsednika DeSUS.

Popoviča ne bo k Počivalšku
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na položaj državne sekretarke pripeljal Ajdo
Cuderman, ki je pred tem vodila javno agencijo za spodbujanje podjetništva (Spirit). S tem je
prisluhnil stališču večine v SMC, ki se je uprla njegovi nameri, da bi za državnega sekretarja
imenoval nekdanjega župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča. Javno agencijo Spirit
začasno prevzema Tomaž Kostanjevec, ki je bil zaposlen na ministrstvu za obrambo.
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Kupci iz Evrope izvoznikom: Če ne zmanjšate ogljičnega
odtisa, ne bo posla
Čas branja: 3 min

0
17.09.2020 06:15

Izpolnjevanje visokih okoljskih standardov postaja vse pomembnejše za
izvoznike na sever in zahod.
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BORUT HOČEVAR

Iskraemeco je med slovenskimi podjetji, ki se srečujejo z okoljsko ozaveščenimi kupci.
Foto: Borut Hocevar
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Več iz teme:
okoljske nagrade >
Mojca Markizeti >

okolje >
Donar >

izvozniki >
Karla Prelog >

Volkswagen >
Peter Gobec >

Iskraemeco >
Riko >

Konec prejšnjega leta je minister Počivalšek z gospodarsko delegacijo obiskal
sedež Volkswagna. Dobili so informacijo, ki po uradni poti ni prišla v javnost, a nam jo
je potrdilo več virov. Nemci so napovedali, da bodo v prihodnje pri izbiri dobaviteljev
namenili več pozornost ogljičnemu odtisu. Povedano poenostavljeno: kdor bo manj
onesnaževal, bo lažje prišel do posla z avtomobilskim velikanom.
Informacija ni popolno presenečenje. Nekatera slovenska podjetja se namreč že več let
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srečujejo s podobnimi zahtevami zahodnoevropskih kupcev. Med prvimi je
bil Iskraemeco.
Vse večje okoljske zahteve kupcev
»Od naših strank prejemamo vse več in vse zahtevnejše izzive po izpolnjevanju okoljskih
zahtev, in to ne samo zahtev, ki jih postavlja zakonodaja,« pojasnjuje Mojca Markizeti,
vodja trajnostnega razvoja v Iskraemecu. »Zahteve so vezane na specifične materiale,
reciklabilnost izdelkov, dokazano strategijo trajnostnega razvoja podjetja, odgovornost v
okviru oskrbovalne verige, energetsko učinkovitosti izdelkov – in seveda dobimo tudi
zahteve po zmanjšanju ogljičnega odtisa. Skladno z lastno strategijo in zahtevami trga že
več let sistematično izboljšujemo okoljski odtis Iskraemeca in Iskraemecovih rešitev.
Med drugim smo v zadnjih petih letih zmanjšali ogljični odtis na izdelek za 70
odstotkov.«
Prejemniki okoljskih nagrad
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Za zagotovitev preglednosti nad uporabo materialov v svoji nabavni verigi so se v
Iskraemecu leta 2015 skupaj s štirimi nizozemskimi elektrodistribucijskimi podjetji in
danskim proizvajalcem plinskih števcev vključili v iniciativo Fair Meter. S projektom so
leta 2016 zmagali na razpisu okoljskih nagrad Časnika Finance. Mimogrede: prijave na
letošnji razpis zbiramo prek spletne strani Okoljskega srečanja do 16. oktobra.
Med prejemniki okoljskih nagrad na razpisu leta 2018 pa je bi ljubljanski proizvajalec
pohištva iz recikliranega materiala, podjetje Donar. Za svoje izdelke so dobili več
mednarodnih nagrad, prodajo pa jih v zahodnih državah, kjer so zelo pozorni na okoljski
odtis proizvajalca.
Na severu in zahodu so kupci ozaveščeni
»V podjetju Donar se že nekaj časa ukvarjamo s proizvodnjo stolov iz recikliranih
materialov. Ves čas se trudimo zmanjšati negativne vplive na okolje. Iščemo lokalne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dobavitelje, zmanjšujemo porabo materiala, iščemo materiale z največjimi možnimi
deleži reciklata,« opisuje Karla Prelog iz Donarja.
»Na domačem trgu, razen izjem in zanesenjakov, ne opažamo, da bi ljudje to posebej
cenili. Trudimo se prodreti predvsem na skandinavske trge, močno smo navzoči na
Nizozemskem in v Belgiji, kjer so kupci precej bolj ozaveščeni. Poleg izdelka iščejo tudi
certifikate, ki potrjujejo vsebino. Pripravljeni so plačati več, če ob tem naredijo nekaj tudi
za okolje. Zelo pomembno postaja, kako produkt nastane in kakšen odtis pusti na okolju.
Trenutno najbolj iskana je analiza produkta LCA, pri kateri v naboru postopkov
ugotavljamo neposreden vpliv izdelka na okolje v celotnem življenjskem ciklu izdelka.«
Državni naročnik zahteva majhen ogljični odtis
Izkušnje s kupci, ki zahtevajo majhen okoljski odtis izdelka, ima tudi Peter Gobec, ki se
zdaj ukvarja s sončnimi elektrarnami, z okoljskimi zahtevami kupcev pa se je srečal v
prejšnji službi: »V podjetju Riko Hiše sem bil vodja prodaje za nemško govorečo regijo.
Srečal sem več podjetij, ki se ukvarjajo z leseno gradnjo. Recimo podjetje iz avstrijske
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Koroške. Njihova poslovna stavba in proizvodna hala sta zgrajeni v skladu s standardi, ki
veljajo za pasivne hiše. Ogrevajo se z lesnim odpadom, imajo zeleno streho in sončno
elektrarno, zbirajo deževnico in obratujejo tako rekoč otočno, krožno in zeleno. Zato
lahko sodelujejo na nekaterih pomembnejših razpisih v Avstriji.« Naročnik na takšnih
razpisih je državna ustanova, ki zahteva od ponudnika majhen ogljični odtis.
Če ne izpolnjuješ okoljskih standardov, ne moreč zraven
»Podjetje sem obiskal in mu ponudil sodelovanje. Njihov direktor pa mi je razložil, da
nas ne morejo vključiti v dobaviteljsko verigo, ker ne izpolnjujemo takšnih pogojev. V
drugih primerih sem preveril razpis in ugotovil, da je treba za sodelovanje izpolnjevati
okoljske standarde, ki jih nismo dosegali. Takrat jih ni dosegalo niti nobeno drugo
slovensko podjetje, ki se ukvarja z gradnjo montažnih hiš ali gradbeništvom,« opisuje
Gobec.
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Preverjajo tudi uporabo recikliranih materialov
Sogovornik ugotavlja, da postajajo zahteve za izpolnjevanje okoljskih standardov v
nemško govorečih državah vse bolj pomembne: »Še zlasti postaja pomembno v državnih
ustanovah, a že tudi med nekaterimi večjimi podjetji, tudi v avtomobilski industriji.«
Naročniki preverjajo, koliko recikliranih materialov uporablja ponudnik, kakšen je
ogljični odtis podjetja, kakšen delež obnovljivih virov je v njegovi energetski mešanici in
drugo. »Takšne zahteve se krepijo,« ugotavlja Gobec.
Velike družbe imajo lastno zeleno elektriko
Mar preverjanje deleža obnovljivih virov v energetski mešanici, ki jo uporablja podjetje,
pomeni, da bodo morali nekateri naši izvozniki uporabljati manj električne energije iz
premoga? »Gotovo. Prej ali slej bodo občutili tudi to. Nekatera podjetja v srednji, severni
in zahodni Evropi rešujejo ogljični odtis po dveh poteh. Nekateri postavljajo lastne
elektrarne, nekateri pa so začeli sklepati pogodbe, s katerimi investitorji v velike sončne
elektrarne prodajo elektriko večjim odjemalcem.«
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Google, Apple in drugi so se zavezali, da bodo pridobivali svojo elektriko iz sonca, vetra
ali drugih nizkoogljičnih virov, še opozori Gobec. »Tudi v Evropi je že nekaj takšnih
podjetij. Če boš želel sodelovati s takšno družbo, boš moral tako poslovati tudi sam. Če
bomo hoteli poslovno sodelovati z razvito Evropo, bomo morali povečati delež
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obnovljivih virov pri elektriki, ogrevanju in v prometu,« končuje Gobec.
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Površina: 151 cm2

Roman Kramer,

direktor Direkcije za
vode RS
Ali

so postopki umeščanja

kolesarskih povezav v pro-

stor v primerjavi z drugimi
državami, kjer so kolesarske steze speljane ob rekah
(npr. v Avstriji) pri nas bolj

zahtevni in zapleteni ter ali
bi jih bilo mogoče poenostaviti? Uidi to vprašanje smo
naslovih na DRSV. Nanj je
odgovoril Roman

Kramer,

direktor DRSV.
»Gre za zmotno mnenje,

Roman Kramer, direktor Direkcije

da so postopki v Sloveniji

za vode RS, je bil pred tem vodja

zahtevni.

oddelka za okolje prostor in ko-

so

Kriteriji

enostavni.

DRSV
Kolesarske

poti
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je mogoče umeščati
ob potokih in rekah, kadar
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vanje.
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obrata za čiščenje odpadnih voda
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Ne smejo pa imeti
predstavljajo
ker

ograj,

munalo v Mestni občini Celje ter
vodja gradnje čistilnih naprav in

pogojev. Čas je, da se končpokaže na prave krivce

no

dolgotrajne postopke, in
to so v glavnem projektanti
pooblaščeni inženirji, ki

za

-

svojega dela ne opravijo v

skladu s pravili stroke. To
ni problem samo pri ko-

brez

lesarskih stezah.

je tudi, da so

ugotavljamo, da

V DRSV
do-

se to

visokovodni nasipi že na
takšni višini, da zagota-

gaja na vseh ravneh
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V
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primeru mora
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predhodno
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tovanja, pri izdaji mnenj in

varnost.

zgraditi

pri-

visokovodni nasip.

yseh ostalih postopkih, ki
jih vodi

DRSV.

Očitno bo

Glavni problem daljših postopkov so slabo pripravlje-

zbornica in napraviti stro-

obdelani projekti, ki

kovni red v svojih vrstah.«

ni in
ne

upoštevajo

projektnih

mprala ukrepati Inženirska

!

Foto: DRSV
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Hojsova parcela

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

S pogledom na morje. Po polovični ceni. Na naš račun. In
ob pomoči političnih prijateljev.

Notranji minister Aleš Hojs je eden najtesnejših zaupnikov predsednika vlade Janeza Janše.
Preden je postal notranji minister, je bil direktor strankarske televizije SDS Nova24, še pred tem
pa obrambni minister v drugi vladi Janeza Janše. Ves ta čas je tudi predsednik alternativnega
veteranskega Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Če bi ga morali označiti z eno
besedo, bi o njem dejali, da je velik domoljub. Je pravi Slovenec. Rad ima Slovenijo. Ne bo
odstopil. Na svoji desni ponosno nosi slovensko zastavo. Zato je seveda popolnoma nemogoče,
da ne bi v srcu dobro mislil. Kaj šele, da bi bil koruptiven.
Ali pač? V nadaljevanju bomo opisali, kako je Hojs ob pomoči političnih prijateljev kar se da
prikrito in z oškodovanjem javnega dobrega prišel do precejšnje premoženjske koristi. Zase
seveda; gre za zgodbo o tem, kako je prišel do izvrstne gradbene parcele na obali, s prelepim
pogledom na morje, v bližini trt in oljk, kjer si bo lahko zgradil še eno hišo. Dejansko je že začel
graditi. Parcelo je očistil, na pomoč pa je priskočila tudi občina – poskrbela bo za komunalno
infrastrukturo. Vse to so za navadnega smrtnika sanje. Za prave domoljube, prvorazredne, pa
očitno nekaj samoumevnega.
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Glavno vlogo v tej zgodbi z vonjem po korupciji, ki smo jo pri Mladini preiskovali dlje, poleg Aleša
Hojsa igra še bivši župan mestne občine Koper Boris Popovič – sicer sporni politik, ki se
predstavlja kot izjemno učinkovit menedžer in ki ga želijo zdaj na predlog SDS postaviti za
državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu, za katero je sicer odgovoren Zdravko
Počivalšek. Stransko, posredniško vlogo pa igrata nekdanji Popovičev svetovalec na mestni
občini Radivoj Andjelković, poslovnež, ki je od leta 2016 do 2018 pod Popovičem dobival po
1600 evrov na mesec za to, da je skrbel za »prostorske, okoljske, naravovarstvene, ekološke,
trajnostno razvojne in infrastrukturne projekte kot tudi svetovanje pri načrtovanju občinskih
projektov, sofinanciranih iz naslova nepovratnih evropskih sredstev,« kot so sporočili z občine.
Potem je tukaj še Andjelkovićev poslovni partner Rus Marat Idrisov s stalnim prebivališčem v
mestu Kazan v ruski republiki Tatarstan.
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Kupoprodajna pogodba je bila sklenjena lani. Prodajalec jo je hotel skriti in podatkov iz nje ni
sporočil geodetski upravi, čeprav je to prekršek.
Za kaj gre? Mestna občina Koper se je, ko jo je še vodil župan Boris Popovič, odločila za prodajo
večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Ni se odločila za prodajo posameznih, urejenih parcel
na transparenten, tržni način, ampak je sklenila prodati večji, domnevno komunalno neopremljen
kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom. Na tem mestu moramo
dodati, da je na obali zanimanje za gradbene parcele izjemno. V Kolombanu smo denimo govorili
z lastnikom ene od nepozidanih gradbenih parcel in povedal nam je, da ga tako rekoč vsak teden
kličejo bodisi zasebniki bodisi nepremičninske družbe, ki želijo parcelo odkupiti. Ko pa so v Kopru
pod Popovičem aprila 2017 pripravili javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno
parcelo v Kolombanu, je v prostore koprske mestne občine vstopil en sam dražitelj s slabim
znanjem slovenščine, Rus Marat Idrisov.

Veliko domoljubje je pogosto najboljša krinka za promocijo
osebnih interesov.

Parcelo je kupil po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali za borih 67,5 evra za kvadratni
meter, po ceni, nižji od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča.
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Na javni dražbi so sodelovali »Popovičevi« člani komisije, recimo iz njegove liste Koper je naš ali
nekateri njegovi zaposleni, kot je bil denimo Georgi Bangiev iz občinskega urada za okolje in
prostor. Bangieva je vlada maja letos imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za
prostor, graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor. Očitno je v sedanji vladi
posebno znanje, ki so ga Popovičevi kadri osvojili pri ravnanju z nepremičninami na obali,
referenca za naskok na najvišje položaje.
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Seveda je res, da so parcelo, o kateri pišemo, v Kopru prodali na javni dražbi, celo na ponovljeni,
a te so bile v času županovanja Popovičeva specialiteta, zaradi katere se je znašel tudi pred
sodiščem. Viktor Markežič, nekdanji občinski svetnik iz njegove nekdanje stranke SMC, je recimo
povedal, da je bila »javna skrivnost, da so bili takšni posli dogovorjeni vnaprej. Zaradi česar se
mnogi na dražbe niti niso prijavljali.« Najbolj znan je bil primer prodaje nekdanjega skladišča soli
pri Luki Koper, ki ga je Popovič več kot očitno obljubil podjetju Grafist. Objekt so mu prodali kar
dvakrat. Sprva za 600 tisoč evrov na javni dražbi, ker pa ga podjetje ni moglo plačati, je občina
prodajo razveljavila in objekt kar neposredno Grafistu prodala za 400 tisoč evrov. Ta primer je
sicer pred sodiščem zastaral.
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Po tržnih pogojih bi plačal okoli 260 tisoč evrov, tako pa je odštel zgolj 75.910 evrov (brez
davka).
Če se vrnemo nazaj k parceli v Kolombanu – to so v Kopru prodali Maratu Idrisovu oziroma
njegovemu podjetju Rjeckon. Zanimivo je, da to podjetje ni ravno znano, nima posebnih referenc
in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje,
registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo. Je pa imelo neko drugo referenco: Marat
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki je – tako
smo slišali od virov z občine – Rusu dejansko »prijateljsko pomagal« pri nakupu parcele.
Andjelković je konec koncev Idrisovu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove
hiše v Ljubljani, na Cesti v Zgornji log.
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Nismo še pri notranjem ministru – a počasi prihajamo do njega. Ko je leta 2017 Popovič občinsko
gradbeno parcelo prodal Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa, s čimer si lahko razložimo,
zakaj se nihče drug ni zanimal zanjo. A ko jo je Idrisov kupil, se je vse spremenilo. Občina Koper
je Rusu razumevajoče prišla nasproti z odločitvijo, da bo točno tam zgradila komunalno
infrastrukturo – torej cesto do vseh prodanih parcel skupaj s kanalizacijo. Uradni odgovor, ki smo
ga dobili z občine, se glasi: »Občina bo v prihodnjem letu začela graditi manjkajoči del javnega
kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracij Bertoki, Škofije in Hrvatini. Vzporedno bo
pristopila k celoviti ureditvi manjkajoče komunalne opreme na tem območju.« Ali če omenjeno
ponazorimo z besedami, ki smo jih slišali od Hojsovih bodočih sosedov: »Novinarji ste? Prosimo,
ne pišite o Hojsovi parceli, počakajte, da nam najprej, po 40 letih, zgradijo kanalizacijo.«
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Hojs je ob pomoči političnih prijateljev kar se da prikrito in z
oškodovanjem javnega dobrega prišel do luksuzne
premoženjske koristi. Do izvrstne gradbene parcele na obali
s prelepim pogledom na morje, v bližini trte in oljk, kjer si bo
lahko zgradil še eno hišo.

Idrisov je torej po 65 evrov za kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem
začela komunalno opremljati – česar drugi morebitni interesenti seveda niso mogli vedeti ali
predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele,
pa je Idrisov dobil od nje v zameno še preostale parcele in z njimi povečal funkcionalnost
skupnega zemljišča; to je s tem postalo zaokrožena celota, primerna za prodajo po kosih. Skupaj
je zemljišče prodal štirim izbranim kupcem. Kupcem, ki jih ni sam izbral. Komu in po kakšni ceni?
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Komunalna infrastruktura za ministra in njegovega prijatelja Borisa Popoviča: nova cesta je že
zakoličena.
© Uroš Abram
Vsak poslovnež bi seveda v tem primeru objavil oglas in poskušal iztržiti čim več. A Idrisov tega
ni storil. Parcelo, ki je merila 3894 kvadratnih metrov, je razdelil na več parcel in jo pod mizo
ponudil izbrancem. Govorili smo z enim od štirih kupcev, s Tadejem Petrom Dovšakom,
nekdanjim predstojnikom Očesne klinike v Ljubljani, ki ima zdaj v Ljubljani s. p. Priznal je, da za
parcelo ni izvedel iz oglasa, ampak »prek prijateljev«, ni pa želel razkriti cene, po kateri jo je
kupil od Idrisova, češ da ni treba, da bi nas to kaj brigalo. Govorili smo tudi z drugim kupcem,
Popovičevim svetovalcem Andjelkovićem. Dejansko v zemljiški knjigi ta ni vpisan, vpisan je
njegov sin Peter Kovač, zaradi česar je sprva zatrjeval, da parcele ni kupil, da nas to nič ne
briga, povprašal pa nas je še, ali imamo raje plavolaske ali črnolaske. Šele ko smo ga povprašali
o Petru Kovaču, je povedal svojo plat zgodbe.
Ta je takšna: v Ljubljani naj bi bil oddajal stanovanje, pri njem je bival tudi Marat Idrisov, ki se je
zaljubil v slovensko obalo. Andjelković mu je zato hotel pomagati in ga je prepričal v nakup
parcele v Kolombanu, ki je domnevno nihče ni hotel kupiti. V nakup ga je kajpak prepričal, da bi
občina, za katero je delal, dobila kaj denarja. No, potem ko je Idrisov parcelo kupil, pa so – glej
ga zlomka – ugotovili, da nima dostopa. Da je odrezana od sveta! Do nje je bila načrtovana pot,
ki bi morala v osmih metrih dolžine premagati 30 metrov višinske razlike! Za povrhu naj bi se bil
tudi Popovič »razjezil«, ker je hotel Rus v Kolombanu zgraditi apartmajsko naselje z osmimi
hišami. »Popovič je znorel, rekel je, da je to absolutno preveč in da v ta kraj paše kvečjemu pet
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hiš, in je urbanistom ukazal, naj na novo vse narišejo,« je bil slikovit Andjelković. V podkrepitev je
še dodal: »Kjer je Andjelković, tam ni korupcije.«
Potem je, dobrotnik, moral spet pomagati. »Tako sem poklical prijatelje, tudi prijatelja Hojsa, in
sem rekel, dajmo odkupimo to.« Na pripombo, da bi normalni podjetnik parcele oglaševal in jih
prodajal javno ter poskušal iztržiti čim več, je odvrnil, da je to nekaj najbolj neumnega, kar je kdaj
slišal. Tako je parcele prodal prijateljem: 1438 kvadratnih metrov je kupil že omenjeni zdravnik
podjetnik Tadej Peter Dovšak. Za dobro skupnosti se je žrtvoval celo sam župan Popovič in kupil
851 kvadratnih metrov veliko parcelo, zdaj vpisano na ime njegove žene Eve Popovič. Žrtvoval
se je tudi sam Andjelković, 685 kvadratih metrov veliko parcelo je kupil za sina. Koliko so
omenjeni izbranci odšteli za tako rekoč že komunalno opremljene parcele? Tudi Andjelković nam
cene ni hotel izdati, češ da je to njihova zasebna stvar. Je pa bila cena »normalna« in »takšna,
kot mora biti,« nas je poskušal prepričati.
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Očitno je v sedanji vladi posebno znanje, ki so ga
Popovičevi kadri osvojili pri malverzacijah z nepremičninami
na obali, referenca za naskok na najvišje položaje.

S ceno, po kateri je Hojs prišel do gradbene parcele na obali, pa je tako: dejansko bi to moral biti
javni podatek. V skladu z zakonom o vrednotenju nepremičnin bi morali biti vsi takšni posli
objavljeni, saj na njihovi podlagi geodetska uprava (Gurs) oblikuje javne modele vrednotenja
nepremičnin. Sistem je takšen, da o poslih med fizičnimi osebami Gursu poroča finančna uprava,
kadar pa parcele prodajajo podjetja, mu morajo te podatke sporočiti sama. Gurs jih nato na
zemljevidu tudi objavlja za dve leti nazaj. Vse cene iz kupoprodajnih poslov so danes v Sloveniji
javno objavljene. Le podatka o tem, za koliko je Marat Idrisov svojo parcelo prodal štirim
privilegiranim kupcem, med drugim Popoviču in Hojsu, v javnih zbirkah ni. Kako ga ni? Na Gursu,
kjer smo o primeru povprašali – in ga tudi prijavili –, so dejali, da je prodajalec očitno storil
prekršek. Skratka, posel so skušali prikriti.
Verjetno je tudi jasno, zakaj: prodajna cena namreč ni bila ne »normalna« ne »takšna, kot mora
biti«, ampak nizka. Celo sumljivo nizka. Mladina se je do kupoprodajne pogodbe – te s
koprskega in ljubljanskega sodišča niso hoteli poslati, češ da Mladina v zvezi z njo nima
pravnega interesa – vendarle dokopala. Iz nje je mogoče razbrati, da je Rus Marat Idrisov 8. julija
lani parcelo prodal po 86 evrov za kvadratni meter (brez DDV). Kako »tržna« ali ugodna je ta
cena, lahko ponazorimo s preteklimi posli, sklenjenimi na trgu, v okolici Hojsove parcele, do
katerih smo dostopali prek aplikacije Trgoskop, ki so jo razvili na Geodetskem inštitutu.

»Novinarji ste? Prosimo, ne pišite o Hojsovi parceli,
počakajte, da nam najprej, po 40 letih, zgradijo
kanalizacijo.«
– pripomba Hojsovega bodočega soseda
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Normalne cene v Kolombanu so take: zadnji primer, ko je kdo v tem naselju kupil zgolj zemljišče,
torej parcelo brez nepremičnine, je iz 15. januarja letos. Prodano je bilo nezazidljivo, kmetijsko
zemljišče, veliko 110 kvadratnih metrov. Cena? 250 evrov za kvadratni meter (vse brez davka).
Teden prej je približno 100 do 200 metrov stran od Hojsove parcele nekdo na prostem trgu kupil
31 kvadratnih metrov veliko funkcionalno zemljišče tik ob cesti – torej parkirišče. Cena? 120
evrov za kvadratni meter. Nekdo je torej za kvadratni meter zemlje ob pločniku odštel 120 evrov.
Zadnji primer, ko je nekdo v bližini Hojsove parcele na trgu dejansko kupil gradbeno parcelo,
namenjeno gradnji hiše, je iz septembra lani. Tristo metrov južno od Hojsove parcele je nekdo
kupil 594 kvadratnih metrov veliko parcelo po 135 evrov za kvadratni meter.

Bivši koprski župan Boris Popovič in premier Janez Janša sta vedno dobro sodelovala. (Na
fotografiji na skupnem sestanku s Tomažem Gantarjem, takrat županom Pirana, leta 2006 v
Kopru)
© Denis Sarkić
Če pogledamo vse tržne posle, ki so bili v Kolombanu sklenjeni po letu 2007, lahko resda kje
zasledimo kakšnega, pri katerem se je cena približala tisti za Hojsovo parcelo, a v teh primerih je
šlo za izjeme: za manjše kose zemljišča tik ob hišah, za dokupe parcel, na katerih so
nepremičnine že stale, ali za parcele, glede katerih so obstajali sodni spori, recimo zaradi sečnje
oljk. »Normalne« cene za gradbene parcele, ki so se prodajale na trgu, so bile brez izjeme enkrat
višje od cene Hojsove parcele: konec leta 2017 je v Kolombanu nekdo prodal 915 kvadratnih
metrov veliko gradbeno parcelo za 180 tisoč evrov oziroma po 202 evra za kvadratni meter. V
nepremičninski agenciji Stroja v Kolombanu pravkar prodajajo 600 kvadratnih metrov veliko
zazidljivo parcelo za 315 tisoč evrov ali 525 evrov za kvadratni meter. Eden izmed vaščanov pa
je dejal, da je lani od občine Koper kupil funkcionalno zemljišče pred svojo hišo. Potreboval ga je
zaradi dostopa do hiše, občina mu je parcelo prodala po 250 evrov za kvadratni meter. V istem
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času je uspelo notranjemu ministru Hojsu kupiti gradbeno parcelo po 85 evrov za kvadratni
meter, za povrhu pa mu jo bo občina zdaj še komunalno opremila.
Notranji minister Aleš Hojs zahteva od drugih zelo veliko. V zadnjem času se je z odrejenim
nadzorom spravil celo nad kriminaliste, ki jih sumi, da svojega dela pri preganjanju korupcije ne
opravljajo dovolj temeljito. Kriminalisti naj bi bili površni pri varovanju tajnih podatkov in politično
pristranski. Hojs pušča vtis odločnega politika, ki čisti nesnago in ima izredno visoka merila. Niti
policistom ne zaupa, tako kot ne tožilcem ali sodnikom. Je vase zaverovan in nepopustljiv.
Dvignjen nad vse – on seveda ne bo odstopil. A navsezadnje je vse to zgolj gosta megla. Veliko
domoljubje je pogosto najboljša krinka za promocijo osebnih interesov.

Ministrovi odgovori na naša vprašanja
Ste nakup parcele na obali prijavili protikorupcijski komisiji?
Da.
Kako ste nakup financirali?
Z lastnimi sredstvi in delno s kreditom.
Koliko ste za parcelo plačali?
Podatek je dostopen Fursu, saj je bil od parcele plačan davek.

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

Vam je pri nakupu pomagal Boris Popovič?
Ne.
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Hojs pridobil vsaj 189 tisoč evrov premoženjske
koristi

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

Mestna občina Koper pa je bila oškodovana za skupaj
milijon evrov

Veliki domoljub: če zna poskrbeti zase, bo znal poskrbeti tudi za domovino. (Na fotografiji Aleš
Hojs ob meji na reki Kolpi)
© Borut Krajnc
Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju prodala 3894 kvadratnih metrov
veliko gradbeno parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi za 262.920
evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala in drugih
dražiteljev ni bilo, ker parcela ni bila komunalno opremljena in ni imela urejenega dostopa. Leži
na pobočju, po katerem bi si moral lastnik sam – tako je veljalo v času prodaje – zgraditi izredno
strmo cesto. A potem ko je parcelo po posredovanju Radivoja Andjelkovića, prijatelja Aleša
Hojsa in tedanjega svetovalca na mestni občini Koper, kupil Rus Marat Idrisov, se je koprska
občina čudežno odločila, da bo to območje sama komunalno uredila. Zgradila bo cesto in
kanalizacijo.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne
parcele gotovo dobila več kot 300 evrov. V Kolombanu so bili po letu 2011, kot razberemo iz
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Gursovega registra, sklenjeni le trije posli, pri katerih so na prostem trgu posamezniki prodali
komunalno opremljena gradbena zemljišča z neposrednim dostopom do dovozne poti. Leta 2011
po 297 evrov za kvadratni meter, leta 2017 po 202 evra za kvadratni meter in septembra lani po
134 evrov za kvadratni meter (vse brez davka). Toda nobena od teh parcel – in to je v
nepremičninskih poslih na obali bistveno – nima pogleda na morje.

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

Občina bi torej parcelo zlahka prodala po več kot 300 evrov za kvadratni meter oziroma za več
kot milijon evrov. Ker je ni, je pri tem proračun oškodovala za 905 tisoč evrov. Kaj pa Hojs, za
koliko je neupravičeno obogatel? Od ruskega posrednika je 882 kvadratnih metrov veliko parcelo
kupil za 75.910 evrov oziroma po 86 evrov za kvadratni meter. Če bi jo kupil po tržni ceni 300
evrov za kvadratni meter, bi plačal 264.600 evrov. To pomeni, da je v žep pospravil vsaj 188.690
evrov premoženjske koristi.
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KO GRE ZA DOMAČE GRADBENE BARONE, DIREKTORICA GOSPODARSKE ZBORNICE SONJA
ŠMUC POSTANE EN TAK PRAVI LUKA MESEC
Hojsanje po javnih naročili: Od Karavank do 2. tira, in kaj, če sploh kaj, smo se naučili ...?

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

Forum !

Odpri galerijo
Dušan Zorko, zamišljeni direktor državnega podjetja 2TDK. (foto: Bobo)

"V podtonu je seveda ves čas maksima, da se 2. tir gradi zaradi slovenskih

gradbenikov. Pa se ne. Tako kot zimske šolske počitnice v nasprotju s precej
razširjenim prepričanjem ne obstajajo zaradi žičničarjev. Drugi tir se gradi zaradi
logistike."

Piše: Aljuš Pertinač
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Konec avgusta so se dela na slovenski strani druge predorske cevi predora Karavanke tudi uradno začela.
Beri, Turki so končno, z dveletno zamudo za Avstrijci,, začeli vrtati luknjo. Darsov predviden rok za
dokončanje del je 2025. Turki pravijo, da so jih sposobni končati v treh letih. Ker pa bo po izgradnji druge
cevi stekla obnova prvotne, bomo na dvocevni promet skozi Karavanke morali počakati vsaj še pravljičnih 7
let.
Sedaj je torej pravi trenutek, da pogledamo, kaj smo se iz vsega skupaj naučili. Sodeč po tem, kako se
država loteva naslednjih velikih infrastrukturnih projektov, med njimi tudi desetkrat večjega 2. tira,, ne veliko.
Čeprav je bilo lekcij ogromno. Vsem pa je skupno eno. V Sloveniji imamo problem z javnimi naročili.

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

Javna naročila niso ravno neka nova stvar. Tudi evropska zakonodaja, ki glede javnih naročil velja pri nas, je
enaka kot v Avstriji. Zakaj so torej tam lahko začeli vrtati luknjo v Karavanke dve leti pred nami? Na tej točki
bo kdo uperil prst v državo oziroma vlado ali pa celo v Dars. Pa ni tako. Dars je prvotni mednarodni tender
za Karavanke objavil celo nekoliko pred Avstrijci. Z besedilom javnega razpisa in spremljajočo
dokumentacijo so se pri tem svojem prvem mednarodnem naročilu precej potrudili. Tudi z garancijami za
veljavnost ponudbe in dobro izvedbo del. Zapletlo se je, ko je bilo treba izbrati izvajalca. Dars je sicer to
storil. Izbral je firmo, ki dokazano zna vrtati predore in je ponudila najnižjo ceno. Tu pa se je zapletlo.

Firma, ki jo je izbral Dars, namreč ni bila iz Slovenije. To ni presenetljivo glede na to, da pri nas ne obstaja
gradbeno podjetje, ki bi imelo vsaj približne reference za gradnjo tako dolgega predora. Zato so vsa
slovenska podjetja nastopila s tujimi partnerji. To pa ni bila ovira za Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS)
in domače ekonomiste v nacionalnem interesu na klic, da ne bi opozarjali na domnevne škodljive posledice,
če bi predor gradili tujci. Pri tem so gladko spregledali, da ga bodo tujci gradili v vsakem primeru, ker ga naši
preprosto ne znajo, saj niso gradili še nobenega. Vendar jih to ni motilo, da ne bi na ves glas svarili pred
tujci, ki da bodo pobrali ves profit in dodano vrednost.
Lažem, ki so jih v imenu nacionalnega interesa trosili tako GZS kot domači ekonomisti na klic in ne nazadnje
tovarniška glasila v lasti naših gradbenih tajkunov, pa tu še zdaleč ni bilo konca. Slovenske gradbene firme
naj bi namreč posel s Karavankami potrebovale tudi zato, da bi jim služil kot referenca za 2. tir. Kar je
seveda popoln nesmisel. Kako bo projekt, katerega konec je predviden za leto 2025, služil kot referenca za
projekt, pri katerem je izbira izvajalca predvidena pet let prej?! Najhujša od vseh laži, ki so jih zgoraj našteti
trosili v zvezi s Karavankami, dominantni mediji pa v večini nekritično povzemali, pa je bila, da se za ceno, ki
so jo ponudili Turki, beri za manj, kot sta ponudila domača favorita Kolektor CPG in GGD,, predora ne da
zgraditi.
Na tej točki se je v zgodbo vključila državna revizijska komisija (DKOM). Ta je razveljavila izbor Darsa na
podlagi pritožbe domačih gradbincev. Dars je nato ugotovil, da tudi ostali prijavitelji ne izpolnjujejo
standardov, ki jih je določil DKOM (sic!), in šel v neposredna pogajanja. Tako je DKOM postopek izbire
pomagal zavleči v nedogled in pridelal dveletno zamudo za Avstrijci. Kajti na koncu je, kot vemo, obveljala
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Darsova prvotna izbira in predor vendarle gradijo Turki. Res pa za deset milijonov evrov več, kot so ponudili
prvotno. Se je pa s tem plastično razkrila zadnja oziroma največja izmed zgoraj naštetih laži. Kolektor CPG
je namreč v pogajanjih ponudil kar 17 milijonov evrov! nižjo ceno od prvotne. Toliko o tem, da se predora
ceneje od njihove izvirne ponudbe ne da zgraditi.

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

Celo takratna ministrica za infrastrukturo je, sicer pozno, ampak bolje pozno kot nikoli, sedaj ko ni več
ministrica, končno spregledala (vir: Twitter), kam pes taco moli, ko govorimo o nacionalnem interesu v
gradbeništvu.

Alenka Bratušek ima tokrat prav. Mogoče je to povezano s tem, da je sedaj v opoziciji, ampak zgodba se
pri 2. tiru definitivno ponavlja. 2TDK je izbral podjetja, ki jim priznava sposobnost konkurirati za gradnjo 2.
tira. Na ta izbor sta se pritožila neizbrano avstrijsko podjetje, pritožbo katerega je DKOM zavrnil, in seveda
Kolektor CPG. DKOM je njegovi pritožbi delno ugodil. Iz izbora 2TDK je izločil šest podjetij, pet tujih in eno
domače (GGD), ter 2TDK naložil, naj tri od teh pozove k dopolnitvam. Za to odločitev si je DKOM vzel
neverjetna dva meseca časa, izbirni postopek pa še dodatno pomagal zavleči, ker mora 2TDK sedaj čakati
na omenjene dopolnitve. Druga državna firma, isti problemi torej.
Pri tem se seveda postavlja vprašanje, ali bo DKOM ugodil vsaki Kolektorjevi pritožbi in komu je v interesu,
da se postopek izbire izvajalca za gradnjo 2. tira zavleče v nedogled? Če izvajalec ne bo izbran še letos,
Sloveniji grozi, da bo izgubila do 400 milijonov evrov evropskih sredstev, ki se ji obetajo. GZS kljub temu
očitno misli, da je to v nacionalnem interesu. Ponovno so se namreč oglasili s stališčem, da mora 2TDK,
pozor!, storiti vse, da bodo pogoji na tenderju za vse prijavitelje enaki. Kar je seveda bistroumni nesmisel,
saj je to conditio sine qua non javnega naročanja. Kar je GZS v resnici želel povedati, je, da mora 2TDK po
njihovem storiti vse, da bi 2. tir gradile slovenske gradbene firme. Tudi to je sicer bistroumni nesmisel. Ker
nobena nima ustreznih referenc. Razen seveda, če se projekta ne razbije na najmanj 12 manjših, kar bi
hkrati pomenilo dvanajst izbirnih postopkov oziroma dvanajst mednarodnih javnih naročil. Si predstavljate?
Pri izkušnjah, ki jih imamo z javnimi naročili za gradnjo v Sloveniji. Se pravi, tujce je treba po vsej sili izločiti.
In pri tem zanemariti ceno gradnje, konkurenčnost ponudb, kakovost izvedbe, časovno zamudo in izgubo
evropskega financiranja. Ni kaj, ko gre za gradbeništvo, so stališča GZS še radikalnejša od stališč
stranke Levica.
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V podtonu je seveda ves čas maksima, da se 2. tir gradi zaradi slovenskih gradbenikov. Pa se ne. Tako kot
zimske šolske počitnice v nasprotju s precej razširjenim prepričanjem ne obstajajo zaradi žičničarjev. Drugi
tir se gradi zaradi logistike. Zaradi tega, ker ima Slovenija izrazito ugodno geostrateško tranzitno lego in
izvozno usmerjeno gospodarstvo. Da bi dokazal svoj prav, je 2TDK naročil študijo, ki naj bi pokazala, da so
multiplikativni učinki hitre in kakovostne izgradnje 2. tira po konkurenčni ceni 25-krat! večji od morebitne
izgube slovenskega gradbeništva, če bi tir gradila tuja podjetja. Človek bi si mislil, da bo 25-krat večja korist
prepričala tudi dvomljivce v GZS, ampak očitno postane, ko gre za domače gradbene barone, direktorica
GZS Sonja Šmuc en tak pravi Luka Mesec.
Kljub vsej takšni in drugačni telovadbi v imenu nacionalnega interesa, pri kateri aktivno sodelujeta tudi GZS
in DKOM, je ta hip že jasno, da bodo 2. tir gradili bodisi Turki bodisi Kitajci. Kajti tudi Kolektor CPG in
avstrijski Strabag, ki sta poleg Kitajcev in Turkov še ostala v igri, imata za partnerja turški podjetji. Ja, prav
ste slišali. Dvorni reprezentant nacionalnega interesa v gradbeništvu, Petričev Kolektor, konkurira v
partnerstvu s turško firmo. Tako kot že pri Karavankah. Kdo je tu nor? Hja, tisti, ki slovenskim gradbenim
baronom še verjame. Da sta med temi tudi GZS in DKOM, kaže na to, da smo še daleč od normalne
evropske države.
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PO ZASAVSKO: HOJSANJE
Ni pa seveda guncanje oziroma po zasavsko hojsanje po javnih naročilih zgolj problem velikih
infrastrukturnih projektov. O, ne, z javnimi naročili imamo pri nas probleme povsod. Ker ravno ta petek (jutri!)
ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa čaka interpelacija, poglejmo, kako se z javnimi naročili hojsajo na
njegovem ministrstvu za notranje zadeve (MNZ).
To je 28. avgusta izdalo sklep o oddaji javnega naročila za vzdrževanje varnostne ograje, izvedbo košnje in
drugih del ob varnostni ograji ter posek in odstranitev lesa ob varnostni ograji, vse na meji z Republiko
Hrvaško, sklep pa je podpisal minister Hojs. Pri štirih od šestih sklopov je MNZ izbral skupno ponudbo
podjetij Mensel, d. o. o., in Feroles, d. o. o. Skupna vrednost oddanega javnega naročila tema dvema
podjetjema znaša približno 3 milijone evrov.
Glede na politiko, ki jo izvaja, in glede na javne izjave ministra človek dobi vtis, da minister Hojs veliko da na
zaščito naše južne meje ter na transparentno in zakonito ravnanje v njegovem resorju. Zato je toliko bolj
čudno, da si je pri omenjenem javnem naročilu privoščil tolikšno hojsanje. Za kaj gre?
Eden izmed pogojev za uspeh na javnem naročilu je bil, da prijavitelj ni kršil pravic zaposlenih v zadnjih treh
letih. Podjetje Mesnel jih očitno je. Je namreč na seznamu ministrstva za javno upravo delodajalcev z
negativnimi referencami. Pravice zaposlenih naj bi kršili novembra 2017, kar je manj od triletnega roka, ki je
bil zahtevan v javnem naročilu. Postavlja se torej vprašanje, kako je lahko minister Hojs podpisal sklep, s
katerim je bilo na kar štirih od šestih razpisanih sklopov izbrano podjetje, ki evidentno ne izpolnjuje enega od
obveznih pogojev iz javnega naročila? Je res mogoče, da se večmilijonski državni posli oddajajo tako, da
izbirne komisije ne preverijo niti izpolnjevanja pogojev, ki jih same določijo in so razvidni iz javno dostopnih
evidenc?
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Nenavadnosti v zvezi s tem javnim naročilom pa se tu še ne končajo. MNZ je v sklep o izbiri napisal,
minister Hojs pa ga je, kot rečeno, podpisal, da dovoli kar, ne boste verjeli, 30-odstotno povečanje količin!
Ob podrobnem pregledu dokumentacije javnega naročila lahko preprosto ugotovimo, da ta nikjer ne
predvideva kar tretjinskega povečanja predvidenih količin. Podjetji, ki sta bili izbrani, sta torej očitno o tem
imeli notranje informacije. Ker sta vedeli, da bosta količino porabljenega materiala lahko povečali za 30
odstotkov, sta lahko ponudili bistveno nižjo ceno od konkurence.

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

In naprej. Iz pogojev javnega naročila je razvidno, da želi naročnik, to je MNZ, vzdrževanje varnostne ograje
na meji blagovne znamke Legi.. Tovrstna varnostna ograja je namreč postavljena na naši južni meji. Na
proizvajalca, podjetje Legi, d. o. o.,, smo zato naslovili vprašanje, ali podjetje Mesnel, d. o. o., ki je ministra
Hojsa štirikrat v šestih poskusih prepričalo s svojo ponudbo, ima na voljo njihovo ograjo. Iz podjetja Legi so
nam odgovorili, da niso podali nobene ponudbe ali odgovorili na kakšno povpraševanje oziroma da niso
sklenili nobenega dogovora s podjetjem Mesnel. To podjetje bo torej očitno za 3 milijone evrov
davkoplačevalskega denarja vzdrževalo varnostno ograjo na južni meji, s proizvajalcem katere ne sodeluje
oziroma ki je sploh nima na voljo.
Ampak brez skrbi, GZS in DKOM to seveda ne moti, ker je izbrani izvajalec pač slovensko podjetje. Glede
na to, da notranjega ministra Hojsa v petek čaka interpelacija, bo zanimivo videti, ali bo naše razkritje
zaskrbelo vsaj njega. Dokler bodo ključni akterji v sistemu javnega naročanja pri nas dopuščali tovrstno
hojsanje z davkoplačevalskim oziroma proračunskim denarjem (bodisi iz domačega bodisi iz evropskega
proračuna), pa bo vsako javno naročilo sicer morda res v nacionalnem interesu, vendar hkrati nepošteno in
predvsem občutno predrago.
In hojsanje na naš račun se bo tudi pod vlado Janeza Janševeselo
veselo nadaljevalo.
(Aljuš Pertinač je voditelj televizijske oddaje #Faktor na TV3)
Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.
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Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje
Interpelacija opozicije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa se bo vpisala med
nenavadnejše v zgodovini, saj je minister junija že podal odstopno izjavo, a je
predsednik vlade Janez Janša ni sprejel. Opozicija pred glasovanjem nima zagotovljenih
46 glasov.
Zoran Potič
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Aleš Hojs se je tudi po nepreklicnem odstopu zapletel v vrsto spornih ravnanj. Svoje pristojnosti naj bi presegel zlasti z
usmeritvami in navodili policiji. Na sporen način naj bi prišel tudi do gradbene parcele ob morju.

Državni zbor namenja razpravi za interpelacijo ministra v odstopuAleša Hojsa kar 17 ur. Čeprav
njeni vlagatelji v LMŠ, SD, Levici in SAB menijo, da imajo utemeljene razloge za razrešitev
Hojsa, pa je glede na razmerja moči v državnem zboru malo verjetno, da bi bila uspešna. Celo
koalicijska poslanska skupina DeSUS, kjer so v minulih tednih dajali vse bolj odločne izjave, da
Hojsa zaradi njegove politike dela na ministrstvu ne morejo podpreti, je umirila retoriko.
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Predsednik vlade Janez Janša jim je namreč na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju prebral
koalicijsko pogodbo v delu, kjer piše, da člani koalicije ne smejo podpirati interpelacij opozicije.

Opozicija brez 46 glasov
Večina poslancev DeSUS se bo zato verjetno vzdržala, le Robert Polnar bo vztrajal pri stališču,
da ne more podpirati ministra, ki omogoča ustaške in nacionalistične koncerte. A tudi v tem
primeru bo opozicija z 39 glasovi prekratka za uspeh interpelacije zoper ministra, saj jo mora
podpreti vsaj 46 poslancev državnega zbora. Aleš Hojs lahko računa na 26 glasov iz SDS, 7 iz
NSi, 3 iz SNS. Kako bosta glasovala predstavnika italijanske in madžarske manjšine, še ni jasno,
v SMC pa so se zavili v molk in ne odgovarjajo na vprašanja, kako bodo glasovali. Le na podlagi
neuradnih informacij lahko sklepamo, da bodo spoštovali koalicijsko pogodbo. Zanimivo pa bo
spremljati, koliko poslancev, če sploh, se bo vzdržalo. Če jih nekaj ne bi podprlo ministra, bi se
lahko zgodilo, da bi večina bila za interpelacijo, a s premalo glasovi, da bi ta uspela.
Vsebina interpelacije se namreč nanaša na ravnanje ministra v odstopu. SMC je v predhodnem
mandatu zavzela jasno stališče, da koncerti hujskaškega pevca Marka Perkovića  Thompsona
ne sodijo v Slovenijo, ministrstvo za notranje zadeve pa je odpravilo odločbo upravne enote
Maribor, ki je koncert prepovedalo. V opoziciji Hojsu očitajo tudi navajanje lažnih dejstev, ko je
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prepričeval opozicijo, naj prispevajo glasove za aktivacijo vojske na južni meji, že junija pa so mu
očitali tudi škodljive kadrovske posege v slovensko policijo.

Vse več očitkov zoper Hojsa
V vmesnem obdobju do obravnave interpelacije se je dosje o domnevnih posegih Hojsa v policijo
znatno povečal. Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž
Nemeciz SD je namreč včeraj, dan pred interpelacijo v državnem zboru, objavil vrsto
obremenjujočih dokumentov. Eden od teh predstavlja usmeritve in navodila ministra Hojsa policiji,
po katerih morajo takoj »nepristransko pregledati« oziroma izpeljati revizijo NPU v primerih
Banka Slovenija, Pop TV, sanacija bančnega sistema, žilne opornice in otroška kardiologija. V
večini zadev gre za primere, ki so v interesu SDS. Matjaž Nemec je objavil tudi mnenje
profesorja Miroslava Žaberla, ki v tem delu izdanih Hojsovih navodil policiji ugotavlja, da so lahko
problematična, če se izkaže, da kateri od primerov še ni zaključen. To bi lahko predstavljalo
poseg v avtonomijo državnega tožilca, lahko pa takšna navodila predstavljajo nedovoljen poseg v
delo generalnega direktorja policije. Knovs je na to temo včeraj zaslišal ministra v odstopu Aleša
Hojsa, ki je potek seje opisal kot nič posebnega, očitke o prekoračitvi pooblastil pa je odločno
zavrnil.

Hojs do poceni parcele na obali
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Razkritja spletnega medija necenzurirano.si pa nakazujejo, da je bil Hojs v zadnjih mesecih
izjemno aktiven pri izdajanju navodil policiji, ki jih je mogoče razumeti kot nedopustne pritiske, saj
naj bi v petih mesecih izdal kar osem navodil in usmeritev policiji, medtem ko je njegov
predhodnik v bistveno daljšem obdobju izdal devet usmeritev in obveznih navodil. Minister naj bi
tako zahteval odločno ukrepanje proti protestnikom, izdal je navodila, kako mora policija ravnati
zaradi slogana »smrt janšizmu,« eno navodilo pa se nanaša tudi na obravnavo tako imenovanih
vard, vendar v njem ni zaznati ministrovih teženj, da je treba organizatorje »obleganja« policijske
postaje v Slovenski Bistrici preganjati tako odločno kot protestnike v Ljubljani.
Pritisk na ministra v odstopu Aleša Hojsa bo na današnji seji državnega zbora stopnjevala tudi
Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do
razmeroma poceni gradbene parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja
Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele tipičen primer korupcije.

DeSUS: Gantar ne bo kandidiral
V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili interpelacijo zoper ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec zaradi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zaradi nespoštovanja etičnih norm. Zaradi podobnih očitkov je bila Pivčeva
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prisiljena odstopiti kot predsednica DeSUS, stranka pa se je odločila, da bo izpeljala volilni
kongres 28. novembra. Pivčeva je napovedala, da bo znova kandidirala za predsednico
DeSUS, v tem obdobju pa bi lahko izsledke o preiskavi afer Vinakras in Hoteli Izola objavila
tudi KPK. Tomaž Gantar, ki vodi stranko do kongresa, je sinoči v oddaji Tarča razkril, da ne
namerava kandidirati za predsednika DeSUS.

Popoviča ne bo k Počivalšku
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na položaj državne sekretarke pripeljal Ajdo
Cuderman, ki je pred tem vodila javno agencijo za spodbujanje podjetništva (Spirit). S tem je
prisluhnil stališču večine v SMC, ki se je uprla njegovi nameri, da bi za državnega sekretarja
imenoval nekdanjega župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča. Javno agencijo Spirit
začasno prevzema Tomaž Kostanjevec, ki je bil zaposlen na ministrstvu za obrambo.
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Predlogi za poenostavitev
Vladni strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi Ivan Simič, je predstavil
štiriinsedemdeset predlogov za poenostavitve na davčnem, gospodarskem
in okoljskem področju.
Cveto
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-
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Izvozni potenciali
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Ste kupili parcelo z objektom, zdaj pa bi rušili in zidali?
Pozabite na nadomestno gradnjo
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By Nadja Jurca 17. septembra, 2020

0

Komunalni prispevek
Zazidljive parcele so že v osnovi drage, prištejte še plačilo komunalnega prispevka in vse
stroške, povezane z gradnjo objekta. Pri priklopu na komunalne priključke in plačilu
komunalnega prispevka je veljalo, da se za novogradnjo vse potrebno obračuna v celoti, pri
nadomestni gradnji pa je bil strošek nižji. Ista parcela je namreč že bila komunalno opremljena
za potrebe starega objekta.
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Z nakupom parcele z že postavljenim objektom, ki ima že večino komunalnih priključkov in
hišno številko, se je marsikdo spretno izognil plačilu visokega komunalnega prispevka,
kakršnega je bilo treba plačati za novogradnje. Sledilo je rušenje starega objekta in gradnja
novega objekta (kot nadomestna gradnja). V v resnici je šlo velikokrat za izboljšavo
obstoječega in dozidavo novega objekta.

Kaj je nadomestna gradnja
Termin “nadomestna gradnja” se pogosto uporablja za vsako gradnjo na območju, kjer je
nekoč že stala stavba. V osnovi gre res za to, da na mestu, kjer je nekoč stal objekt, a je bil
porušen, postavimo novega. Gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz naj bi ostali enaki.
A je zaradi zlorab te stare definicije zakonodaja s področja gradnje ukinila nadomestno
gradnjo, kakršno smo poznali in določila le eno izjemo, kdaj je dovoljena.
Nadomestna gradnja je v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o urejanju prostora
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(ZUreP-2) dovoljena le v primeru, da se je stavba porušila kot posledica naravne ali
druge nesreče v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo mora biti vložena v petih letih
od nastanka naravne ali druge nesreče. Vsi primeri, ko se je nekoliko izigralo sistem –
kupilo zemljišče s staro stavbo, jo porušilo in postavilo novo, večjo, boljšo ali le prizidalo še
glavni objekt, zdaj ne štejejo več za nadomestno gradnjo, temveč za novogradnjo.

Nadomestna gradnja po starem in novem zakonu
Odkar je bil sprejet nov gradbeni zakon pred dvema
letoma, nadomestna gradnja, kakor smo jo poznali, ne
obstaja več. V noveli zakona o graditvi objektov (ZGO1B) iz leta 2007 je bila nadomestna gradnja, poleg
novogradnje, rekonstrukcije in odstranitve objekta,
opredeljena kot ena od vrst gradnje, ki je dovoljena na
podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V
dopolnitvah je bilo natančneje opredeljeno, pod kakšnimi pogoji se nadomestna gradnja lahko
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izvaja, in sicer je bila definirana kot odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega
objekta. Novi objekt je moral biti po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu.
Po trenutno veljavni zakonodaji je mogoča le novogradnja ali rekonstrukcija, nadomestne
gradnje pa ni več. Le v enem izjemnem primeru – če je bil objekt poškodovan ali uničen v
naravni ali drugi nesreči. Dovoljeno je vzpostaviti prejšnje stanje. Lega novega objekta mora
biti enaka staremu, prav tako gabariti, oblika, namembnost in zunanjost objekta. Gradbeno
dovoljenje ni potrebno.

Izjema
Natančneje nadomestno gradnjo opredeljuje zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki v že prej
omenjenem petem odstavku 20. člena določa, da je na obstoječih zakonito zgrajenih objektih
na stavbnih zemljiščih, ne glede na določbe prostorskih izvedbenih aktov, dovoljeno:
vzdrževanje vključno z zagotovitvijo toplotnega ovoja; rekonstrukcija, če se z njo ne
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spreminjajo gabariti, oblika, namembnosti in zunanji videz objekta in nadomestna gradnja, ki
glede na lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza objekta ne odstopa od
obstoječega objekta. Določa tudi, da je nadomestna gradnja, gradnja, pri kateri se najprej
odstrani obstoječ objekt in namesto njega zgradi nov.

Postopek si torej sledi nekako takole:
1. priprava projektne dokumentacije za odstranitev objekta,
2. prijava začetka odstranitve na pristojni upravni enoti,
3. začetek postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo – vlogo je
treba oddati najkasneje v 5 dneh od naravne nesreče/katastrofe, ki je uničila objekt,
4. komunalni prispevek ter vloga in takse za gradbeno dovoljenje.
Če ste torej kupili parcelo s starim objektom in želite rušiti ter postaviti nov objekt oziroma le
dozidati, poseg šteje za novogradnjo. In to ne glede na to, ali ste stari objekt rušili ali ne.
Upoštevati boste morali faktor pozidanosti parcele, prostorske akte, odmike od mej … Za
podatke o tem, kakšen je lahko novi objekt, pa je treba preveriti lokacijsko informacijo.
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Glede plačila komunalnega prispevka naj opozorimo, da vsaka občina obračunava nekoliko
drugače. Nekatere občine upoštevajo, kot da je komunalni prispevek že plačan, druge
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obračunajo le razliko, če je nov objekt večji, ponekod pa obračunajo, kot bi šlo za novogradnjo.

47

Moja-dolenjska.si
Država: Slovenija

17.09.2020
Četrtek, 06:36

Kazalo

https://moja-dolenjska.si/predlogi-strateskega-sve...

1/3

Predlogi strateškega sveta za debirokratizacijo so
dobro zastavljeni
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17. septembra, 2020

Mag. Ivan Simič, predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo, je predstavil predlog ukrepov na davčnem,
gospodarskem in okoljskem področju.

Predsednik vladnega Strateškega sveta za debirokratizacijo mag. Ivan Simič je
včeraj predstavil predlog ukrepov po posameznih sklopih. Predloge smo že
podrobneje predstavili, ti so zastavljeni po skupinah (na davčnem, gospodarskem in
okoljskem področju), kjer je v prvi pripravljenih 28 predlogov, v drugi 16 in v tretji
30.

PRVE DVE SKUPINI JE SIMIČ PREDSTAVIL PODROBNO,
ZADNJEGA TRETJEGA, KI JE PO NJEGOVEM MNENJU TUDI
SPECIFIČEN, PA BO LAŽJE OBRAVNAVATI SKOZI RAZPRAVO V
NASLEDNJIH TEDNIH. ŠELE NATO BO O PREDLOGIH SKUPINE
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ODLOČALA VLADA RS, ZATO ŠE NE GRE ZA DOKONČNE
ODLOČITVE.
Že zdaj se namreč nakazuje, da bo v nekaterih primerih prišlo do sprememb ali dopolnitev,
zato so konstruktivne pripombe zelo dobrodošle. Skupina, ki jo vodi Simič, za katerega velja,
da je daleč najboljši poznavalec davčne problematike in birokracije v Sloveniji, je namreč
pripravila reformo, kakršne v državi nismo bili deležni že vsaj 12 let. V tem času pa so se
birokratski postopki zgolj nalagali, delo pa oteževalo.
Nekatere stvari bodo spremenjene in poenostavljene tudi z novim Gradbenim zakonom, ki je
pravkar v javni obravnavi. Načrti gredo torej v smer čim manj birokracije in znižanje davkov,
kjer je to le mogoče. To je tudi cilj zdajšnje koalicije pod vodstvom Janeza Janše.
Skupina je včeraj predstavljene predloge v torek predstavila tudi na koalicijskem vrhu na
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Brdu pri Kranju, usklajevanja pa se bodo začela z vlado oziroma ministrstvom za finance.
Nekaj predlogov bi se lahko uvedlo do konca leta, nekatere pa v naslednjem letu, po
zaključku vseh rokov za oddajo različnih poročil, je izpostavil Simič.
Glede preračunov, kakšne izpade prihodkov v proračunu bi povzročile nekatere predlagane
davčne olajšave, je Simič odgovoril, da natančnih izračunov ni. Dotaknil se je uvedbe 6.
razreda v dohodninski lestvici, kjer bi z vsakim posameznikom, ki bi v državi ostal, dosegli
pozitiven učinek. Izračun na 3 milijonih neto plače, ki bi jih nekdo prijavil za dohodnino,
pokaže, da bi po starem sistemu plačal slabih 1,5 milijona evrov dohodnine, po novem
predlogu pa dobrih 700.0000 evrov. Pri zmanjšanju obdavčitve pri kapitalskih dohodkih iz 27
na 25 odstotkov velja, da si številni dividend ne izplačujejo, ker upajo, da se bo odstotek
obdavčitve znižal. V splošnem pa velja, če je nižji davek, je več izplačil dividend. Pri olajšavah
pri uvedbi socialne kapice bo do izpada prišlo, a cilj je, da bi se v Slovenijo vrnile nekatere
multinacionalke. Primerjava med neto plačo zaposlenega v Beogradu in v Ljubljani namreč
pokaže, da ob 10.000 evrov bruto plače zaposlenemu v Srbiji ostane dobrih 3.700 evrov neto
plače več kot v Sloveniji.
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Glede višine socialne kapice v znesku 6.000 evrov je ta določena na osnovi ocene, brez
izračunov, za primerjavo v Avstriji je ta višina 5.500 evrov. V skupini so pri določitvi zneska
zasledovali ravnovesje med izpadom prihodkov za proračun in učinkom za posameznika.
Pri normiranih samostojnih podjetnikih (s. p.) skupina predlaga znižanje normiranih odhodkov
iz 80 na 60 odstotkov, s čimer bi se spremenila efektivna obdavčitev prihodkov iz 4 na 8
odstotkov, kar je še vedno malo.

KAKŠNE BODO KONČNE REŠITVE IN ODLOČITVE, PA BO
ZNANO V NASLEDNJIH TEDNIH. GRE ZA PREDLOGE, KI SO
DOBRO ZASTAVLJENI IN SLEDIJO CILJU POENOSTAVITVE
POSLOVANJA, ČIM MANJ BIROKRACIJE IN NIŽJI DAVKI TAM,
KJER JE TO MOGOČE IN JE TO DOBRO ZA RAZVOJ DRŽAVE.
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J. M.
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Zavarujte težo odgovornosti
Vse o zavarovanju odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu.

SEPTEMBER 2020

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu je obvezno, in če opravljate
gradbeno dejavnost, ga prav gotovo že imate. A ker so škode lahko zelo visoke,
odgovornost pa velika, pojasnjujemo najpomembnejša dejstva v zvezi z njim.

Zakaj zavarovanje odgovornosti za izvajalce v
gradbeništvu?
Prav noben gradbeni izvajalec se ne želi znajti v črni kroniki. A to, da se lahko znajde v
črni kroniki in bi zaradi tega lahko bil prizadet ugled njegovega podjetja, ni tako hudo, kot
je hudo drugo dejstvo. Zaradi strokovne napake izvajalca, malomarnosti ali opustitve
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katerega od varnostnih ukrepov, bi se lahko poškodovale osebe ali pa bi nastala velikanska
materialna škoda.
To se je zgodilo v primeru, ko izvajalec ni zagotovil požarne straže in je zanetil požar v
stolpnici

oziroma, ko je drug izvajalec bil odgovoren za nastanek požara na

gospodarskem objektu

.

V takih primerih je ogrožen tudi obstoj podjetja.
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Zavarovanje odgovornosti za izvajalce v
gradbeništvu je obvezno
Da do tovrstnih nevzdržnih situacij ne bi prihajalo, v Sloveniji že nekaj časa velja, da mora
imeti izvajalec v gradbeni dejavnosti (denimo za izvajalci zemeljskih del, rušitvenih del,
gradbenih in drugih del) sklenjeno zavarovanje odgovornosti. To ureja Gradbeni zakon
(GZ) v 14. členu. Ta določa:
1. Da je to zavarovanje obvezno za vse izvajalce v gradbeništvu z izjemami (katere so,
v nadaljevanju).
2. Da zavarovalna vsota ne sme biti nižja od 50.000 evrov.

Zavarovalna vsota pomeni najvišji znesek, ki ga zavarovalnica izplača ob zavarovalnem
primeru, in to ne glede na število oškodovancev. Več škod, ki so nastale zaradi istega
vzroka, se šteje za en škodni dogodek.
Za izvajalce v gradbeništvu znaša minimalna zavarovalna vsota kot že rečeno 50.000
evrov. A škode iz odgovornosti lahko močno presegajo z zakonom določeno minimalno
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zavarovalno vsoto.

Ob sklenitvi zavarovanja zato dobro opredelite svoja
tveganja in ustrezno določite zavarovalno vsoto.
Zavarovanje ni obvezno za naslednje izjeme oziroma izvajalce naslednjih dejavnosti:
inštaliranje in vgradnja rolet, ograj ter sistemov za vakumsko čiščenje,
zaključna gradbena dela razen fasaderskih in štukaterskih del,
postavljanje žlebov snegolovov in podobna kleparska dela ter
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polaganje kamnitih, betonskih ali opečnih izdelkov; razvlaževanje stavb; čiščenje s
paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost fasad; dela, ki zahtevajo posebno
plezalsko spretnost in opremo.

Ne glede na to, da za omenjene izvajalce zavarovanje ni obvezno, ga priporočamo, da ga
sklenejo, saj tudi oni odgovarjajo za škodo.

Kaj krije zavarovanje odgovornosti?
Zavarovalnica jamči za škodo, ki jo investitor ali tretje osebe uveljavljajo proti izvajalcu s
civilnopravnimi odškodninskimi zahtevki zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka
(nesreče). Posledice so lahko:
1. telesne poškodbe, obolenje ali smrt osebe (poškodovanje oseb);
2. uničenje ali poškodbo (poškodovanje stvari).

Kaj to pomeni? Kakšni škodni dogodki se lahko zgodijo? Če ponazorimo na nekaj verjetnih
primerih:
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Izvajalec je ob varjenju povzročil manjšo eksplozijo in nastal je požar. Zagorelo je
ostrešje, kar je povzročilo škodo investitorju.
Izvajalec je poškodoval vodovodno napeljavo, voda pa je zamakala tudi pri sosedu.
Ob spravljanju gradbenega materiala z višine je ta padel na naključnega
mimoidočega.

Zavarovanje odgovornosti izvajalcev v gradbeništvu je
obvezno tudi za subjekte, ki dela izvajajo kot podizvajalci.
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Česa zavarovanje ne krije?
Kot izvajalec morate dobro poznati tehnične predpise, normative in standarde, ki se
uporabljajo v vaši stroki. Upoštevati morate tudi predpise s področja požarne varnosti,
varstva pri delu itd.
Zavarovanje namreč ne krije škode, če ste nesrečo povzročili v naslednjih primerih:
če ste napako naredili naklepno,
če ste ravnali v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja gradnje,
če ste ravnali drugače, kot je navedeno v pogodbi o gradnji oziroma v projektni
dokumentaciji.
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Česa zavarovanje ne krije, je natančno opredeljeno v
zavarovalnih pogojih.

Cena zavarovanja odgovornosti za izvajalce v
gradbeništvu
Pred sklenitvijo zavarovanja se temeljito pogovorite s svojim zavarovalnim zastopnikom
oziroma komercialistom, ki bo pomagal tudi pri določitvi ustrezne zavarovalne vsote. Pred
sklenitvijo boste prejeli vprašalnik, na podlagi katerega se izračuna tudi zavarovalna
premija.
Višina premije je odvisna predvsem od višine zavarovalne vsote, števila zaposlenih v
vašem podjetju, ali gre za enotno ali ločeno zavarovalno vsoto (v slednjem primeru je
zavarovalna vsota opredeljena posebej za škodo zaradi poškodovanja oseb in posebej za
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škodo zaradi poškodovanja stvari), morebitne franšize in na preteklega škodnega
rezultata.

Kako uveljavljati zavarovanje?
O škodnem dogodku zavarovalnico takoj obvestite, pri tem pa morate navesti vse
okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na nastanek škode. Zavarovalnici morate
posredovati originale odškodninskih zahtevkov, ki so bili vloženi proti vam.

Odškodninskih zahtevkov sami ne smete zavrniti ali jih
pripoznati, saj bo postopke vodila zavarovalnica.
Prav tako pa morate zavarovalnico obvestiti v primeru, če je proti vam ali proti osebi, za
katero ste odgovorni, izdana kazenska preiskava ali vložena kazenska obtožnica.
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Ne pozabite na druga zavarovanja
Sklenete lahko tudi gradbeno

ali montažno zavarovanje

, ki primarno krije

predvsem t. i. lastno škodo – škodo, ki bi jo pri izvajanju del lahko utrpeli vi kot izvajalec.

Imate za svoje podjetje sklenjena vsa zavarovanja, ki jih
potrebujete za varno poslovanje? Berite dalje.
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Ključne besede: posel, sklepanje zavarovanj, prijava škode, škodni primer, zavarovanje
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odgovornosti
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Da bi mladi strokovnjaki ostali doma
17. 9. 2020

Lokalne skupnosti si želijo, da bi perspektivni mladi ostali doma, zato jim
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mnoge ponujajo različne ugodnosti. Ena od oblik spodbud so tudi štipendije v
času šolanja.
Občina Trbovlje že vse od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije, s katerimi želi
prispevati k višji izobrazbeni strukturi prebivalstva in hkrati razbremeniti družinske
proračune prejemnikov štipendije.
Javni razpis za študijsko leto 2020/2021 je odprt do 8. oktobra 2020. Vlogo za
pridobitev štipendije lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih
programov z javno veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski
študijski programi).
Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom
deficitarnih poklicev oz. poklicev, pomembnih za občino Trbovlje, štipendije prejeli
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vlagatelji, ki se izobražujejo za zdravnike splošne medicine in specialiste ter bodoči
strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava.
Savus
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Foto: arhiv Savus
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Površina: 225 cm2

Impol letos razpisuje 23 štipendij

Razvijajo kadre za prihodnost
Štipendisti

Impolu

v

praktični del

ravljajo

opuspo-

sabljanja
Razpis

za

podelitev

štipendij za program me-

talurški tehnik v šolskem
letu 2020/21 je zaključen.
Še vedno pa je aktualnih

razpisanih

osem

dij; štiri

štipen-

program

za

in-

materialov, ena

ženirstvo

za program mehatronika,

program strojnidve za program
računalništvo in informaena

za

in

štvo

cijske tehnologije.

Letos je na Srednji šoli Slovenska Bistrica izobraževanje zaključila prva generacija metalurških tehnikov.
Skupaj je program obiskovalo 25 dijakov, od tega jih
je 15 prejemalo štipendijo Impola.
Štirje Impolovi štipendisti, ki

so

zaključili program, se bodo zaposlili
v Impolu, 11 pa jih bo svoje šolanje
nadaljevalo. Ob

povedala:

»Program
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vzpostavili
s skupino

tudi

podelitvi spričeval

Iva Pučnik Ozimic

je ravnateljica

in

smo

uspešno

izvedli v sodelovanju

Impol. Pomagali so nam
zagotavljanju

pri

potrebne

opreme za izvajanje programa. Tako

smo

skupaj

zlasti z

z njihovo

pomočjo, še

dr. Matejem Steinacherjem

in

Urošem

Kovačecem,

pouk oziroma strokovne module izpeljali sodobno in uspešno.«
Ravnateljica je poudarila, da so še posebej veseli, ker je vseh 25
dijakov program uspešno opravilo in doseglo zelo dobre rezultate

na poklicni

I

I

maturi.

(pr)

I
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Javni razpis za občinske štipendije
Objavljeno: 17. septembra 2020

Javni razpis za občinske štipendije
Občina Trbovlje že vse od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije, s katerimi želi prispevati k višji
izobrazbeni strukturi prebivalstva in hkrati razbremeniti družinske proračune prejemnikov štipendije.
Javni razpis za študijsko leto 2020/2021 je odprt do 8. oktobra 2020. Vlogo za pridobitev štipendije
lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo (programi 1.
bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).

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

Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom deficitarnih
poklicev oz. poklicev pomembnih za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za naslednje
poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti ter strokovnjaki s področja gradbeništva,
arhitekture, ekonomije in prava.
Vloga in informacije o javnem razpisu bodo objavljene na spletni strani Občine Trbovlje.
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Trboveljska občina razpisuje štipendije
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Avtor: Uredništvo ZON - 17. septembra 2020; 8.57

Občina Trbovlje že vse od leta 2002 dodeljuje občinske štipendije, s katerimi želi
prispevati k višji izobrazbeni strukturi prebivalstva in hkrati razbremeniti družinske
proračune prejemnikov štipendije.
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Javni razpis za študijsko leto 2020/2021 je odprt do 8. oktobra 2020. Vlogo za pridobitev
štipendije lahko oddajo vsi redni študentje dodiplomskih študijskih programov z javno
veljavnostjo (programi 1. bolonjske stopnje in enoviti magistrski študijski programi).
Pri točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim seznamom deficitarnih
poklicev oz. poklicev pomembnih za občino Trbovlje prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za
naslednje poklice: zdravniki splošne medicine in specialisti ter strokovnjaki s področja
gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava.
Več informacij skupaj z vlogo za prijavo na javni razpis bo danes objavljenih na spletni strani

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

Občine Trbovlje.
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Občinske štipendije že na voljo

Občina Trbovlje tudi za novo študijsko leto podeljuje občinske štipendije
rednim študentom
dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo. Na voljo je sedem
štipendij, od tega je ena namenjena osebi s posebnimi potrebami. Pri
točkovanju pravočasnih in popolnih vlog bodo skladno z objavljenim
seznamom deficitarnih poklicev oz. poklicev pomembnih za občino, dodatnih 5
točk prejeli vlagatelji, ki se izobražujejo za poklice: zdravniki splošne medicine
ter strokovnjaki s področja gradbeništva, arhitekture, ekonomije in prava. Vloge
pričakujejo do 8. oktobra
Značke: štipendije, trbovlje, deficitarni-poklici
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MAG Kemijsko inženirstvo: spremembe pogojev za vpis in meril za izbiro ob
omejitvi vpisa
Obveščamo vas, da je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo spremenila pogoje za vpis in merila za
izbiro ob omejitvi vpisa za drugostopenjski študijski program MAG Kemijsko inženirstvo. Spremembe
stopijo v veljavo s študijskim letom 2021/2022 oz. z Razpisom za vpis v magistrske študijske
programe v študijskem letu 2021/2022.

V magistrski študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO se lahko vpiše, kdor je končal:
a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega
področja kemijsko inženirstvo ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS
ali tujini;
b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih
strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če
je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi komisija
UL FKKT, pristojna za magistrski študij, in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na:

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

Za kandidate pod točko a)
- doseženo povprečno oceno prvostopenjskega študija.
Za kandidate pod točko b)
- doseženo povprečno oceno prvostopenjskega študija - 75%
- doseženo povprečno oceno dodatnih študijskih obveznosti, opravljenih na podlagi odločitve komisije UL
FKKT, pristojne za magistrski študij - 25%.
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Video vsebine
17. 9. 2020

Posvet IZS o pametnih omrežjih

OCENI NOVICO

1

2

3

4

5

OCENA

ŠTEVILO GLASOV 0 SKUPNA OCENA
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Nazaj na video vsebine
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Četrtek, 17. september 2020 - 21:39

Gospodarstvo/Slovenija
Število delovno aktivih pada
Ljubljana, 17. september 2020 (MOREL)- Konec junija 2020 je bilo v Sloveniji nekaj več kot 884.000 delovno aktivnih oseb, kar je
14.000 manj kot v februarju 2020, mesecu pred razglasitvijo epidemije covida-19. Število delovno aktivnih se torej znižuje od marca
2020. Mesečno znižanje je bilo najizrazitejše v aprilu, za 10.459; v marcu in maju je bilo manj izrazito, v juniju pa se je število
delovno aktivnih glede na maj celo nekoliko povečalo.

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

Gledano absolutno (številčno) se je število delovno aktivnih v juniju 2020 v primerjavi s februarjem 2020 najbolj zmanjšalo v
predelovalnih dejavnostih (za 5.049), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 2.600) in gostinstvo (za 2.523). V
nekaterih dejavnostih se je število delovno aktivnih od marca do junija 2020 tudi povečalo, najizraziteje v gradbeništvu (za 654), v
zdravstvu in socialnem varstvu (za 642) in v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnostih obvezne socialne varnosti (za 277). To
so sporočili iz SURS. (konec)
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Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje
Interpelacija opozicije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa se bo vpisala med
nenavadnejše v zgodovini, saj je minister junija že podal odstopno izjavo, a je
predsednik vlade Janez Janša ni sprejel. Opozicija pred glasovanjem nima zagotovljenih
46 glasov.
Zoran Potič
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Aleš Hojs se je tudi po nepreklicnem odstopu zapletel v vrsto spornih ravnanj. Svoje pristojnosti naj bi presegel zlasti z
usmeritvami in navodili policiji. Na sporen način naj bi prišel tudi do gradbene parcele ob morju.

Državni zbor namenja razpravi za interpelacijo ministra v odstopuAleša Hojsa kar 17 ur. Čeprav
njeni vlagatelji v LMŠ, SD, Levici in SAB menijo, da imajo utemeljene razloge za razrešitev
Hojsa, pa je glede na razmerja moči v državnem zboru malo verjetno, da bi bila uspešna. Celo
koalicijska poslanska skupina DeSUS, kjer so v minulih tednih dajali vse bolj odločne izjave, da
Hojsa zaradi njegove politike dela na ministrstvu ne morejo podpreti, je umirila retoriko.
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Predsednik vlade Janez Janša jim je namreč na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju prebral
koalicijsko pogodbo v delu, kjer piše, da člani koalicije ne smejo podpirati interpelacij opozicije.

Opozicija brez 46 glasov
Večina poslancev DeSUS se bo zato verjetno vzdržala, le Robert Polnar bo vztrajal pri stališču,
da ne more podpirati ministra, ki omogoča ustaške in nacionalistične koncerte. A tudi v tem
primeru bo opozicija z 39 glasovi prekratka za uspeh interpelacije zoper ministra, saj jo mora
podpreti vsaj 46 poslancev državnega zbora. Aleš Hojs lahko računa na 26 glasov iz SDS, 7 iz
NSi, 3 iz SNS. Kako bosta glasovala predstavnika italijanske in madžarske manjšine, še ni jasno,
v SMC pa so se zavili v molk in ne odgovarjajo na vprašanja, kako bodo glasovali. Le na podlagi
neuradnih informacij lahko sklepamo, da bodo spoštovali koalicijsko pogodbo. Zanimivo pa bo
spremljati, koliko poslancev, če sploh, se bo vzdržalo. Če jih nekaj ne bi podprlo ministra, bi se
lahko zgodilo, da bi večina bila za interpelacijo, a s premalo glasovi, da bi ta uspela.
Vsebina interpelacije se namreč nanaša na ravnanje ministra v odstopu. SMC je v predhodnem
mandatu zavzela jasno stališče, da koncerti hujskaškega pevca Marka Perkovića  Thompsona
ne sodijo v Slovenijo, ministrstvo za notranje zadeve pa je odpravilo odločbo upravne enote
Maribor, ki je koncert prepovedalo. V opoziciji Hojsu očitajo tudi navajanje lažnih dejstev, ko je

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

prepričeval opozicijo, naj prispevajo glasove za aktivacijo vojske na južni meji, že junija pa so mu
očitali tudi škodljive kadrovske posege v slovensko policijo.

Vse več očitkov zoper Hojsa
V vmesnem obdobju do obravnave interpelacije se je dosje o domnevnih posegih Hojsa v policijo
znatno povečal. Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž
Nemeciz SD je namreč včeraj, dan pred interpelacijo v državnem zboru, objavil vrsto
obremenjujočih dokumentov. Eden od teh predstavlja usmeritve in navodila ministra Hojsa policiji,
po katerih morajo takoj »nepristransko pregledati« oziroma izpeljati revizijo NPU v primerih
Banka Slovenija, Pop TV, sanacija bančnega sistema, žilne opornice in otroška kardiologija. V
večini zadev gre za primere, ki so v interesu SDS. Matjaž Nemec je objavil tudi mnenje
profesorja Miroslava Žaberla, ki v tem delu izdanih Hojsovih navodil policiji ugotavlja, da so lahko
problematična, če se izkaže, da kateri od primerov še ni zaključen. To bi lahko predstavljalo
poseg v avtonomijo državnega tožilca, lahko pa takšna navodila predstavljajo nedovoljen poseg v
delo generalnega direktorja policije. Knovs je na to temo včeraj zaslišal ministra v odstopu Aleša
Hojsa, ki je potek seje opisal kot nič posebnega, očitke o prekoračitvi pooblastil pa je odločno
zavrnil.

Hojs do poceni parcele na obali
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Razkritja spletnega medija necenzurirano.si pa nakazujejo, da je bil Hojs v zadnjih mesecih
izjemno aktiven pri izdajanju navodil policiji, ki jih je mogoče razumeti kot nedopustne pritiske, saj
naj bi v petih mesecih izdal kar osem navodil in usmeritev policiji, medtem ko je njegov
predhodnik v bistveno daljšem obdobju izdal devet usmeritev in obveznih navodil. Minister naj bi
tako zahteval odločno ukrepanje proti protestnikom, izdal je navodila, kako mora policija ravnati
zaradi slogana »smrt janšizmu,« eno navodilo pa se nanaša tudi na obravnavo tako imenovanih
vard, vendar v njem ni zaznati ministrovih teženj, da je treba organizatorje »obleganja« policijske
postaje v Slovenski Bistrici preganjati tako odločno kot protestnike v Ljubljani.
Pritisk na ministra v odstopu Aleša Hojsa bo na današnji seji državnega zbora stopnjevala tudi
Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do
razmeroma poceni gradbene parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja
Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele tipičen primer korupcije.

DeSUS: Gantar ne bo kandidiral
V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili interpelacijo zoper ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec zaradi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zaradi nespoštovanja etičnih norm. Zaradi podobnih očitkov je bila Pivčeva

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

prisiljena odstopiti kot predsednica DeSUS, stranka pa se je odločila, da bo izpeljala volilni
kongres 28. novembra. Pivčeva je napovedala, da bo znova kandidirala za predsednico
DeSUS, v tem obdobju pa bi lahko izsledke o preiskavi afer Vinakras in Hoteli Izola objavila
tudi KPK. Tomaž Gantar, ki vodi stranko do kongresa, je sinoči v oddaji Tarča razkril, da ne
namerava kandidirati za predsednika DeSUS.

Popoviča ne bo k Počivalšku
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na položaj državne sekretarke pripeljal Ajdo
Cuderman, ki je pred tem vodila javno agencijo za spodbujanje podjetništva (Spirit). S tem je
prisluhnil stališču večine v SMC, ki se je uprla njegovi nameri, da bi za državnega sekretarja
imenoval nekdanjega župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča. Javno agencijo Spirit
začasno prevzema Tomaž Kostanjevec, ki je bil zaposlen na ministrstvu za obrambo.
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Kljub nepreklicnemu odstopu se mu obeta preživetje
Interpelacija opozicije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa se bo vpisala med
nenavadnejše v zgodovini, saj je minister junija že podal odstopno izjavo, a je
predsednik vlade Janez Janša ni sprejel. Opozicija pred glasovanjem nima zagotovljenih
46 glasov.
Zoran Potič
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Aleš Hojs se je tudi po nepreklicnem odstopu zapletel v vrsto spornih ravnanj. Svoje pristojnosti naj bi presegel zlasti z
usmeritvami in navodili policiji. Na sporen način naj bi prišel tudi do gradbene parcele ob morju.

Državni zbor namenja razpravi za interpelacijo ministra v odstopuAleša Hojsa kar 17 ur. Čeprav
njeni vlagatelji v LMŠ, SD, Levici in SAB menijo, da imajo utemeljene razloge za razrešitev
Hojsa, pa je glede na razmerja moči v državnem zboru malo verjetno, da bi bila uspešna. Celo
koalicijska poslanska skupina DeSUS, kjer so v minulih tednih dajali vse bolj odločne izjave, da
Hojsa zaradi njegove politike dela na ministrstvu ne morejo podpreti, je umirila retoriko.

70

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

18.09.2020
Petek, 00:31

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/58d056c06a...

2/3

Predsednik vlade Janez Janša jim je namreč na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju prebral
koalicijsko pogodbo v delu, kjer piše, da člani koalicije ne smejo podpirati interpelacij opozicije.

Opozicija brez 46 glasov
Večina poslancev DeSUS se bo zato verjetno vzdržala, le Robert Polnar bo vztrajal pri stališču,
da ne more podpirati ministra, ki omogoča ustaške in nacionalistične koncerte. A tudi v tem
primeru bo opozicija z 39 glasovi prekratka za uspeh interpelacije zoper ministra, saj jo mora
podpreti vsaj 46 poslancev državnega zbora. Aleš Hojs lahko računa na 26 glasov iz SDS, 7 iz
NSi, 3 iz SNS. Kako bosta glasovala predstavnika italijanske in madžarske manjšine, še ni jasno,
v SMC pa so se zavili v molk in ne odgovarjajo na vprašanja, kako bodo glasovali. Le na podlagi
neuradnih informacij lahko sklepamo, da bodo spoštovali koalicijsko pogodbo. Zanimivo pa bo
spremljati, koliko poslancev, če sploh, se bo vzdržalo. Če jih nekaj ne bi podprlo ministra, bi se
lahko zgodilo, da bi večina bila za interpelacijo, a s premalo glasovi, da bi ta uspela.
Vsebina interpelacije se namreč nanaša na ravnanje ministra v odstopu. SMC je v predhodnem
mandatu zavzela jasno stališče, da koncerti hujskaškega pevca Marka Perkovića  Thompsona
ne sodijo v Slovenijo, ministrstvo za notranje zadeve pa je odpravilo odločbo upravne enote
Maribor, ki je koncert prepovedalo. V opoziciji Hojsu očitajo tudi navajanje lažnih dejstev, ko je
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prepričeval opozicijo, naj prispevajo glasove za aktivacijo vojske na južni meji, že junija pa so mu
očitali tudi škodljive kadrovske posege v slovensko policijo.

Vse več očitkov zoper Hojsa
V vmesnem obdobju do obravnave interpelacije se je dosje o domnevnih posegih Hojsa v policijo
znatno povečal. Predsednik komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Matjaž
Nemeciz SD je namreč včeraj, dan pred interpelacijo v državnem zboru, objavil vrsto
obremenjujočih dokumentov. Eden od teh predstavlja usmeritve in navodila ministra Hojsa policiji,
po katerih morajo takoj »nepristransko pregledati« oziroma izpeljati revizijo NPU v primerih
Banka Slovenija, Pop TV, sanacija bančnega sistema, žilne opornice in otroška kardiologija. V
večini zadev gre za primere, ki so v interesu SDS. Matjaž Nemec je objavil tudi mnenje
profesorja Miroslava Žaberla, ki v tem delu izdanih Hojsovih navodil policiji ugotavlja, da so lahko
problematična, če se izkaže, da kateri od primerov še ni zaključen. To bi lahko predstavljalo
poseg v avtonomijo državnega tožilca, lahko pa takšna navodila predstavljajo nedovoljen poseg v
delo generalnega direktorja policije. Knovs je na to temo včeraj zaslišal ministra v odstopu Aleša
Hojsa, ki je potek seje opisal kot nič posebnega, očitke o prekoračitvi pooblastil pa je odločno
zavrnil.

Hojs do poceni parcele na obali
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Razkritja spletnega medija necenzurirano.si pa nakazujejo, da je bil Hojs v zadnjih mesecih
izjemno aktiven pri izdajanju navodil policiji, ki jih je mogoče razumeti kot nedopustne pritiske, saj
naj bi v petih mesecih izdal kar osem navodil in usmeritev policiji, medtem ko je njegov
predhodnik v bistveno daljšem obdobju izdal devet usmeritev in obveznih navodil. Minister naj bi
tako zahteval odločno ukrepanje proti protestnikom, izdal je navodila, kako mora policija ravnati
zaradi slogana »smrt janšizmu,« eno navodilo pa se nanaša tudi na obravnavo tako imenovanih
vard, vendar v njem ni zaznati ministrovih teženj, da je treba organizatorje »obleganja« policijske
postaje v Slovenski Bistrici preganjati tako odločno kot protestnike v Ljubljani.
Pritisk na ministra v odstopu Aleša Hojsa bo na današnji seji državnega zbora stopnjevala tudi
Mladina, ki objavlja zgodbo, kako je Hojs prek političnih in prijateljskih povezav prišel do
razmeroma poceni gradbene parcele ob slovenskem morju. Po navedbah Mladine predstavlja
Hojsov primer nakupa atraktivne gradbene parcele tipičen primer korupcije.

DeSUS: Gantar ne bo kandidiral
V LMŠ so napovedali, da bodo v ponedeljek vložili interpelacijo zoper ministrico za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec zaradi kršitev zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zaradi nespoštovanja etičnih norm. Zaradi podobnih očitkov je bila Pivčeva
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prisiljena odstopiti kot predsednica DeSUS, stranka pa se je odločila, da bo izpeljala volilni
kongres 28. novembra. Pivčeva je napovedala, da bo znova kandidirala za predsednico
DeSUS, v tem obdobju pa bi lahko izsledke o preiskavi afer Vinakras in Hoteli Izola objavila
tudi KPK. Tomaž Gantar, ki vodi stranko do kongresa, je sinoči v oddaji Tarča razkril, da ne
namerava kandidirati za predsednika DeSUS.

Popoviča ne bo k Počivalšku
Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je na položaj državne sekretarke pripeljal Ajdo
Cuderman, ki je pred tem vodila javno agencijo za spodbujanje podjetništva (Spirit). S tem je
prisluhnil stališču večine v SMC, ki se je uprla njegovi nameri, da bi za državnega sekretarja
imenoval nekdanjega župana Mestne občine Koper Borisa Popoviča. Javno agencijo Spirit
začasno prevzema Tomaž Kostanjevec, ki je bil zaposlen na ministrstvu za obrambo.
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Hojs pridobil vsaj 189 tisoč evrov
premoženjske koristi
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Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno
parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za
67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala in drugih dražiteljev ni bilo, ker parcela ni bila
komunalno opremljena in ni imela urejenega dostopa.
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