Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 18. 11. 2020
Število objav: 24
Internet: 18
Radio: 2
Televizija: 2
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 23
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Mineva 20 let od nesreče, ki je vzela sedem življenj

Medij

Siol.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

R. A.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Načrtovali so jo tudi letos, vendar jo bodo izvedli tedaj, ko bodo razmere zaradi epidemije covida-19 to dovoljevale.
Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU pa bodo
danes ob 12. uri pripravili strokovni posvet preko spletne povezave. Spremljajte nas tudi na...

Naslov

Janša o proračunski rasti naložb in o pomoči upokojencem

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

M. J.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naložbe v višini 350 milijonov evrov so namenjeni tudi občinam. Šircelj je napovedal naložbe v železniško in cestno
infrastrukturo, tretjo razvojno os in gradnjo novih bolnišnic v Celju, Ljubljani in domov za starejše. Glede porabe v 2021
naj bi v primerjavi z letom 2019 ministrstvo za zdravje dobilo 345 milijonov...

Naslov

V paketih je vedno še kaj, kar ne sodi vanje

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...členi presegajo reševanje krize in nujne poteze za blažitev posledic epidemije – od urejanja področja odpadne
embalaže do olajšanja pogojev za začetek gradnje, pri čemer bi bili možni postopki pridobivanja integralnega
gradbenega dovoljenja brez sodelovanja nevladnih organizacij. Za to je, na primer, zakonodajno-pravna...

Naslov

S češko lokomotivo se iz Logatca ni moč odpeljati

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Bojan Rajšek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odvijanje zgodovinskih dogodkov pred dobrim stoletjem. In to se je pred kratkim tudi zgodilo. Že med gradnjo predora
so gradbinci zelo dobro vedeli, kako speljati odtočne vode. FOTO: Bojan Rajšek/Delo Že med gradnjo predora so
gradbinci zelo dobro vedeli, kako speljati odtočne vode. FOTO: Bojan Rajšek/Delo Postavitev...

Naslov

V skladišča je prodrla i-logistika

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Damjan Viršek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...informacijsko podporo je v jedru skladišč, ki jih upravlja to mednarodno podjetje. Cargo-partner, ki ima sedež v
Avstriji, je postal v Sloveniji prepoznavnejši z gradnjo iLogističnega centra v bližini ljubljanskega letališča. Odprli so ga
septembra lani, v prvem letu pa so že skoraj napolnili 25.000 kvadratnih metrov skladiščnih...

2

Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

Inšpektorji v akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje izdali 36 odločb

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so med februarjem in septembrom preverjali, ali se gradnja, za
katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije in z
imenovanjem nadzornika. V akciji so izdali 36 inšpekcijskih odločb....

Naslov

V Mariboru razočarani po zavrnitvi amandmajev za nekatere mestne projekte

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rešitve dolgoletnih prostorskih težav osrednje knjižnice uredili še nov razstavni prostor Umetnostne galerije Maribor
ter manjšo art kinodvorano, pa tudi gradnja Zdravstvene postaje Tezno in zahodne obvoznice in posodobitev Dvorane
Tabor. "Na Mestni občini Maribor razumemo to zavrnitev kot negativno informacijo,...

Naslov

Mineva 20 let od uničujočega plazu v Logu pod Mangartom

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Načrtovali so jo tudi letos, vendar jo bodo izvedli tedaj, ko bodo razmere zaradi epidemije covida-19 to dovoljevale.
Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU pa bodo
danes ob 12. uri pripravili strokovni posvet preko spletne povezave....

Naslov

Ob mednarodnem dnevu opozorila na socialne razlike med študenti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 17. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ukrepi za boj proti epidemiji koronavirusa še bolj poglobili socialne razlike med študenti. V Študentski organizaciji
Slovenije (ŠOS) se že leta borijo za gradnjo novih študentskih domov in prevetritev štipendijske politike, je za STA
povedal njen predsednik Klemen Peran. "Prav šibka socialna podpora v obliki prenizkih...

Naslov

Vojniški "mavzolej" še naprej propada brez premika z mrtve točke

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 11. 2020

Avtor

Rozmari Petek

Teme

Gradbeništvo, graditev

...borcem in podobno. Vse te prepreke so občinski odločevalci in investitor hitro premagali, zataknilo pa se je pri sami
gradnji. Prišla je gospodarska kriza, ki je prvi investitor ni preživel. Nato je gradnjo objekta nadaljeval drugi, a je tudi ta
končal v stečaju. Na koncu je objekt leta 2015 pristal v rokah Družbe za upravljanje...
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Naslov

(INTERVJU) Štefan Žvab, župan Šentilja: "Kot obmejni kraj smo bolj na udaru"

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 17. 11. 2020

Avtor

Jasna Cehnar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tako hude kot so posledice na ljudeh, ki so razdraženi in se počutijo zaprte v prostoru" Podoba samega Šentilja se je
v zadnjem času s prenovo železnice, gradnjo omenjenega krožišča in novih trgovskih centrov precej spremenila. Kaj je
pravzaprav identiteta tega kraja? Je vse bolj spalno naselje ali so ambicije vendarle...

Naslov

Marlesovi modularni objekti v okolici Stuttgarta

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mobilnih modularnih objektov v Nemčiji. V podjetju Marles verjamejo, da ima poleg kakovosti zelo pomembno vlogo
okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Kot proizvajalci lesenih objektov se ponašajo z mednarodno
priznanimi certifikati in preverjeno kakovostjo, kar v veliki meri udejanjajo na zelo zahtevnem...

Naslov

Zahtevajo dokazila o dogovorih z lastniki zemljišč

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Petra Mlakar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...imajo premalo podatkov, so od predlagatelja za odločanje na eni od prihodnjih sej zahtevali pisna dokazila o
strinjanju lastnikov zemljišč, in sicer za gradnjo parkirišč ob smučišču, za uporabo zemljišč, na katerih so žičniške
naprave, in tudi za tista zemljišča, na katerih so proge, ki jih bodo smučarji uporabljali....

Naslov

Novi mehanizem za legalizacijo črnih gradenj, 2.

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 11. 2020

Avtor

Janja Pavlin

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Tako kot vse pripombe bomo tudi te natančno preučili in v predlogu zakona oblikovali rešitev, ki bo družbeno in
prostorsko najbolj sprejemljiva. Novi gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora predvidevata prestavitev odmere
komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega dovoljenja na čas po izdaji gradbenega...

Televizija

Naslov

Hitra cesta proti Beli Krajini

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 17. 11. 2020

Avtor

Saša Kranjc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
15

Povzetek

19:38

Trajanje: 1 min

...Na delu južnega kraka tretje razvojne osi, potekajo prve dejavnosti na terenu. Trenutno izvaja geološke meritve, ki jih
morajo opraviti pred začetkom gradnje predora pod Gorjanci. Ta dolg 2341 metrov. Ministrstvo za infrastrukturo sicer
namerava dela za hitro cesto proti Beli Krajini, prenesti na DARS, ki naj...
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Naslov

Arheološke raziskave pod Serminom

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 17. 11. 2020

Avtor

Edi Mavsar

Teme

Gradbeništvo, graditev

19:38

Trajanje: 3 min

...ta segment prisoten. EDI MAVSAR (novinar) Vrednost celotne investicije, na DARS-u ocenjujejo na 10 milijonov
evrov, v kar so vključena vsa izkopavanj, gradnja in odkup zemljišč. Nova cestna povezava se bo po predoru Dekani in
že urejenem izvozu iz avtoceste, nadaljevala tukaj za menoj, pod skladišče goriva, ter...

Naslov

Bojan Ivanc: “Škoda zaradi tokratnega zapiranja bo zmerna”

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Antiša Korljan

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Odločitev vlade, da industrijo in gradbeništvo kljub zapiranju večine gospodarskih dejavnosti pusti delovati, je med
gospodarstveniki naletela na odobravanje. To je razumljivo - večji del gospodarstva...

Naslov

Pivški proračun za prihodnje leto za dva milijona večji kot letošnji

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Helena Race

Teme

Gradbeništvo, graditev

...državni denar Najdražja naložba, ki jo načrtujejo v Pivki, je tako imenovana oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice.
Gre za nadaljevanje obnove in gradnje vodovodnega omrežja, ocenjene na 1,9 milijona evrov. “Poskusili bomo zgraditi
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Radohovi vasi, krak proti Slovenski...

Naslov

Izvolite, otroci! Kako generacija ustanoviteljev prenaša lastništvo in vodenje na hčere in
sinove

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 11. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Engineering Doberšek že leta 1983, zdaj sta vodstvo popolnoma pomladila. Sin Boštjan Doberšek je leta 2005
končal tehnični študij v Kölnu in kot diplomirani inženir strojništva prevzel vodenje prodaje in zunanjih poslovalnic
podjetja. Hči Natalija Doberšek je leta 2011 končala študij ekonomije na Univerzi v Wuppertalu...

Naslov

Maribor ni pridobil sofinanciranja nekaterih infrastrukturnih projektov

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 17. 11. 2020

Avtor

Bratko Zavrnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:12

Trajanje: 3 min

...katerimi bi pridobili sofinanciranje načrtovanih mariborskih infrastrukturnih projektov. Gre za graditev zdravstvene
postaje Tezno, obnovo športne dvorane Tabor, revitalizacijo mariborske knjižnice in Rotovškega trga ter graditev
zahodne obvoznice. Poroča Bratko Zavrnik. BRATKO ZAVRNIK (novinar) Nepotrjeni opozicijski amandmaji...
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Naslov

Plaz Šmihel še vedno čaka na sanacijo

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Danes do 13-ih; 17. 11. 2020

Avtor

Karin Zorn Čebokli

Teme

Gradbeništvo, graditev

13:16

Trajanje: 3 min

...primerna. KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka) Samo Terčič še vztraja v svoji stari kmečki hiši, ki je namenjena
rušenju, država pa mu je obljubila nadomestno gradnjo. Kot kmet si namreč ne more privoščiti, da bi odšel drugam.
Novogoriška civilna zaščita je sicer leta 2016 pripeljala mobilno hiško, a prizna da vanjo...

Naslov

Novi mehanizem za legalizacijo črnih gradenj, 2.

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Mnenja; 18. 11. 2020

Avtor

Janja Pavlin

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 13

Površina: 294 cm2

...Tako kot vse pripombe bomo tudi te natančno preučili in v predlogu zakona oblikovali rešitev, ki bo družbeno in
prostorsko najbolj sprejemljiva. Novi gradbeni zakon in zakon o urejanju prostora predvidevata prestavitev odmere
komunalnega prispevka iz faze pred izdajo gradbenega dovoljenja na čas po izdaji gradbenega...

Naslov

Celovška cesta prva šestpasovnica

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 18. 11. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 785 cm2

...ne preseneča, da je rekonstrukcija zgolj 900 metrov dolgega severnega odseka v pristojnosti direkcije ocenjena na
18 milijonov evrov, pri čemer naj bi gradnja stala 8 milijonov evrov, preostalo pa naj bi v glavnem porabili za odkupe
zemljišč in stavb. »Vsekakor so zelo velik zalogaj pri rekonstrukciji omenjene...

Naslov

Inšpektorji v akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje izdali 36 odločb

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 17. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana, 17. novembra (STA) - Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so med februarjem in
septembrom preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne
prijave, predpisane dokumentacije in z imenovanjem nadzornika. V akciji so izdali 36 inšpekcijskih odločb....
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Siol.net
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 07:12

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/mineva-20-let-od...

1/2

Mineva 20 let od nesreče, ki je vzela sedem življenj
siol.net/novice/slovenija/mineva-20-let-od-nesrece-ki-je-vzela-sedem-zivljenj-539073

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

SiolNET. Novice Slovenija
Avtor: R. A.

Foto: STA/Matija Zorn, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU
Pred 20 leti, 17. novembra 2000, je zemeljski plaz izpod Mangartske planine sredi noči zasul več hiš
v Logu pod Mangartom. Umrlo je sedem domačinov, gmotna škoda je bila ogromna. Dve desetletji
po katastrofalnem dogodku je vas prenovljena, vendar po besedah domačinov nikoli več ne bo taka
kot pred tragično nesrečo.
Obnoviti je bilo treba celoten gornji del vasi. Zgradili so 12 novih stanovanjskih hiš, ki so jih lastniki
postavili na drugih lokacijah kot pred plazom. "Država se je odzvala tako, kot se še ni doslej.
Domačini so zadovoljni s tem, kar so dobili in kako se je obnovilo vas," je za STA povedal predsednik
krajevne skupnosti Log pod Mangartom Igor Černuta.
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Siol.net
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 07:12

Kazalo

https://siol.net/novice/slovenija/mineva-20-let-od...

2/2

Bojijo se novih plazov
Domačini se ne počutijo ogroženi zaradi možnosti novih plazov, zavedajo pa se tveganja. "Vprašanje,
ali bi se tak dogodek lahko sploh ponovil. V vseh 20 letih po zemeljskem plazu se alarmni sistem ni
sprožil niti enkrat. Takrat je prišlo pač do nesrečnega spleta okoliščin, zaradi dolgotrajnega deževja
in razmočenega terena se je sprožil murasti tok in povzročil tragedijo. Za naslednji zemeljski plaz in z
njim murasti tok pa bodo morali biti ustvarjeni vsaj podobni pogoji kot so bili pred 20 leti," še po
pisanju STA pravi Černuta.
Log pod Mangartom ni več tak, kot je bil pred plazom pred 20 leti. Veliko se je spremenilo na bolje,
predvsem pa upajo, da se je spremenilo tako, da se taka tragedija ne ponovi nikoli več, je za STA
povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

V dvajsetih letih porabili 26 milijonov evrov
Po podatkih ministrstva za okolje in prostor so v dvajsetih letih za odpravo posledic in sanacijo škode
po plazu Stože porabili 26,4 milijona evrov iz državnega proračuna. Ocenjeni obseg še potrebnih
sredstev za dokončanje vseh z lokacijskim načrtom opredeljenih ureditev znaša pet milijonov evrov,
navaja STA.

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

Prebivalcem v dneh pred plazom priporočili, naj zapustijo domove
Že dva dneva pred tragičnim dogodkom se je po dolgotrajnih in izredno intenzivnih padavinah v
oktobru in novembru, ki so bile najhujše v zadnjih 100 letih, nad vasjo sprožil prvi zemeljski plaz.
Zasul in uničil je več kot 100 metrov regionalne ceste proti prelazu Predel. Občinski štab civilne
zaščite iz Bovca je prebivalcem na ogroženem območju priporočil, naj zapustijo domove, vendar
nekateri niso želeli oditi, piše STA.
V noči s 16. na 17. november je gmota materiala nad vasjo dosegla kritično točko zasičenosti z vodo
in nad območjem prvega plazu se je sprožil drugi, še večji plaz s katastrofalnim drobirskim tokom.
Ta je kmalu po polnoči z veliko hitrostjo zdrsnil po ozki strugi potoka Predelca in v nekaj trenutkih
dosegel Log.
V spomin na tragični dogodek vsako leto pripravijo mašo zadušnico. Načrtovali so jo tudi letos,
vendar jo bodo izvedli tedaj, ko bodo razmere zaradi epidemije covid-19 to dovoljevale. Geološki
zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU pa
bodo danes ob 12. uri pripravili strokovni posvet preko spletne povezave.
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Delo.si
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 11:42

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/jansa-o-prora...

1/2

Janša o proračunski rasti naložb in o pomoči
upokojencem
V sedmem protikoronskem paketu, ki naj bi bil nared prihodnji mesec, premier v DZ napoveduje pomoč za
100.000 upokojencev z nizkimi pokojninami.
Fotograﬁja: Državni zbor je začel proračunsko sejo s predstavitvijo vladnih načrtov. FOTO: Uroš
Hočevar/Delo
Odpri galerijo
Državni zbor je začel proračunsko sejo s predstavitvijo vladnih načrtov. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
M. J.
17.11.2020 ob 11:40
17.11.2020 ob 11:51
M. J.
17.11.2020 ob 11:40
17.11.2020 ob 11:51
Poslušajte
Čas branja: 3:42 min.
Delite

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

Ljubljana – Razmere, kar zadeva javnoﬁnančni položaj tako Slovenije kot drugih držav Unije, so
še vedno nestabilne, kljub temu pa je zdaj možno bolj realno načrtovati prihodke in izdatke kot ob
prvem valu epidemije; napovedi niso veliko drugačne, kot so bile ob prvi predstavitvi
proračunskih dokumentov, je v državnem zboru ob predstavitvi predloga sprememb državnega
proračuna za prihodnje leto in dopolnjenega proračuna za leto 2022 ocenil premier Janez Janša.
Slovenija po njegovem mnenju glede gibanja BDP ostaja v okvirih, ki so napovedani za celotno
Unijo, je nekoliko boljša od napovedi za evroobmočje, ob tem pa da je precej boljša, kar zadeva
napovedi glede zadolžitve. Dolg sektorja država naj bi se v treh letih gibal nekje na ravni 80
odstotkov BDP oziroma v letu 2022 celo nižje od nje, kar jo uvršča »med države članice
Evropske unije z najbolj stabilno javnoﬁnančno sliko«.
Janša je pri tem napovedal rast bruto naložb v Sloveniji, ki naj bi prihodnje leto znašala šest
odstotkov in več kot štiri odstotke v 2022, rast javnih investicij pa naj bi se z letošnjih štirih
odstotkov v prihodnjih dveh letih zvišala na 5,8 oziroma šest odstotkov.
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Glede priprave sedmega paketa za blaženje posledic krize zaradi koronavirusa, ki mora biti
sprejet do konca prihodnjega meseca, pa vlada po premierovih besedah »išče tudi rezerve za to,
da v drugem valu pomaga nekaterim najbolj prizadetim, še posebej stotisočim upokojencem z
nizkimi pokojninami, ki dodatno v teh časih mogoče še bolj kot spomladi čutijo draginjske pritiske
in situacijo, ki jo imamo glede vseh omejitev zaradi korone«.

Šircelj: Naložbe v infrastrukturo in zdravstvo

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

Glede na to, da je v letu 2020 upadla potrošnja prebivalstva, smo povečali potrošnjo države, kar
se kaže predvsem na večjih investicijah države, je ob predstavitvi proračunov, ki sta
»investicijska in socialna«, povedal minister za ﬁnance Andrej Šircelj. Proračunski primanjkljaj
se bo z 9,2 odstotka v letošnjem letu v prihodnjih dveh letih znižal na 5,6 oziroma 3,1 odstotka.
Za proračun za leto 2021 sicer ne velja ﬁskalno pravilo, je povedal Šircelj in napovedal, da
»bodo v skladu s ﬁskalnim pravilom ﬁskalnemu svetu predložili načrt, kako in v kolikšnem času
bo država javne ﬁnance pripeljala v normalno stanje, ki ga določa ﬁskalni okvir«.
Odhodki bodo v letu 2021 načrtovani v obsegu 13,5 milijarde evrov, kar je primerljivo z
rebalansom za leto 2020. Za investicije naj bi tako vsako leto namenili približno dve milijardi
evrov, povečani transferji za naložbe v višini 350 milijonov evrov so namenjeni tudi občinam.
Šircelj je napovedal naložbe v železniško in cestno infrastrukturo, tretjo razvojno os in gradnjo
novih bolnišnic v Celju, Ljubljani in domov za starejše. Glede porabe v 2021 naj bi v primerjavi z
letom 2019 ministrstvo za zdravje dobilo 345 milijonov evrov več, skupno več kot pol milijarde
evrov, ministrstvo za infrastrukturo pa 143 milijonov evrov več.
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V paketih je vedno še kaj, kar ne sodi vanje
delo.si/novice/slovenija/v-paketih-je-vedno-se-kaj-kar-ne-sodi-vanje

Ljubljana – Pri vseh petih zakonskih paketih ukrepov (PKP), ki jih je pripravila vlada, je
zakonodajno-pravna služba državnega zbora ugotavljala, da v njih urejajo tudi zadeve, pri katerih bi
težko izluščili, kako so povezane s premagovanjem epidemije in lajšanjem njenih posledic. Nič
drugače ne bo v šestem svežnju, ki ga bodo poslanci obravnavali prihodnji teden, saj so tudi v njem,
poleg določil za odziv na krizne razmere, členi, ki z njo niso prav tesno povezani.
Prakso tako imenovanih omnibus zakonov je pri nas uveljavil zakon o uravnoteženju javnih financ
(Zujf), ki ga je napisala druga Janševa vlada leta 2012 in je prav tako po eni strani posegal v
posamezne zakone, po drugi pa z interventnimi določbami določena vprašanja, ki so bila sistemsko
urejena s področnimi zakoni, začasno urejal drugače, sčasoma pa so so se te določbe izčrpale.
Nekatere se pa tudi niso in so postale sistemske spremembe.

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

Z različnih strani so se vrstila opozorila o tem, da nekateri členi presegajo reševanje krize in nujne
poteze za blažitev posledic epidemije – od urejanja področja odpadne embalaže do olajšanja pogojev
za začetek gradnje, pri čemer bi bili možni postopki pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja
brez sodelovanja nevladnih organizacij. Za to je, na primer, zakonodajno-pravna služba državnega
zbora zapisala, da gre za sporne vsebine, ki pomenijo trajne zakonske spremembe in sistemsko
posegajo v ureditev graditve objektov, urejanje prostora in ohranjanje narave. Zadeva je šla pred
ustavno sodišče, ki jo je sprejelo v obravnavo, do končne odločitve pa zadržalo izvrševanje spornih
členov.
Nadalje se je postavljajo vprašanje, kako naj bi, na primer, prenehanje veljavnosti zakona o enotni
ceni knjige, kar je vzpostavil peti sveženj ukrepov (PKP5), kakorkoli neposredno vplivalo na blažitev
in odpravo posledic covida-19. »Prenehanje veljavnosti zakona je ukrep trajne narave. Trajnih
zakonskih sprememb, ki posegajo v sistemsko ureditev cene knjige, pa ni mogoče sprejeti na način,
ki bi izključeval uveljavljanje ustavne pravice do referenduma,« je še en vidik, ki so ga poudarili v
zakonodajno-pravni službi.
V enem od svežnjev so, denimo, uvedli tudi, da gospodarski subjekti iz tretjih držav v postopku
javnega naročila sodelujejo, če imajo države sklenjen večstranski ali dvostranski trgovinski
sporazum.

Od bivanja v bolnišnici do obvoda pri maturi
Tudi v šestem paketu ukrepov (PKP6) je nekaj delov, kjer ni prav očitne potrebe po interventnosti.
Eden med njimi, ki bo nedvomno naletel na zelo veliko odobravanja, je pobuda, da bo lahko eden od
staršev bival v bolnišnici s hospitaliziranim otrokom do vključno 14. leta starosti (zdaj samo do
petega), za kar bo prejel tudi nadomestilo. Zamisel ni nova, se je pa vsakič do zdaj ustavila pri
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denarju oziroma, kot so lani zapisali na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, »mora politika
odgovoriti na dilemo, ali dodatni denar, ki se zbere iz zdravstvenega zavarovanja, usmeriti za
operacije z dolgimi čakalnimi dobami, višje vrednotenje zdravstvenih storitev ... ali za širitev drugih
nezdravstvenih pravic, med katere spadajo tudi denarna nadomestila staršem, ki bivajo v bolnišnici z
otroki«.
Pomisleke pa je slišati tudi ob predlogu noveliranja zakona o visokem šolstvu, s katerim bi morali
visokošolski zavodi spremenjene pogoje izpolnjevati ob drugem nadaljnjem podaljšanju akreditacije
in ne že ob prvem, kar naj bi bilo v prid Novi univerzi, katere solastnik je Peter Jambrek, rektor pa
Matej Avbelj, ki očitke zavrača.

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

»Omnibus zakoni so sami po sebi nekakšna nakaza. Uporabljati se smejo le v obsegu, ki je nujen za
ublažitev epidemije ali njenih posledic,« je poudaril dr. Rajko Pirnat, profesor na ljubljanski
pravni fakulteti. »Kot pravnik lahko samo izrecno nasprotujem temu, da se v te zakone tlačijo reči, ki
res nimajo nobene zveze z epidemijo, kot je, na primer, izenačenje poklicne in splošne mature, kar je
zavito v črtanje treh besed v enem členu zakona, spremeni pa ves pomen. To je povsem
nesprejemljivo,« izpostavlja Pirnat in dodaja, da so omnibus zakoni primerni le v zelo specifičnih
okoliščinah za začasne odstope. Če se uvajajo sistemske spremembe, pa jih je treba sprejemati z
običajnimi časovnimi koraki, v katerih je omogočena javna obravnava. »Nič več se ne sprejema po
rednem postopku, v pravni ureditvi pa nastaja vse večja zmeda,« je kritičen dr. Rajko Pirnat.
Poskusi s širjenjem pooblastil in kaznimi
V šestem paketu ukrepov (PKP6) je predvideno zvišanje kazni za posameznike, ki ne spoštujejo
omejitve zbiranja ljudi na javnih krajih, na 1000 do 10.000 evrov; tiste, ki javno pozivajo h kršitvi
prepovedi zbiranja ljudi ali organizirajo zbiranja, bi oglobili z 1500 do 15.000 evri. V prejšnjih
svežnjih pa so bili tako predlogi o širitvi policijskih pooblastil kot o tem, da bi policisti od mobilnih
operaterjev brez odredbe sodišča lahko pridobivali podatke o lokaciji komunikacijskega sredstva
osebe, in tudi, da bi bila namestitev aplikacije#ostanizdrav obvezna. Zamisel je bila še, da vlada
lahko »omeji ali prepove zbiranje ljudi na zasebnih krajih in prostorih«, kar je bilo razumljeno kot
možnost vstopa v stanovanja. Noben od teh členov se ni znašel v sprejetih zakonih – ene so, po
kritikah zaradi posegov v svobodo posameznika, umaknili predlagatelji, druge so preglasovali v
parlamentu.
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S češko lokomotivo se iz Logatca ni moč odpeljati
delo.si/lokalno/ljubljana-in-okolica/s-cesko-lokomotivo-se-iz-logatca-ni-moc-odpeljati

Logatec – Med prvo svetovno vojno je bil Logatec pomembno logistično središče avstro-ogrske
vojske. Na tiste čase spominja 180 metrov dolg predor pod Naklim, ki ga je logaška občina z lastnimi
finančnimi sredstvi začela obnavljati. Prav v teh dneh poteka ureditev brežine vzhodnega dela uvoza
v predor, skozi katerega nameravajo speljati pešpot in kolesarsko stezo.

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

Zdaj postavljajo kamnito izložbo iz opranih skal, pozneje bodo na vrsti odvajanje deževnice in
zalednih voda, razsvetljava, prestavitev električnega kabla, asfaltiranje in na koncu še ureditev
zahodnega vhoda v predor. Tu so že postavili repliko nekdanje ozkotirne lokomotive imenovane
mašinka, s katero so pred dobrim stoletjem zgradili predor.

Pred predorom Naklo, ki ni vpisan v register kulturne dediščine, zdaj urejajo okolico. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo
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Predlani in leta 2017 so v predoru potekala pripravljalna dela, med katerimi so podrli tri pregradne
zidove ter ga očistili mulja. Po besedah logaškega župana Berta Menarda imajo v letošnjem
občinskem proračunu za izvedbo projekta na voljo 100.000 evrov, prihodnje leto pa 150.000 evrov.
Projektna ocena za dokončanja naložbe znaša 1,2 milijona evrov. A ker občina toliko finančnih
sredstev ne more zagotoviti naenkrat, nameravajo projekt končati postopno. Prihodnje leto se bodo
prijavili na morebitni državni ali evropski javni razpis. Predor v Naklem sicer ni vpisan v register
kulturne dediščine, so na našo poizvedbo odgovorili z zavoda za varstvo kulturne dediščine in
zapisali, da tudi pri postavitvi spominske lokomotive njihovi strokovnjaki niso sodelovali.

Dediščina vojnega obdobja

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

Zaradi preboja soške fronte oktobra leta 1917 avstro-ogrski vojaki predora nikoli niso uporabili za
železniški promet. Med drugo svetovno vojno so v njem uredili zaklonišče. Pozneje je njegov zahodni
vhod preraslo grmičevje, ki je onemogočalo dostop, na vzhodni strani pa je bil predor skoraj do vrha
zatrpan z odpadki in zemljino. Logaški župan Menard je lani napovedal, da nameravajo kupiti
ozkotirno lokomotivo, ki bo obiskovalce spominjala na odvijanje zgodovinskih dogodkov pred
dobrim stoletjem. In to se je pred kratkim tudi zgodilo.
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Že med gradnjo predora so gradbinci zelo dobro vedeli, kako speljati odtočne vode. FOTO: Bojan
Rajšek/Delo
Postavitev replike parne lokomotive je eden izmed ciljev partnerske operacije, imenovane
»Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja«, ki se sofinancira iz evropskega sklada za razvoj podeželja.
Cilj te operacije, v kateri so partnerji LAS s CILjem, občine Logatec, Idrija, in Cerkno, razvojno
podjetje ICRA in idrijski zavod za turizem, je ureditev in predstavitev dediščine prve svetovne vojne.
V omenjeno operacijo je logaška občina na začetku želela vključiti tudi obnovo predora, a ker jim
sanacije ne bi uspelo pravočasno končati, so morali poiskati alternativo, ki pa je še vedno povezana s
predorom.

Prodajalec si je premislil
Občina je najprej nameravala odkupiti eno od dveh lokomotiv zelo podobnih mašinki, ki sta bili do
letošnjega januarja v lasti fizične osebe iz Ljubljane. Kot projektni partner jo je bil njen lastnik
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najprej pripravljen prepustiti pri obnovi za namen razstavnega eksponata v Logatcu. A si je pozneje
premislil in lokomotivo odstopil tujcem, je povedala Renata Gutnik, višja svetovalka za dediščino,
okolje in prostor v logaški občini. Repliko parne lokomotive Orenstein Koppel 40 Hp 600 mm, ki je
zelo podobna prvotni parni lokomotivi, so v naravni velikosti izdelali na Češkem. Dolga je pet
metrov, široka 1,7 metra in visoka 2,9 metra. Ne deluje, zato nima vseh delov.
Projektna vrednost obnove predora znaša 1,2 milijona evrov.
Ljubljanski lastnik je lokomotivo raje prodal tujcem.
Za repliko češke lokomotive mašinka odšteli 41.000 evrov.

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

»Če bi naročili vozno lokomotivo, bi jo izdelovali dobro leto, cena pa bi bila pol milijona evrov.
Zaradi časovne in finančne stiske so se odločili za stoječo nevozno lokomotivo za desetino cene, je
povedala Gutnikova. Za mašinko so odšteli dobrih 41.000 evrov, občina pa bo iz evropskega sklada
za razvoj podeželja dobila povrnjenih 27.200 evrov.

16

Delo.si
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 10:20

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/v-skladisc...

1/4

V skladišča je prodrla i-logistika
Sodobni specializirani logistične centri ponujajo koncept pogodbene logistike - vse bolj
pomembno je, da tudi v najetem skladišču lastnik lahko v realnem času spremlja, kaj se z
blagom dogaja.
Fotograﬁja: Podjetja, ki nimajo ali ne želijo lastnega skladišča, lahko pri specialistu izberejo
skladiščenje kot storitev. FOTO: Cargo-partner
Odpri galerijo
Podjetja, ki nimajo ali ne želijo lastnega skladišča, lahko pri specialistu izberejo skladiščenje kot
storitev. FOTO: Cargo-partner

Damjan Viršek
17.11.2020 ob 10:10

Damjan Viršek
17.11.2020 ob 10:10
Poslušajte

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

Čas branja: 7:44 min.
Delite
Tudi skladiščenje izdelkov, ki jih proizvaja in/ali prodaja, je lahko poslovna funkcija, ki jo podjetje
preda v upravljanje zunanjemu izvajalcu.
Ena prednost je očitna – odpade investicija v skladiščne prostore in lastno organiziranje
skladiščenja, ki predvsem manjšim podjetjem povzroča nesorazmerno visoke stroške.
Specializirana skladišča razpolagajo s sodobno infrastrukturo, ki omogoča hitro in učinkovito
manipulacijo blaga, zagotavlja pa tudi druge pomožne dejavnosti v preskrbni verigi.
Z vse večjo informatizacijo prihaja do izraza še en pomemben vidik – po spletu dostopna
programska orodja lastniku blaga omogočajo neposredno vključitev v informacijsko okolje
ponudnika skladiščenja. Tako ima nad svojim blagom ves čas pregled in ga lahko upravlja,
čeprav ga ne skladišči na lastni lokaciji.
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iLogistični center podjetja Cargo-partner na Brniku je že napolnil zmogljivosti.
Prednost lokacije so bližina Kopra in Trsta ter dobre povezave s Srednjo Evropo.
Tehnologija je podprta z informacijskimi sistemi, ki omogočajo natančno vodenje.
»Podjetja iščejo popoln nadzor nad svojimi dobavnimi verigami. Vse več jih je, ki v zunanjo
preskrbo ne oddajo le upravljanja svojih zalog, ampak tudi manipulacijo in pripravo blaga
(komisioniranje, označevanje, pakiranje, preglede kakovosti, obvladovanje vračil, distribucijo), saj
se želijo osredotočiti na svoj osnovni posel. V tujini te trende opažamo že nekaj let, v zadnjem
času tudi pri nas,« je povedal Viktor Kastelic, direktor slovenske podružnice mednarodnega
logističnega podjetja cargo-partner.
»V času globalizacije in digitalizacije se je obseg logističnih storitev precej razširil. Ne gre več za
preprosto dostavo blaga od točke A do točke B, ampak je velik poudarek na inteligentnem
upravljanju informacij ali z drugimi besedami: na infologistiki,« pravi Kastelic.
Prav koncept širokega nabora storitev za naročnike z močno informacijsko podporo je v jedru
skladišč, ki jih upravlja to mednarodno podjetje. Cargo-partner, ki ima sedež v Avstriji, je postal v
Sloveniji prepoznavnejši z gradnjo iLogističnega centra v bližini ljubljanskega letališča. Odprli so
ga septembra lani, v prvem letu pa so že skoraj napolnili 25.000 kvadratnih metrov skladiščnih
površin. Da bi odgovorili na rast povpraševanja, se že pripravljajo na gradnjo druge faze
skladišča.

Širitev po letu dni

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

»Načrtovanje razširitve logističnega centra le dobro leto po odprtju ni bilo v naših prvotnih
načrtih. Vendar smo v tem času videli, da je na trgu dovolj potreb po modernih logističnih
zmogljivostih in storitvah z dodano vrednostjo v njih,« je povedal Kastelic.
»Letos smo zelo dobro spoznali prednosti brniške lokacije, in ker imamo na zemljišču še prostor
za širitev, je bila odločitev za gradnjo druge faze na isti lokaciji preprosta, saj omogoča
nadaljevanje te uspešne zgodbe,« je še povedal.
Za gradnjo na Brniku so se odločili predvsem zaradi odlične geostrateške lege Slovenije, ki je
naravna povezava med zahodno ter srednjo in jugovzhodno Evropo za cestni tovorni promet,
prek koprskega in tržaškega pristanišča pa ima pomembno povezavo z Azijo za ladijske pošiljke.
»Logistični center na Brniku je v relativni bližini luk Koper in Trst, ki sta glavni vhodni točki za
transport blaga iz in v Azijo ter države ob Sredozemskem morju. Hkrati je tudi izhodiščna točka
za nekdanjo Jugoslavijo, severno Romunijo, Madžarsko, Avstrijo, Slovaško, južno Nemčijo in
severovzhodno Italijo,« je še pojasnil Kastelic.
Cargo-partner objekt na Brniku imenuje iLogistični center.

Skladišče, integrirano s stranko
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»Izraz uporabljamo za tista skladišča, ki smo jih zgradili sami in ki so povezana z našo platformo
Spot. Ta omogoča poglobljeno integracijo s strankami. Prek platforme Spot imamo pregled nad
celotno dobavno verigo naših strank, vsak dogodek v procesu je dokumentiran, kar omogoča
boljšo optimizacijo procesov,« je povedal Kastelic.

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

Povečanje zmogljivosti na isti lokaciji bo omogočalo nadaljevanje uspešne zgodbe, je prepričan
Viktor Kastelic. FOTO:Tomi Lombar
Za popolno integrirano upravljanje informacij Cargo-partner svoj informacijski sistem lahko
poveže z informacijskim sistemom stranke. To stranki, naročniku storitev v skladišču, omogoča
visoko stopnjo avtomatizacije in optimizacije procesov ter precej večjo natančnost pri spremljanju
zalog ali obdelavi podatkov.
»Poleg prihranka časa in zmanjšanju možnosti napak, to za stranko dolgoročno pomeni tudi
ﬁnančni prihranek,« poudarja Kastelic.
In kako deluje platforma za upravljanje preskrbovalne verige Spot? »To je zelo preprosta spletna
platforma za upravljanje logističnih procesov, dostopna s kateregakoli računalnika ali mobilne
naprave, brez prenosa aplikacije. Platforma zagotavlja celovit pregled nad vsemi prevozi, ki jih je
naročilo podjetje, omogoča sledenje pošiljkam med transportom, shranjevanje celotne
transportne dokumentacije, preprost način komuniciranja s stranko, ustvarjanje transportnih
nalogov in različnih poročil ter še veliko več,« je povedal Kastelic.
Z dodatnimi funkcionalnostmi omogoča Spot tudi upravljanje zalog v skladišču, primerjavo cen
med različnimi dostavnimi podjetji ali celo obdelavo spletnih naročil. Modul Time Slot
Management, ki so ga v brniškem logističnem centru implementirali avgusta letos, prevoznikom
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ter skladiščnim operaterjem omogoča boljše časovno načrtovanje nakladanja in razkladanja
tovora v skladišču.

Avtomatizirani regali in droni
Tudi sicer velja, da se informatizacija in avtomatizacija v skladiščih hitro razvijata, za nekatere
funkcije je že nujno, da omogočajo informatizacijsko podporo v realnem času.
Skladiščna logistika razvija koncepte, ki nadomeščajo človeško ročno delo, najbolj bistvena je
integracija sistemov.
»Razvijajo se koncepti, kjer se bolj nadomešča človeško ročno delo, tu govorimo, na primer, o
popolnoma avtomatiziranih regalnih sistemih, ki jih preskrbujejo računalniško vodena vozila, o
3D-tiskalnikih, avtomatskih pakirnih linijah, dostavah z droni. Koncepti se razvijajo v smeri čim
hitrejše manipulacije, poenotenih storitev, optimizacije prostora ter zmanjšanja števila napak,«
pravi Kastelic.

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

Vsa tehnologija je podprta z informacijskimi sistemi, ki omogočajo natančno vodenje, popoln
nadzor, transparenten vpogled v »živo« stanje v skladišču ter povezavo v preskrbovalno verigo
podjetij. »Platforma Spot tako združuje vse, od udeleženih pri nabavi do vpletenih pri proizvodnji,
prevozu, upravljanju skladišč in distribuciji ter s tem omogoča učinkovito komunikacijo in
izboljšane procese. Zelo pomembna so seveda analitika podatkov, poslovna statistika in redna
poročila skladno s potrebami naročnikov, ki so podlaga za sprejemanje odločitev. Najbolj
bistvena pa je integracija sistemov. Z med-sistemsko integracijo s tehnologijama EDI
(elektronska izmenjava podatkov) ali API (aplikacijski programski vmesnik) lahko zagotovimo ter
dokumentiramo doslednost in kakovost storitev,« je še povedal sogovornik.
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Inšpektorji v akciji nadzora nad prijavo začetka
gradnje izdali 36 odločb
Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in prostor so med februarjem in septembrom preverjali, ali se gradnja, za
katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije in z
imenovanjem nadzornika. V akciji so izdali 36 inšpekcijskih odločb.
V akciji je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev. Opravili so 304 inšpekcijske nadzore in 14 zaslišanj. Uvedli so 197
postopkov, od teh 192 upravnih inšpekcijskih in pet prekrškovnih. Številne pomanjkljivosti so zavezanci odpravil tekom
akcije, so danes sporočili iz Inšpektorata RS za okolje in prostor.
V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oz. so bile v času akcije odpravljene, so inšpektorji postopke
ustavili. Tako je bilo na 6. november izdanih 60 sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi izvršbe in 49 ustavitev
postopka na zapisnik.
Ena odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi do pridobitve spremenjenega gradbenega dovoljenja, je
bila izdana zaradi ugotovitve neskladnega objekta. Zaradi ugotovitev izvajanja gradnje brez prijave oz. brez popolne
prijave začetka gradnje so inšpektorji izdali 27 odločb, s katerimi so odredili ustavitev gradnje in odpravo nepravilnosti.
Osem odločb so izdali zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji, in sicer zaradi nepopolne ograditve gradbišča z
ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče, nepopolne označitve gradbišča s tablo, na kateri so
navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, in odsotnosti gradbiščne table.

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

V prekrškovnih postopkih so inšpektorji izdali štiri odločbe, v katerih so kršiteljem izrekli opomini. Zaradi prekrška, ki se je
nanašal na prijavo začetka gradnje, ki ni bila opravljena na predpisan način, pa je bila zavezancu izdana odločba o
prekršku z globo 1000 evrov.
V štirih primerih, ko so bile ugotovljene lažje nepravilnosti, so zavezance po zakonu o inšpekcijskem nadzoru opozorili na
ugotovljene nepravilnosti. Odredili so jim rok za njihovo odpravo z opozorilom, da jim bodo, če nepravilnosti ne bodo
odpravili v navedenem roku, izrekli druge ukrepe.
Od 192 upravnih inšpekcijskih postopkov, ki so jih inšpektorji uvedli do 6. novembra, v 81. zadevah še niso pridobili vseh
podatkov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje. Zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po
predvidenem časovnem okvirju akcije, so še navedli v inšpektoratu.
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V Mariboru razočarani po zavrnitvi amandmajev
za nekatere mestne projekte
Na mariborski mestni občini so razočarani zaradi ravnanja parlamentarnega odbora za finance, ki pri obravnavi predlogov
proračuna za leti 2021 in 2022 ni podprl niti enega od predlaganih dopolnil, s katerimi bi država sofinancirala nekatere
njihove večje načrtovane investicije. To je po njihovem slabo tako za mesto kot za širšo regijo.
Med projekti, za katere so si v Mariboru obetali tudi državna sredstva, so nedavno predstavljeni inovativni Center Rotovž,
v sklopu katerega bi poleg prenove Rotovškega trga in rešitve dolgoletnih prostorskih težav osrednje knjižnice uredili še
nov razstavni prostor Umetnostne galerije Maribor ter manjšo art kinodvorano, pa tudi gradnja Zdravstvene postaje
Tezno in zahodne obvoznice in posodobitev Dvorane Tabor.
"Na Mestni občini Maribor razumemo to zavrnitev kot negativno informacijo, ne samo za mesto Maribor, pač pa tudi za
širšo regijo," sporočajo iz kabineta župana Saše Arsenoviča, ki je bil pred dvema letoma izvoljen kot županski kandidat
vladne SMC.
Ker mariborska občina številne projekte že izvaja in načrtuje tudi nove, pričakujejo izvedbo, ne le teh, ki na
parlamentarnem odboru niso dobili zadostne podpore, pač pa tudi vseh drugih. Ob tem na mestni občini pričakujejo
oziroma so prepričani, da bo država za načrtovane investicije financiranje uredila preko drugih ustreznih mehanizmov.
Na odločitev odbora so se odzvali tudi nekateri mariborski poslanci, ki so dopolnila predlagali. Med temi je bil najbolj oster
poslanec SAB Andrej Rajh, ki je spomnil, da Mariborčani na novo in sodobno knjižnico čakajo že vrsto let.

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

"Neumestitev projekta knjižnice med projekt financirane s strani državnega proračuna, čeprav gre za občinski objekt,
razumem kot ukrep vlade, ki s tem daje prednost projektom politične propagande pred potrebami 200.000 prebivalcev
mariborske regije," je zapisal na svojem Facebook profilu in pri tem spomnil na sedem milijonov evrov, ki naj bi jih
namenili za Muzej slovenske osamosvojitve, kar je po njegovem politični projekt največje vladne stranke.
Poslanec vladne SDS Dejan Kaloh je v odzivu na svojem profilu istega družbenega omrežja očitke zavrnil in jih označil
kot zavajajoče. Kot je zapisal, so mariborski poslanci iz vrst SAB, LMŠ in SD sodelovali pri oblikovanju proračunov za leti
2019 in 2020, pa med postavke niso nikoli uvrstili projekta knjižnice.
"Tudi če bi se nanjo slučajno spomnili, take postavke v integralnem proračunu ni, saj mora sredstva za izvajanje javne
službe splošne knjižnice zagotoviti ustanovitelj, torej občina," je med drugim navedel Kaloh in dodal, da sam kot
mariborski poslanec intenzivno dela na tem, da bi Center Rotovž bil prepoznan na državni ravni kot projekt regionalnega
pomena.
Po njegovem za financiranje vitalnih mestnih projektov obstajajo tudi različne druge možnosti, zlasti evropska kohezijska
sredstva in evropski sklad za okrevanje. Kot je povedal za Večer, so prioritete nekateri projekti v UKC Maribor, predvsem
gradnja infekcijske klinike, temu pa bi morali slediti tudi Center Rotovž, univerzitetni projekt Innovum in zahodna
obvoznica.
Med tistimi, ki so iz vladnih vrst podprli amandmaje, pa je bil tudi poslanec SMC Branislav Rajić. Za Večer je napovedal,
da se bo skušal pogovoriti z ministrom za finance, da preveri pri predsedniku vlade, ali so še kakšne možnosti, da se te
investicije glede na pomembnost vpeljejo v proračun.
"Do konca si bom prizadeval, da Maribor nekaj denarja dobi, računam na razumevanje tudi drugih poslancev. Če ne bo
izglasovano, pa vidim možnost, da preko drugih skladov, ki niso opredeljeni kot proračunska postavka, vlada sofinancira
Center Rotovž in Zdravstveni dom Tezno," je dejal Rajič, za katerega sta omenjena projekta največji prioriteti.
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Mineva 20 let od uničujočega plazu v Logu pod
Mangartom
Pred 20 leti, 17. novembra 2000, je zemeljski plaz izpod Mangartske planine sredi noči zasul več hiš v Logu pod
Mangartom. Umrlo je sedem domačinov, gmotna škoda je bila ogromna. Dve desetletji po katastrofalnem dogodku je vas
prenovljena, vendar po besedah domačinov nikoli več ne bo taka kot pred tragično nesrečo.
Obnoviti je bilo treba celoten gornji del vasi. Zgradili so 12 novih stanovanjskih hiš, ki so jih lastniki postavili na drugih
lokacijah kot pred plazom. "Država se je odzvala tako, kot se še ni doslej. Domačini so zadovoljni s tem, kar so dobili in
kako se je obnovilo vas," je za STA povedal predsednik krajevne skupnosti Log pod Mangartom Igor Černuta.
Domačini se ne počutijo ogroženi zaradi možnosti novih plazov, zavedajo pa se tveganja. "Vprašanje, ali bi se tak
dogodek lahko sploh ponovil. V vseh 20 letih po zemeljskem plazu se alarmni sistem ni sprožil niti enkrat. Takrat je prišlo
pač do nesrečnega spleta okoliščin, zaradi dolgotrajnega deževja in razmočenega terena se je sprožil murasti tok in
povzročil tragedijo. Za naslednji zemeljski plaz in z njim murasti tok pa bodo morali biti ustvarjeni vsaj podobni pogoji kot
so bili pred 20 leti," še pravi Černuta.
Log pod Mangartom ni več tak, kot je bil pred plazom pred 20 leti. Veliko se je spremenilo na bolje, predvsem pa upajo,
da se je spremenilo tako, da se taka tragedija ne ponovi nikoli več, je za STA povedal župan Občine Bovec Valter
Mlekuž.

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

Po podatkih ministrstva za okolje in prostor so v dvajsetih letih za odpravo posledic in sanacijo škode po plazu Stože
porabili 26,4 milijona evrov iz državnega proračuna. Ocenjeni obseg še potrebnih sredstev za dokončanje vseh, z
lokacijskim načrtom opredeljenih ureditev, znaša pet milijonov evrov.
Že dva dneva pred tragičnim dogodkom se je po dolgotrajnih in izredno intenzivnih padavinah v oktobru in novembru, ki
so bile najhujše v zadnjih 100 letih, nad vasjo sprožil prvi zemeljski plaz. Zasul in uničil je več kot 100 metrov regionalne
ceste proti prelazu Predel. Občinski štab civilne zaščite iz Bovca je prebivalcem na ogroženem območju priporočil, naj
zapustijo domove, vendar nekateri niso želeli oditi.
V noči s 16. na 17. november je gmota materiala nad vasjo dosegla kritično točko zasičenosti z vodo in nad območjem
prvega plazu se je sprožil drugi, še večji plaz s katastrofalnim drobirskim tokom. Ta je kmalu po polnoči z veliko hitrostjo
zdrsnil po ozki strugi potoka Predelca in v nekaj trenutkih dosegel Log.
V spomin na tragični dogodek vsako leto pripravijo mašo zadušnico. Načrtovali so jo tudi letos, vendar jo bodo izvedli
tedaj, ko bodo razmere zaradi epidemije covida-19 to dovoljevale. Geološki zavod Slovenije, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo in Znanstvenoraziskovalni center SAZU pa bodo danes ob 12. uri pripravili strokovni posvet preko spletne
povezave.
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Ob mednarodnem dnevu opozorila na socialne
razlike med študenti
V spomin na nacistično okupacijo študentskih domov praške univerze leta 1939 in študentske demonstracije danes
obeležujemo mednarodni dan študentov. Na ta dan študenti opozarjajo na aktualno problematiko. V ŠOS tokrat
opozarjajo, da bodo ukrepi za boj proti epidemiji koronavirusa še bolj poglobili socialne razlike med študenti.
V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) se že leta borijo za gradnjo novih študentskih domov in prevetritev štipendijske
politike, je za STA povedal njen predsednik Klemen Peran. "Prav šibka socialna podpora v obliki prenizkih državnih
štipendijah je v kombinaciji z neustrezni ukrepi ob omejitvi gibanja in zmanjšanju obsega študentskega dela najbolj
prizadela socialno ogrožene študente oz. tiste, ki si morajo študij sami plačevati, študentske družine ter tiste, ki morajo
zaradi neustrezne socialne in zaposlovalne politike pomagati staršem, da preživijo družino," je pojasnil.
Ob tem je omenil predlog ukrepa glede subvencioniranja javnega potniškega prometa v zakonu o prevozih v cestnem
prometu, ki je v javni obravnavi in ki za dijake in študente predlaga uvedbo teh tudi v poletnih mesecih. "To bi bil
napredek, če ne bi te bile v preteklih letih zanje brezplačne," pravi Peran. Za razliko od upokojencev, ki jim je omogočen
brezplačen potniški promet, je treba od dijakov in študentov ter njihovih družin iztisniti še nekaj dodatnih evrov, namesto
da bi mlade spodbujali k izobraževanju, je prepričan predsednik krovne študentske organizacije.
Zato v ŠOS znova opozarjajo, da bo nadaljnje zanemarjanje predvsem socialnih politik za študente pogubno, saj bodo
obupani mladi raje kot študij izbrali zaposlitev, s čimer se bo pričela negativna spirala razvoja slovenske družbe. Vlado ob
tem dnevu pozivajo k investiciji v mlade, v izobraževanje in s tem v prihodnost Slovenije, je še dodal Peran.

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

Tudi v Zavodu Nefiks ob mednarodnem dnevu študentov naslavljajo problematiko razkoraka med znanji, ki jih nudi
izobraževalni sistem, in potrebami gospodarstva. Ob povečanju deleža visoko izobraženih v državah EU prihaja do vse
večjega neujemanja stopnje ali področja izobrazbe s poklicem oziroma z zahtevami delovnega mesta. Tudi v Sloveniji je
ta razkorak, kot so poudarili v izjavi za javnost, vedno bolj opazen. Ker je izobraževanje vse bolj pomembno, je soočanje
s problematiko "zašolanih" mladih ljudi po mnenju zavoda ključnega pomena.
V zavodu tudi v letu 2021 pripravljajo karierni dan pod geslom Prihodnost je v povezovanju, da bi mladi na njem odkrili
svoje talente ter jih povezali z aktualnimi potrebami na trgu dela. Poleg tega organizirajo tudi karierne klube, ki mladim
pomagajo pri odkrivanju lastnih kariernih potencialov, razvijanju kompetenc in spoznavanju trga dela in priložnostih, ki jih
ta nudi.
Mednarodni dan študentov je razglasil mednarodni študentski svet v Londonu 1941. Sčasoma je ta dan postal simbol za
študentska prizadevanja po vsem svetu.
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Vojniški "mavzolej" še naprej propada brez
premika z mrtve točke

ODPRI GALERIJO
Objekt v Vojniku, ki ga DUTB že pet let neuspešno prodaja
ROZMARI PETEK

Rozmari Petek
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Nedokončan stanovanjski objekt, ki ga niti za 1,67 milijona evrov ni hotel nihče
kupiti, zdaj DUTB prodaja za 1,9 milijona.
Velik stanovanjski objekt s 43 stanovanji in podzemno garažo se je pred petnajstimi leti zdel odlična ideja.
Večina takratnih vojniških svetnikov je zato soglašala z idejo investitorja in takratnega župana, ki sta na
zemljišču nekdanje osnovne šole Vojnik videla dobro mesto za postavitev bloka, čeprav je kar nekaj tedanjih
svetnikov imelo pomisleke, zakaj bi spomeniško zaščiteno staro šolo morali porušiti, saj bi bila dovolj dobra
že obnova. Ob tem so opozarjali, da bo tako velik objekt imel premalo parkirnih prostorov, da bo zasenčil
spomenik padlim borcem in podobno.
Vse te prepreke so občinski odločevalci in investitor hitro premagali, zataknilo pa se je pri sami gradnji. Prišla
je gospodarska kriza, ki je prvi investitor ni preživel. Nato je gradnjo objekta nadaljeval drugi, a je tudi ta
končal v stečaju. Na koncu je objekt leta 2015 pristal v rokah Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), a
tudi tej manjka bodisi sreče bodisi strategije, saj je leta 2009 zgrajen objekt še ne povsem dokončan in, kar je
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

najbolj bistveno, še vedno povsem prazen. Zato se ga še vedno drži neslavno ime vojniški mavzolej.

Ponujali občini, ki ne potrebuje toliko stanovanj
Odgovor na vprašanje, zakaj v vseh teh letih DUTB objekta ni prodal, je za domačine preprost – zaradi
previsoke cene. Z več kot dveh milijonov evrov je cena padla na 1,9 milijona evrov, pa objekta še vedno niso
mogli prodati. Nato so pred približno letom dni ceno spustili na 1,6 milijona evrov, pa ga znova nihče ni kupil.
Ceno so po novem vrednotenju ponovno dvignili na 1,9 milijona evrov. "Tako so sedaj ocenili, ker so se
stanovanja spet podražila. Objekt želijo prodati v celoti, otepajo se možnosti, da bi ga sami dokončali in
prodajali po stanovanjih. So ga sicer ponujali tudi nam, vendar mi celega objekta res ne moremo kupiti. Za kaj
takega nimamo niti razloga, saj imamo na čakalni listi za neprofitna stanovanja vsega kakih deset prosilcev.
Bi pa, če bi ga nekdo uredil in prodajal posamična stanovanja, lahko katero tudi mi odkupili," opisuje vojniški
župan Branko Petre, ki že ne ve več, kako in kam "pritisniti", da se bo zadeva premaknila z mrtve točke.
Dejstvo, da podzemne garaže objekta (te so bili prisiljeni graditi, ker v okolici za tako velik objekt ni na voljo
dovolj parkirišč) po pripovedovanjih domačinov večkrat poplavi, tudi ne pripomore k hitrejši odpravi težave.
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Visoka cena in visoki vložki ne gredo skupaj
Na DUTB pojasnjujejo, da že vse od leta 2015, ko so prevzeli ta objekt, aktivno prodajajo. "Za nakup objekta
se je doslej zanimalo veliko morebitnih kupcev, vendar so prejete ponudbe znatno odstopale od pričakovanj
DUTB, katerega osnovno vodilo pri sklepanju poslov je maksimiziranje vrednosti premoženja za državo," so
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nam nazadnje odgovorili z DUTB.

ROZMARI PETEK
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"Razlogi za (pre)nizke ponudbe kupcev so predvidoma veliki vložki v dokončanje objekta, velik strošek
predstavlja predvsem predviden dvižni garažni sistem, in tveganja, povezana s tem. Objekt tehnično ni v
najboljšem stanju, vendar DUTB skrbi za nujna vzdrževalna dela," so dodali. Fasade med temi deli očitno ni,
saj so že njo močno načeli zob časa in krepke noge manj olikanih sprehajalcev; slednji tu in tam poškodujejo
tudi okno ali dve. Objekt, ki je tik ob glavni cesti in obenem v samem centru kraja, kjer so v bližini vse
pomembne ustanove in trgovine, lekarna, zdravstveni dom, tako na očeh vseh iz leta v leto bolj žalostno
propada.

Začarani krog DUTB
Bo dvig cene objekta, ki že cenejši nikogar ni prepričal, sedaj po višji ceni našel novega lastnika, ki bo
pripravljen v obnovo objekta vložiti znatna sredstva? V to "rešitev" nihče v občini ne verjame.
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Zgodba se vrti kot v začaranem krogu

"Vsak dan je slabše. Mi ne vemo več, kaj storiti. Prav ta mesec smo ponovno spraševali DUTB, kaj bodo
naredili, pa so znova opisali, da so pred leti sicer naredili okvirni načrt za dokončanje objekta (celo prestavitev
avtobusne postaje, da bodo imeli urejeno gradbeno dovoljenje), vendar pri pristojnem kreditno-naložbenem
delu DUTB ni bil sprejet, ker bi bili potrebni izredno veliki vložki za dokončanje in sanacijo objekta in ker bi
s tem morali sami kot soinvestitor jamčiti za skrite napake. Tega se bojijo," opisuje Petre, ki začarani krog vidi
v samem pojasnilu DUTB.
"Zapisali so, da ni previsoko določena cena kriva, da objekta do zdaj niso prodali, temveč v velikem vložku,
ki je potreben za dokončanje objekta, in v tveganju zaradi skritih napak." Ob tem so še dodali, da so letos
prejeli nekaj ponudb za nakup objekta kot celote, a pričakujejo, da bodo ponudniki, ko bodo proučili
dokumentacijo, podali izboljšane ponudbe, kar je spet težko razumeti. Če pa s prodajo spet ne bo nič, bodo
znova podali predlog pristojnemu kreditno-naložbenem odboru DUTB za dokončanje objekta. In zgodba bo
spet na začetku.
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Neslavna sušilnica
Nedokončan stanovanjski objekt ob glavni cesti ni edini, ki kraju jemlje ugled. Nedaleč stran stoji tudi
nekdanja sušilnica za hmelj. Ogromen objekt iz leta v leto vidno propada in je deloma postal že nevaren.
"A tu je težava v številnih lastnikih, kmetih, ki so se nekoč ukvarjali s hmeljem in se ne morejo poenotiti
glede ničesar," pojasnjuje Branko Petre. Kot pravi, so jim z občinske redarske službe že večkrat poslali
globe zaradi neurejenega okolja, bolj kot tako v zasebno lastnino ne morejo dregati. "Globe poravnajo in
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takrat stvari počistijo, kaj bistvenega pa se ne zgodi," še pravi Petre.
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(INTERVJU) Štefan Žvab, župan Šentilja: "Kot
obmejni kraj smo bolj na udaru"

ODPRI GALERIJO
Velik premik je bil v zadnjih letih narejen v razmišljanju in v dvigu kakovosti življenja, meni župan občine Šentilj
Štefan Žvab.
ANDREJ PETELINŠEK

Jasmina Cehnar
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Na polovici drugega mandata z županom Štefanom Žvabom o relacijah s SDS,
"tektonskih" premikih, razlogih za opravičilo, investicijah, izzivih in koronadobi v
občini Šentilj.
Ob izteku polovice mandata objavljamo serijo intervjujev z župani občin v okolici Maribora. Pojasnili nam
bodo, kako daleč so z izpolnjevanjem svojih obljub, s kakšnimi težavami se srečujejo v svojem kraju in kako
se spopadajo s trenutno zdravstveno krizo in tudi že gospodarsko. Začeli bomo s Štefanom Žvabom,
županom občine Šentilj, ki se je na vrh svoje lokalne skupnosti po srditem boju zavihtel leta 2014, ko se je
mesto izpraznilo po umiku dolgoletnega župana Edvarda Čagrana iz vrst SDS. Pred dvema letoma je Žvab
zmagal že v prvem krogu, čeprav je bil med kandidati tudi poslanec SDS Marijan Pojbič.
Pred šestimi leti ste oblast prevzeli na predpostavki, da so potrebne spremembe in da boste delali
drugače, vendar je bilo ves prvi mandat v občinskem svetu na relaciji med vami in SDS burno. Podane
so bile celo kazenske ovadbe. Kaj je bila tista točka preloma, da ste z najhujšimi nasprotniki iz SDS
zdaj politični zavezniki, kar vam nekateri tudi zamerijo?
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"Mislim, da so se v SDS težko sprijaznili s tem, da lahko neodvisen kandidat zmaga na volitvah. Vsi smo
morali stopiti korak nazaj in za dobro občanov in občank začeti sodelovati. To se je zgodilo, ko so ljudje na
demokratičnih volitvah tudi drugič pokazali, koga želijo, in ko se je menjalo vodstvo v lokalnem SDS-u.
Posledica sedanjega dobrega sodelovanja je, da lahko občani pridobijo še več kot v preteklosti, ker ta
nesoglasja niso dobro vplivala ne na tekoče investicije ne na vzdušje. Ljudje so imeli tega dovolj. Mislim tudi,
da zaradi mojega sodelovanja s SDS ni neke velike zamere, ravno nasprotno, ljudje si želijo župana, ki zna
sodelovati z vsemi."
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Občina Šentilj z nekaj več kot 8300 prebivalci obsega 65 kvadratnih kilometrov in večja naselja Šentilj v Slovenskih
goricah (na fotografiji), Ceršak, Sladki Vrh in Velka. Občinski proračun je vreden 9 milijonov evrov.
ANDREJ PETELINŠEK

Kako se je spremenila občina Šentilj, odkar ste prevzeli župansko mesto?
"Nastal je tektonski premik v razmišljanju in v dvigu kvalitete življenja. Predvsem smo omogočili, da naši
občani bolj aktivno sodelujejo pri občinskem proračunu, saj vsako leto namenimo kar 240.000 evrov za
participativni proračun. To so ljudje dobro sprejeli. Obenem ohranjamo visok standard varstva otrok in
osnovnega šolstva z novimi, sodobnimi objekti ter skrbimo, da se predvsem starejši in socialno ogroženi
dobro počutijo. Vsako leto za socialne transferje namenimo skoraj tri milijone evrov. V zadnjem letu smo
strateški preboj naredili tudi v smeri trajnostnega in mobilnega razvoja z nadgradnjo digitalizacije. V bližnji
prihodnosti bomo edina občina, ki bo optiko pripeljala v vsako gospodinjstvo. S tem bomo dosegli večje
priseljevanje. Že sedaj smo ena redkih občin, ki se ji dviguje nataliteta."
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Štefan Žvab
ANDREJ PETELINŠEK

Na zadnji predvolilni bitki ste obljubili, da boste v Šentilju zgradili športno dvorano, v Ceršaku most
na Muri, v Sladkem Vrhu športnorekreacijski center, na Velki pa krajevno hišo. Kaj je že narejeno?
"Sem človek dejanj, ne gradim na pravljicah in obljubim samo tisto, kar lahko realiziram. Priprava
dokumentacije, ki je potrebna za izgradnjo obljubljenih investicij, poteka in vse bo narejeno. Se bo pa morda
kaj zavleklo, saj smo imeli letos precejšen izpad prihodka. Za 3,5 milijona evrov vredno športno dvorano v
Šentilju, ki že ima gradbeno dovoljenje, bomo v decembru imeli razpis za gradbenega izvajalca. Za
kolesarsko-pohodni most v Ceršaku, s katerim želimo z avstrijske strani pritegniti kolesarje, je tako naša kot
avstrijska stran pridobila dovoljenja za umestitev v prostor, sedaj pa iščemo denar. Krajevna hiša na Velki je
pred vložitvijo gradbenega dovoljenja, v športnem parku v Sladkem Vrhu pa smo veliko že naredili, v planu

33

Vecer.com
Država: Slovenija

17.11.2020
Torek, 02:00

Kazalo

https://www.vecer.com/maribor/aktualno/intervju-st...

5 / 10

pa sta še dve teniški igrišči in športnorekreacijski center v Selnici ob Muri. Smo pa med drugim tudi povečali
in obnovili vrtec v Sladkem Vrhu in zgradili krožišče v Šentilju, v decembru pa nadaljujemo rekonstrukcijo
najbolj obremenjene Maistrove ulice, kjer bomo prenovili celotno infrastrukturo in naredili 90 novih parkirnih
mest ter prostor za pešce in kolesarje."

"Finančne posledice pa ne bodo tako hude kot so posledice na ljudeh, ki so razdraženi in
se počutijo zaprte v prostoru"

Podoba samega Šentilja se je v zadnjem času s prenovo železnice, gradnjo omenjenega krožišča in novih
trgovskih centrov precej spremenila. Kaj je pravzaprav identiteta tega kraja? Je vse bolj spalno naselje
ali so ambicije vendarle večje?
"Ne želimo si spalnega naselja, želimo si, da bi bili naši občani aktivno vključeni v vse mogoče dejavnosti.
Zato veliko vlagamo v športnorekreacijske dejavnosti po vsej občini. Želimo pa v bližnji prihodnosti graditi
varovana stanovanja in ne več le individualne hiše, ampak večje število stanovanjskih blokov, s katerimi bi še
povečali število prebivalcev. Sladke skrbi župana so takrat, ko ima vsako leto več občanov, saj to pomeni več
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prihodkov. Obžalujem pa, da nimamo več možnosti za industrijsko gradnjo, zato bom v prihodnjem
občinskem prostorskem načrtu poskušal opredeliti območja, kjer bi bila možna industrijska gradnja ali vsaj
manjša obrt. Ker živimo ob meji, je glede tega veliko povpraševanja."
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Štefan Žvab
ANDREJ PETELINŠEK

Je v tem mandatu vseeno kaj, pri čemer ste se ušteli in tega ne boste mogli izpolniti? Leta 2014 ste
recimo vsem občanom v enem letu obljubili optično omrežje, vendar se to zgodilo.
"Do leta 2022, ko so volitve, bom naredil vse, kar sem obljubil, naredil pa bom še nekoliko več, saj z
denarjem ravnamo zelo racionalno in za vsak evro dvakrat premislimo, kam ga bomo investirali. Glede optike
moram priznati, da sem se uštel, ker zadeve nisem v podrobnosti poznal. Verjel sem, da so komercialnimi
ponudniki, s katerimi sem se takrat pogovarjal, to sposobni narediti, a se je projekt zelo zamaknil, za kar se
občanom tudi opravičujem. Prva gospodinjstva bomo na sekundarni optični priključek v okviru projekta Rune
začeli priključevati januarja prihodnje leto. Je pa ta investicija relativno visoka, samo za našo občino znaša
štiri milijone evrov, veliko je tudi problemov pri delih na terenu."
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Naselje Šentilj je z gradnjo krožišča in nakupovalnih centrov ter obnovo železnice dobilo novo podobo.
ANDREJ PETELINŠEK

Črna točka občine je stari mejni prehod, kjer so bili že nekajkrat veliki načrti brez rezultatov ali pa jih
je bilo malo. Ali je sploh možna celovita revitalizacija tega območja, ki je v deljeni državno-zasebni
lasti? Država je na lokalno skupnost nedavno prenesla nekdanjo carinarnico, kakšne načrte imate z
njo?
"Sami veste, da smo imeli v letih 2015 in 2016 begunsko krizo, ki je šla prav skozi ta predel, kar je načrte
malo ustavilo. A ne glede na to smo lani zaključili projekt Prebujanje, v okviru katerega smo del stare
carinarnice spremenili v regijsko turistično središče. V bližnji prihodnosti bo stara carinarnica podrta, na
njenem mestu pa bosta v javno-zasebnem partnerstvu zgrajena hostel in vinska fontana. Predvidevamo, da bo
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v letih 2022 in 2023 stari mejni prehod, skozi katerega še vedno vsak dan potuje 6000 dnevnih migrantov,
dobil novo preobleko, spremenili ga bomo na sodoben način in v povezavi z butičnim turizmom z dobro
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kulinariko in dobrim vinom."

V Šentilju pospešeno gradijo več novih trgovskih centrov.
ANDREJ PETELINŠEK

Velika slabost je tudi kompostarna v Ceršaku, kjer lokalna skupnost protestira zaradi neznosnega
smradu in zahteva, da se obrat zapre. Je na tem področju kak napredek?
"Odkar civilna iniciativa lastnika kompostarne bolj opozarja, je veliko manj smradu. Civilna iniciativa je
nasploh zelo aktivna in bedi nad vsemi akti, ki jih potrebuje kompostarna za novo okoljevarstveno dovoljenje.
Mislim, da bodo z novim okoljevarstvenim dovoljenjem tisti, ki so za to pristojni, kompostarni predpisali vse
potrebne tehnologije, ki jo bo morala zagotoviti, da se bo stanje normaliziralo."
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Štefan Žvab
ANDREJ PETELINŠEK

Kako pa vaša občina, tako odvisna od odprtosti meja, živi z epidemijo? Kakšna bo zanjo cena
koronavirusa?
"Kot obmejni kraj smo veliko bolj na udaru. Lokalna žarišča se tako kot po celotni državi pojavljajo tudi v
naši občini, imamo 58 aktivno okuženih. Nam je pa žal, da ne moreta obratovati kazino in njegov hotel.
Pravzaprav nič ne živi, Avstrijci ne pridejo po nakupih in ne koristijo storitev. Planiramo okoli dva milijona
evrov izpada prihodkov. To je denar, ki bi bil lahko vložen v komunalno infrastrukturo. Finančne posledice pa
ne bodo tako hude, kot so posledice na ljudeh, ki so razdraženi in se počutijo zaprte v prostoru. Najprej so
meje zaprli ob begunski krizi, sedaj so nas zaprli še bolj. Dvolastniki in tudi sprehajalci, ki gremo radi na
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drugo stran, se počutimo malo ogrožene. Po drugi strani je veliko manjših podjetnikov, vinogradnikov,
kmetov in turističnih kmetij, ki sedaj trpijo. Denimo prodaja vina je padla za 40 do 50 odstotkov. Dolgo
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takega stanja ljudje ne bodo vzdržali."

V preteklosti je bil poudarek zlasti na gradnji samostojnih hiš, v prihodnje si želijo več stanovansjkih blokov, ki bi še
povečali število prebivalcev, pravi Štefan Žvab.
ANDREJ PETELINSEK
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Marlesovi modularni objekti v
okolici Stuttgarta

ODPRI GALERIJO
MARLES

40

Vecer.com
Država: Slovenija

18.11.2020
Sreda, 02:00

Kazalo

https://www.vecer.com/kvadrati/marlesovi-modularni...

2/6

Oglasno sporočilo

18.11.2020, 02.00
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Pri mariborskem proizvajalcu lesenih objektov in
montažnih hiš so nedavno zaključili devetmesečni
projekt mobilnih modularnih objektov v Nemčiji.
V podjetju Marles verjamejo, da ima poleg kakovosti zelo pomembno
vlogo okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. Kot proizvajalci
lesenih objektov se ponašajo z mednarodno priznanimi certifikati in
preverjeno kakovostjo, kar v veliki meri udejanjajo na zelo zahtevnem
nemškem trgu: 26. oktobra letos so zaključili devetmesečni projekt
mobilnih modularnih objektov v Nemčiji.

Šestintrideset modularnih objektov
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Projekt Kernen, v katerega je investiralo podjetje Kreisbaugesellschaft
Waiblingen GmbH s sedmimi milijoni evrov, pri čemer je bil Marlesov
vložek 2,9 milijona evrov, bo v istoimenskem mestu blizu Stuttgarta
služil kot odličen primer prilagodljivih rešitev za različne segmente
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stanovalcev.
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Modularne enote so v celoti in na ključ izdelane v proizvodnih prostorih
podjetja Marles in s posebnim transportom pripeljane v okolico mesta
Stuttgart.
MARLES

Investitor je v Marlesovih modularnih objektih prepoznal vrednost ter
kakovost lesene gradnje in želel vplivati na novo izkušnjo sodobnega
bivanja. Šestintrideset modularnih objektov so koncipirali tako, da so
zaradi svoje mobilnosti, hitre izgradnje, visoke stopnje dokončanosti
objekta in večnamenske uporabe prava rešitev za inovacije novodobnih
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gradenj. Pri snovanju so razmišljali tudi o uskladitvi z okolico, pri
čemer so ustvarili ambiente, povezane z naravo, hkrati pa so ponudili
funkcionalne in racionalne rešitve, ki bodo uporabnikom zagotavljale
kakovost in udobje bivanja.
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Bivanjski moduli so sestavljeni izključno iz ekološko razgradljivih materialov.
MARLES

Vselitev stanovalcev v pičlih dveh urah
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Industrijska izdelava modularnih enot se je v Marlesu pričela februarja
2020, danes, dobrega pol leta kasneje, se projekt 36 modulov razprostira
na približno 2100 m2 površine. Posebnost tovrstnih projektov je, da so v
celoti in na ključ izdelani v proizvodnih prostorih podjetja Marles in s
posebnim transportom pripeljani na mesto končne postavitve, kjer se
uporabniki vselijo v objekt v pičlih dveh urah po sami dobavi. Pri
Marlesu pravijo, da se zavedajo pomena obnovljivih virov in materialov,
zato so moduli sestavljeni izključno iz ekološko razgradljivih
materialov. S tem so v celoti zadostili kriterijem koncepta Tripple Zero,
ki je v svetovnem merilu standard za obnovljivo arhitekturo in določa
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zahteve, ki jih mora izpolniti zgradba, da izpolni želje glede trajnosti v
grajenem okolju.
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Zahtevajo dokazila o dogovorih z lastniki zemljišč
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dnevnik.si/1042943423/lokalno/gorenjska/zahtevajo-dokazila-o-dogovorih-z-lastniki-zemljisc

Za družbenike podjetja RTC Zatrnik, katerega direktor je nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, so
bili zadnji dnevi polni dobrih novic. Potem ko so napovedali obratovanje treh otroških vlečnic že
letošnjo zimo in s tem prebujanje smučišča, ki je bilo dolga leta zapuščeno, so dobili še potrditev, da
je bilo vrtanje vrtin za vodo uspešno. »Prišli smo do vode, kar je dober podatek tako za možnost
zasneževanja smučišča kot za prebivalce Zatrnika,« pravi Zalar.

Občinski svetniki zahtevajo pisna dokazila
Bolj zadržani so gorjanski občinski svetniki, ki bi na zadnji seji občinskega sveta morali odločati o
tem, ali je obujanje smučišča oziroma ponovno obratovanje žičniških naprav na smučišču v javnem
interesu občine. Sejo so izpeljali po spletu in javnosti kljub drugačnim obljubam v zadnjem hipu
preprečili njeno spremljanje. Kot smo izvedeli, pa je točka dnevnega reda, povezana z Zatrnikom,
skupaj z Zalarjevo predstavitvijo ter poznejšo razpravo trajala kar tri ure. »Ker so svetniki menili, da
imajo premalo podatkov, so od predlagatelja za odločanje na eni od prihodnjih sej zahtevali pisna
dokazila o strinjanju lastnikov zemljišč, in sicer za gradnjo parkirišč ob smučišču, za uporabo
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zemljišč, na katerih so žičniške naprave, in tudi za tista zemljišča, na katerih so proge, ki jih bodo
smučarji uporabljali. Ko bodo svetniki vsa ta dokazila imeli v rokah, bodo o javnem interesu lažje
odločali,« pravi župan Občine Gorje Peter Torkar.
»Dobra zgodba, ki jo želijo pisati v podjetju RTC Zatrnik, brez soglasja lastnikov zemljišč ne bo
mogoča. Svetniki želijo s tem zgolj zagotoviti varnost lastnikom zemljišč, prebivalcem Zatrnika in ne
nazadnje tudi občanom Gorij,« še dodaja. Zalar zatrjuje, da bodo zahtevane dokumente predložili v
najkrajšem možnem času, da se bo lahko zgodba, povezana z obujanjem smučišča, čim prej
nadaljevala. »Ne mudi se nam zaradi letošnje zime, saj tri otroške nizkovrvne vlečnice, ki jih
nameravamo postaviti na smučišču, niso vezane na omenjeni sklep. Radi pa bi čim prej začeli
postopke za obnovo obstoječih žičniških naprav za odrasle za prihodnje sezone,« opisuje Zalar.

Zalar: Občina s smučiščem ne bo imela stroškov
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Ob tem Zalar zagotavlja, da imajo z večino lastnikov zemljišč sklenjene ustrezne dogovore. »Vendar
pa bodo razvoj smučišča in s tem tudi potrebe po rabi zemljišč postopni,« opozarja in dodaja, da za
projekte, oddaljene več let v prihodnost, katerih uresničitev je povezana tudi s spreminjanjem
državnih in občinskih prostorskih načrtov, natančnih dogovorov z lastniki zemljišč še ne morejo
skleniti, so pa z večino dogovorjeni za določeno obliko sodelovanja vsaj na načelni ravni. »Lastnikom
zemljišč, ki jih nameravamo uporabljati, smo dolžni nadomestilo. Nekateri lastniki ne zahtevajo nič v
zameno,« opisuje Zalar. Pod Hotunjskim vrhom pa imajo na primer trije lastniki v lasti kar 70
odstotkov celotnega območja, zato so se z njimi po besedah direktorja RTC Zatrnik dogovorili, da
bodo vstopili v družbo kot partnerji. »Pristopi so različni,« pojasnjuje Zalar, ki skrbi občinskih
svetnikov popolnoma razume.
»Svetniki so izrazili tudi skrb, da bo oživljanje smučišča prizadelo občinski proračun. Zagotovil sem
jim, da se to ne bo zgodilo. Družba RTC Zatrnik je zasebna družba, ki se obnove smučišča loteva z
lastnimi sredstvi, in družbeniki zavestno nismo želeli sklepati javno-zasebnega partnerstva,« navaja
direktor družbe. »Tudi pri načrtovani gradnji nove sedežnice, katere vrednost ocenjujemo na 1,5
milijona evrov, bomo iskali investicijskega partnerja,« opisuje.
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1 min

Janša EU ne
zaupa z vladavino
prava, ker je
njegov poraz na
volitvah 2014 ni
zmo...

5 min

Prednosti in
slabosti dela od
doma

6 min

Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
družine

7 min

Ko se delovnik
hitro potegne v
popoldne

7 min

Odstopi že
končno!
Vse objave

Novi mehanizem za
legalizacijo črnih gradenj,
2.
Odzivamo se na članek avtorice Urške Rus, objavljen v
Dnevniku, 13. 11. 2020, pod zgornjim naslovom.
Ministrstvo za okolje in prostor bo namreč podrobno
preučilo vse pripombe, ki so podane k osnutku zakona o
urejanju prostora (Zurep-3), in oblikovalo rešitev, ki bo
družbeno in prostorsko najbolj sprejemljiva.

Poudarjamo, da z
osnutkom zakona o
urejanju prostora področja
urejanja prostora nikakor
ne spreminjamo radikalno,
ampak v celoti sledimo
sedaj veljavnemu zakonu o
urejanja prostora (Zurep2), ki je bil sprejet v letu
2017 in se je začel
uporabljati 1. 6. 2018.
Naslavljamo le tiste
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vsebine, ki so se v dveh
letih izvajanja zakona
izkazale za potrebne
NAJNOVEJŠE
1 min

5 min
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6 min

7 min

7 min

Janša EU ne
zaupa z vladavino
prava, ker je
njegov poraz na
volitvah 2014 ni
zmo...
Prednosti in
slabosti dela od
doma
Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
družine
Ko se delovnik
hitro potegne v
popoldne
Odstopi že
končno!
Vse objave

prenove.
Tako gradbeni zakon kot
zakon o urejanju prostora
sta še v pripravi. V sklopu
obravnave pripomb, ki smo
jih prejeli, pa so tudi
pripombe, povezane s
členom, ki določa
lokacijsko preveritev,
povezano z omogočanjem
legalizacije. Tako kot vse
pripombe bomo tudi te
natančno preučili in v
predlogu zakona oblikovali
rešitev, ki bo družbeno in
prostorsko najbolj
sprejemljiva.
Novi gradbeni zakon in
zakon o urejanju prostora
predvidevata prestavitev
odmere komunalnega
prispevka iz faze pred
izdajo gradbenega
dovoljenja na čas po izdaji
gradbenega dovoljenja.
Predvideno je, da se
obveznost plačila
komunalnega prispevka
veže na prijavo začetka
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gradnje. Poslovanje za
potrebe odmere
komunalnega prispevka je
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Janša EU ne
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prava, ker je
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Prednosti in
slabosti dela od
doma
Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
družine
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hitro potegne v
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Odstopi že
končno!
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predvideno elektronsko in
bo potekalo prek sistema
eGraditev, znotraj
prostorskega
informacijskega sistema.
To bo prispevalo k
poenostavitvi samega
postopka odmere in k večji
transparentnosti.
Razlogov za prestavitev
odmere komunalnega
prispevka iz samega
postopka izdaje
gradbenega dovoljenja v
fazo po izdaji gradbenega
dovoljenja oziroma v fazo
prijave gradnje je več.
Dejstvo je, da investitor
komunalno infrastrukturo
začne uporabljati šele, ko
prične graditi objekt, torej
po prijavi začetka gradnje,
in ne že v času izdaje
gradbenega dovoljenja.
Predpisano je, da sme
izvajalec gospodarske
javne službe objekt
priključiti na komunalno
infrastrukturo le, če so zanj
poravnane vse obveznosti
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iz naslova plačila
komunalnega prispevka. S
predlagano spremembo se
NAJNOVEJŠE
1 min

5 min

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

6 min
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7 min

Janša EU ne
zaupa z vladavino
prava, ker je
njegov poraz na
volitvah 2014 ni
zmo...
Prednosti in
slabosti dela od
doma

bo skrajšal čas postopka
za pridobitev gradbenega
dovoljenja, zaradi česar
bodo investitorji hitreje
prišli do gradbenega
dovoljenja. Investitorjem bo
omogočeno tudi
pridobivanje kreditov za
namen plačila

Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
družine

komunalnega prispevka.

Ko se delovnik
hitro potegne v
popoldne

dovoljenje, zato imajo

Odstopi že
končno!

Pridobitev kreditov je
namreč praviloma vezana
na izdano gradbeno
investitorji v sedanjem
sistemu, ko je plačilo
komunalnega prispevka
potrebno pred izdajo

Vse objave

gradbenega dovoljenja,
težave pri pridobivanju
kredita za del investicije, ki
je vezana na plačilo
komunalnega prispevka.
Ne nazadnje bo nova
predlagana rešitev
odpravila tudi sedaj
pogoste težave v praksi, ki
so vezane na podatke, ki
jih občine uporabljajo pri
odmeri komunalnega
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prispevka. Ti podatki zaradi
spreminjanja projektne
dokumentacije v času
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1 min
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Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
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Ko se delovnik
hitro potegne v
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Odstopi že
končno!
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postopka izdaje
gradbenega dovoljenja,
manipuliranja investitorjev
s predlaganjem prilagojene
projektne dokumentacije za
potrebe odmere
komunalnega prispevka in
odstopanja projektne
dokumentacije za izvedbe
glede na izdano gradbeno
dovoljenje pogosto niso
realni.
Bojazen občin, da
investitorji ne bodo
poravnali komunalnih
prispevkov in bodo
potrebne izterjave, je
povsem odveč. Poleg
pogoja plačila
komunalnega prispevka
pred prijavo začetka
gradnje so v zakonu
predpisani tudi občinski
nadzor in kazenske
sankcije tako za zavezanca
za plačilo komunalnega
prispevka, če ta ne plača
komunalnega prispevka,
kot tudi za izvajalca
gospodarske javne službe
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(GJS) in njegovo
odgovorno osebo, če pride
do priključitve objekta na
NAJNOVEJŠE
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1 min

Janša EU ne
zaupa z vladavino
prava, ker je
njegov poraz na
volitvah 2014 ni
zmo...

5 min

Prednosti in
slabosti dela od
doma

6 min

Psihološki vidik
dela od doma:
Preizkušnja za
delodajalce in
družine

7 min

Ko se delovnik
hitro potegne v
popoldne

7 min

Odstopi že
končno!

komunalno infrastrukturo
brez poravnanih
obvezanosti iz naslova
plačila komunalnega
prispevka.
Janja Pavlin, vodja službe
za odnose z javnostmi
ministrstva za okolje in
prostor

Vse objave
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Hitra cesta proti Beli Krajini
TV SLOVENIJA 1, 17.11.2020, DNEVNIK, 19:38
SAŠA KRAJNC (voditelj)
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Na delu južnega kraka tretje razvojne osi, potekajo prve dejavnosti na terenu. Trenutno izvaja geološke meritve, ki jih
morajo opraviti pred začetkom gradnje predora pod Gorjanci. Ta dolg 2341 metrov. Ministrstvo za infrastrukturo sicer
namerava dela za hitro cesto proti Beli Krajini, prenesti na DARS, ki naj bi tudi zagotovil denar za gradnjo. Stala bo več
100 milijonov evrov.
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Arheološke raziskave pod Serminom
TV SLOVENIJA 1, 17.11.2020, DNEVNIK, 19:38
SAŠA KRAJNC (voditelj)
Če bo šlo vse po načrtih, bodo že konec prihodnjega leta, zabrneli gradbeni stroji pod Serminom, kjer namerava DARS z
dobrim kilometrom dvopasovne ceste, dodatno povezati koprsko pristanišče z avtocestnim križem. Ker gre za območje
bogato z arheološkimi ostalinami, na trasi bodoče ceste, trenutno potekajo obsežne arheološke raziskave. Edi Mavsar.
EDI MAVSAR (novinar)
Če bo obveljala časovnica, ki so si jo zadali na DARS-u, bo koprsko pristanišče ob dveh novih vhodih, leta 2022, dobila
še dodatno prometno povezavo. Na 1,3 km dvopasovni cesti, ki bo zrasla ob vznožju Sermina, imajo v tej fazi glavno
besedo arheologi.
JAKA BIZJAK (Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran)
Gre za pomembno multi periodno arheološko najdišče, na katerem so ohranjene arheološke ostaline, od prazgodovine
do današnjega časa njegova. Njegova značilnost pa je tudi ta, da je bilo z mnogimi infrastrukturnimi posegi, v preteklosti
že precej degradirano.
EDI MAVSAR (novinar)
Po dosedanjih raziskavah je bilo znano, da je bilo območje poseljeno že v bronasti dobi. Najdeni temelji objektov, pa
večinoma segajo v rimsko obdobje med 1. in 3. stoletjem našega štetja. V sklopu raziskav, je bila najdena tudi.
Dr. ANA PLESTENJK (vodja arheoloških izkopavanj, podjetje Arhej)

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

Različna infrastruktura, to pomen cestne povezave, ki vodijo v različne smeri. Najdena sta bila ob cesti tudi dva grobova,
tako da pač je tudi ta segment prisoten.
EDI MAVSAR (novinar)
Vrednost celotne investicije, na DARS-u ocenjujejo na 10 milijonov evrov, v kar so vključena vsa izkopavanj, gradnja in
odkup zemljišč. Nova cestna povezava se bo po predoru Dekani in že urejenem izvozu iz avtoceste, nadaljevala tukaj za
menoj, pod skladišče goriva, ter navezala na novi luški vhod v ankaranski občini. Ker v in iz pristanišča dnevno roma tudi
po tisoč in več tovornjakov, bo nova cestna povezava, močno razbremenila obstoječo vpadnico v mesto.
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Bojan Ivanc: “Škoda zaradi tokratnega zapiranja
bo zmerna”
Antiša Korljan

Slovenija

17. 11. 2020, 06.00 , posodobljeno: 17. 11. 2020, 10.50

Preberi tudi komentar novinarja

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

Odločitev vlade, da industrijo in gradbeništvo kljub zapiranju večine gospodarskih dejavnosti pusti delovati,
je med gospodarstveniki naletela na odobravanje. To je razumljivo - večji del gospodarstva je že in bo še
bolj prizadet in če obstaja priložnost škodo ublažiti, jo velja izkoristiti.

Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS Foto: GZS

SLOVENIJA > Na Gospodarski zbornici Slovenije se z izračuni, kaj posamezna odločitev pomeni za gospodarstvo,
ukvarja njihov glavni ekonomist Bojan Ivanc.
Kaj pravijo izračuni - če še ni prezgodaj - o tem, kaj bo za gospodarstvo pomenilo tokratno zaprtje večjega
dela javnega življenja?
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“Industrija in gradbeništvo skupaj ustvarita približno 30 odstotkov dodane vrednosti. Če bi
prepovedali delovanje teh dveh sektorjev, bi ekonomska škoda znašala 33 milijonov evrov na
dan zaprtja.”

“Glavnina ekonomskih izgub bo skoncentrirana v dejavnosti nenujnih trgovin in javnega potniškega prometa, delno
v storitvah, kjer je stik s potrošniki neizbežen. V prvem sektorju se bo del podjetij sicer lahko preusmeril v spletno
prodajo in dostavo kupcem, medtem ko sektor javnega potniškega prometa svojih sredstev (vozil, preurejenih za
potnike) pretežno ne more preusmeriti v alternativno dejavnost (prevoz tovora ali opravljanje dostave). Pomembno
je, da delavski prevozi in taksi službe ohranjajo poslovanje, upoštevaje spoštovanje zaščitnih ukrepov. Ekonomska
škoda na ravni celotne Slovenije je zaradi sprejetja dodatnih ukrepov zmerna, pri 0,1 odstotka brutodružbenega
proizvoda, če bi ukrep trajal en mesec. Padec blažijo podporni ukrepi države na področju sofinanciranja dela
stroškov dela, delno pa tudi napovedani ukrep kritja dela fiksnih stroškov.”
Kaj bi za gospodarsko sliko pomenilo, če bi zaprli še industrijo in gradbeništvo?

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

“V osnovi dileme zdravje ali gospodarstvo ne sme biti. Zdravje ima prednost. Prepričani pa
smo, da je število okužb na delovnem mestu nizko ter da so ukrepi, ki jih izvajajo delodajalci,
spoštovani.”

“Nobena država na svetu ni zaustavila industrije, ker je ta del gospodarstva precej težje postaviti na noge kot
storitvene dejavnosti. Večina držav se zateka k strogim preventivnim ukrepom za preprečevanje okužb pri delu. V
industriji namreč lahko od doma dela le režija, ki predstavlja petino, morda četrtino zaposlenih. Prav tako države
dopuščajo dejavnost gradbeništva, saj je to ena redkih dejavnosti, kjer je aktivnost smiselno ohranjati. Število okužb
v industriji ali gradbeništvu na delovnem mestu je nizko, delodajalci pa v primeru okužb takoj izolirajo poslovno
enoto ter jih napotijo v karanteno. Povečano število odsotnosti z dela zaradi napotitve v karanteno ali višjo silo
(varstvo otrok) že sedaj negativno vpliva na prisotnost zaposlenih na delovnem mestu. To je v večini dejavnosti v
tem trenutku velik izziv. Le v redkih državah so za vse osnovne šole odredili delo na daljavo. Ta ukrep pomembno
vpliva na večjo odsotnost z delovnega mesta med delovno aktivno populacijo. Industrija in gradbeništvo skupaj
ustvarita okoli 30 odstotkov dodane vrednosti. Če bi prepovedali delovanje teh dveh sektorjev, bi ekonomska
škoda znašala 33 milijonov evrov na dan zaprtja.”
Je GZS pripravila kakšna navodila o tem, kako naj odprte dejavnosti skrbijo za varnost, da se nam ta
odločitev ne bo odbila v glavo in bodo tovarne ali gradbišča postala žarišča okužb? Nenazadnje se je v
preteklosti natanko to že zgodilo in so bile v nekaterih tovarnah številne okužbe.
“V vsem času, ki ga zaznamuje širitev virusa, na GZS zelo aktivno komuniciramo potrebo po preventivnih ukrepih. V
ta namen smo v začetku septembra skupaj z NIJZ, Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa ter
ministrstvom za zdravje organizirali tudi novinarsko konferenco, na kateri smo predstavili, kako preprečiti vdore in
širjenje virusa v delovnem okolju. Z namenom informiranja podjetij in promocije preventivnih ukrepov na GZS v
zadnjih mesecih tudi sicer tesno sodelujemo z NIJZ, Kliničnim inštitutom za medicino dela ter MZ. Delodajalcem so
tako sedaj na voljo številni koristni napotki v obliki dokumentov, videospota, kako pravilno uporabiti masko in
razkužila, video prispevkov dobrih praks, webinarja ipd., kako preprečevati nevarnost covid-19 v delovnem okolju.
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Več informacij je med drugim na posebni spletni strani GZS, kjer lahko podjetja najdejo tudi aktualne informacije
glede ukrepov na področju delovnopravne zakonodaje, financ in likvidnosti, pa tudi splošne poslovne informacije,
vključno z veljavnimi omejitvami.”
Čas je tak, da se pogosto zastavi dilema zdravje - gospodarstvo. V vladi smo priča tihemu konfliktu med
gospodarskim in zdravstvenim ministrom, ki ga sicer oba zanikata, je pa z vidika upravljanja posameznega
resorja razumljiv. Kaj o dilemi menite vi?

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

“V osnovi te dileme ne sme biti. Zdravje ima prednost. Stojimo za oceno, da je število okužb na delovnem mestu
nizko ter da so preventivni ukrepi, ki jih izvajajo delodajalci, spoštovani.”
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Pivški proračun za prihodnje leto za dva milijona
večji kot letošnji
Helena Race

Srednja Primorska

17. 11. 2020, 06.00

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

Letos bo imela pivška občinska blagajna 11,7 milijona evrov odhodkov. Za prihodnje leto ji načrtujejo kar
13,8 milijona. Tak predlog proračuna je optimističen, se zaveda tudi župan Robert Smrdelj, a upa, da bodo
uspeli izpeljati čim več naložb, ki jih sofinancirata država in EU.

Pivški občinski svetniki so proračun za prihodnje leto obravnavali na spletni seji. Upajo, da ga bodo v drugi obravnavi sredi decembra
sprejemali v živo. Foto: Občina Pivka

PIVKA > Pivški občinski svetniki so se o predlogu proračuna za prihodnje leto pogovarjali pred nekaj dnevi preko
spletne videokonference. Osnutek so potrdili (z enim vzdržanim glasom), še enkrat pa ga bodo obravnavali in
dokončno potrjevali sredi decembra. Upajo, da takrat na običajni seji, v živo.
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Prihodnje leto bo v pivško občinsko blagajno prišlo 13,82 milijona evrov, iz nje pa odšlo 13,88 milijona, predvideva
predlog proračuna. Občina načrtuje najem dolgoročnega posojila v višini 450.000 evrov in odplačila že najetih
posojil v višini 385.933 evrov.
13,885.498 evrov odhodkov bo imel pivški proračun za leto 2021.
11,713.265 evrov odhodkov bo imel letošnji pivški proračun.

Računajo na kohezijski in državni denar
Najdražja naložba, ki jo načrtujejo v Pivki, je tako imenovana oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice. Gre za
nadaljevanje obnove in gradnje vodovodnega omrežja, ocenjene na 1,9 milijona evrov. “Poskusili bomo zgraditi
vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Radohovi vasi, krak proti Slovenski vasi, del omrežja na Kalu, zamenjati
povezavo čez posestvo Ravne, ki zelo pušča, in urediti navezavo proti Mali Pristavi in Šmihelu. To je ambicija. Ali
nam bo uspelo, zdaj težko rečem, a predlog smo oddali in videli bomo, ali bo šlo skozi,” je pojasnil župan Robert
Smrdelj, ki si za to nadeja denar iz kohezijskih skladov EU.
Z denarjem, ki bi ga dobili iz dogovora za razvoj regij, pa načrtujejo v prihodnjem letu ali dveh urediti infrastrukturo
(695.000 evrov) in inkubator (848.000 evrov) v industrijsko-obrtni coni Neverke. Poleg tega želijo v Pivki iz
dogovora za razvoj regij pridobiti še 378.000 evrov za ureditve kolesarske povezave med središčem Pivke in
Radohovo vasjo.

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

Za ceste, naravo, zveri, kmetijstvo, gasilce ...
Z ministrstvom za obrambo pa se dogovarjajo glede sofinanciranja obnove ceste Parje-Juršče. “Del ceste je treba le
preplastiti, ponekod pa temeljito rekonstruirati. Številke za to gredo čez 600.000 evrov. Z ministrstvom se o tem
pogovarjamo, za zdaj lahko rečem le, da dobro kaže,” je občinskim svetnikom rekel Smrdel.
Za odkup zemljišč na območju presihajočih jezer, ki jih bodo namenili kmetijstvu, prilagojenemu ohranjanju
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, bodo namenili 991.000 evrov, ki jih bo občina dobila neposredno od
ministrstva za okolje in prostor za projekt Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka
Pivška presihajoča jezera.
Nadaljevali bodo projekt Carnivora Dinarica (605.000 evrov) in v Krpanovem domu uredili interpretacijski center za
divje zveri, ob tem pa še energetsko sanirali stavbo z denarjem iz Interregovega projekta. Za PGD Pivka bodo kupili
novo vozilo (285.000 evrov).
Ni pa v proračun vključene gradnje mrliške vežice v Palčju, ki čaka na spremembo prostorskega načrta, in dvorane v
Šmihelu, za katero so načrti sicer pripravljeni, denar pa (še) ne.

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

Tako župan kot občinski svetniki so se strinjali, da je predlog proračuna optimističen. “Stvari, ki so zajete v proračun,
so zastavljene. A pričakovanja so optimistična in dejansko se noben proračun ne realizira v celoti, običajno je
realizacija za najmanj 20 odstotkov nižja od načrtov,” pravi Smrdelj. A dodaja, da so v Pivki imeli tudi že bolj “divje”
proračune, ki se bili še bolj “v luftu”. Zato upa, da bodo večino od načrtovanih, več kot 6,6 milijona transfernih
prihodkov, vezanih na konkretne investicije, vendarle uspeli dobiti. Drugih dobrih šest milijonov pa občina dobi in
porabi za plačilo tekočega delovanja; od tega, skoraj milijon evrov nameni vrtcem.
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Izvolite, otroci! Kako generacija ustanoviteljev prenaša
lastništvo in vodenje na hčere in sinove
Čas branja: 6 min

0
17.11.2020 13:00 Dopolnjeno: 18.11.2020 06:00

Ustanovitelji se po treh desetletjih gradnje družinskih imperijev umikajo
iz izvršnih funkcij in lastništva. Ni lahko zapustiti prizorišča, pravi Ivan
Pfajfar iz Inposa.

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

NATAŠA KORAŽIJA , JURE UGOVŠEK

Borcem, ki so začeli iz nič in se več desetletij po 12 ur na dan ukvarjali z razvojem družbe, ni
preprosto vsega spustiti iz rok.
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Več iz teme:
družina >
Media >

Najbogatejši Slovenci >
Publikum >

Tilen Klarič >

najbogatejši >

Darko Martin Klarič >

Stanislav Polanič >

Real >

Intering holding >

Generacija ustanoviteljev družinskih podjetij postopoma prenaša vodenje na
potomce: Darko Martin Klarič se je pred nekaj leti umaknil iz izvršne funkcije
v Media Publikumu, direktorski položaj je prevzel njegov sin Tilen Klarič. Lastniški
delež si je Tilen Klarič pozneje moral odkupiti – in to po tržni ceni. »Zakaj bi otrokom
podaril podjetje? Saj bi jih uničil!« Tako nam je leta 2018 razložil verižni podjetnik
Darko Martin Klarič.
Stanislav Polanič, ki prek Imo Reala in Intering
Holdinga obvladuje Pomgrad in Panvito, se je formalno upokojil že pred nekaj leti in
vodenje prepustil sinovoma; na čelu Pomgrada je Iztok Polanič, Panvite pa Peter
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Polanič. V skupini Panvita sta sinova po novem prek mikropodjetja iTok tudi lastnika;
skoraj 99 odstotkov lastništva ima sicer mlajši Iztok. Tudi Franc Jager,
ustanovitelj Jagrosa, se je lani po 30 letih umaknil iz izvršnih funkcij in vodenje družbe
prepustil trem sinovom, ki so skupaj tudi 50-odstotni lastniki Jagrosa. Tudi
sinova Dušana Šešoka, Klemen in Matija Šešok, sta na vodilnih položajih v Iskri,
hkrati pa sta tudi lastnika družbe prek nemškega podjetja Finadria.
Povsem sveža novica pa je, da je septembra letos Alenka Žnidaršič Kranjcprenesla
lastniške deleže na sinova in hčer, ki so bili doslej na vodilnih funkcijah v njenih
podjetjih. Lastniške deleže v družinskem podjetju Inpos pridobiva tudi Maša Pfajfar
Toplak, hči ustanovitelja Ivana Pfajfarja, in zdaj ima že več kot 51 odstotkov Inposa,
Ivan Pfajfar pa napoveduje postopen umik. Podobne premike smo zaznali tudi pri
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Marjeti in Marinu Furlan iz Intra lightinga pa tudi pri družini Doberšek iz
družbe Engineering Doberšek.
Družina Furlan, Intra lighting
Marjeta in Marino Furlan sta proizvajalca svetil Intra lighting ustanovila leta 1989,
lani jeseni pa sta v lastniško sestavo spustila tudi hčer in sina, ki imata zdaj vsak 11
odstotkov podjetja, po 39 odstotkov pa sta ohranila ustanovitelja. Oktobra letos je
vodenje družbe kot izvršni direktor prevzel Robert Devetta, ki je pred tem nabiral
izkušnje v elektroenergetiki. Zakonca Furlan bosta še vedno nadzorovala poslovanje
podjetja in sodelovala pri razvoju, pričakujeta pa, da bosta imela bolj življenjski

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

delovnik.

Foto: Irena Herak

Marjeta in Marino Furlan, ustanovitelja Intra
lightinga, sta lani jeseni začela postopno prenašati
lastništvo na sina in hčer, ki že več let delata v
podjetju.
Njun sin Anej je vodja razvoja v Intra lightingu, hči Nika pa vodi projekte v trženju in
prodaji. Kot je ob tem povedal Marino Furlan za Delo, sta za zdaj generacijska razlika in
razlika v izkušnjah še preveliki, zato bi bilo ta trenutek prenagljeno, če bi vodenje
prepustila otrokoma. »Vodenje podjetja in lastništvo sta dva popolnoma različna pojma,
ki nimata prav nič skupnega in ju je lastnikom ponavadi težko ločiti. Lastniki podjetja
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morajo imeti jasne dolgoročne cilje in razdelano vizijo, strategijo pa mora uresničiti
sposoben izvršni direktor s svojim odličnim timom,« pravi Marino Furlan. Sam si
prizadeva predvsem za to, da bi se v prihodnje bolj usmeril na vizijo razvoja podjetja in
imel več časa za kak hobi, prijatelje in samega sebe, ker je bilo to zadnjih nekaj let na
zadnjem mestu.
»Postopen prenos lastniških deležev na otroke, ki sta že od mladih let povezana s
podjetjem, zadnja leta pa sta tudi pomembno in operativno vpeta v razvoj podjetja, je
seveda nagrada zanju in sporočilo vsem zaposlenim in drugim deležnikom, da ima
podjetje dolgoročno strategijo,« pravi Marino Furlan.
Družina Doberšek, Engineering Doberšek
»Vodenje podjetja Engeneering Doberšek predajamo na mlajšo generacijo,« nam je iz

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

Nemčije sporočil Albin Doberšek.

Foto: Osebni arhiv

Tatjana in Albin Doberšek sta ustanovila družbo
Engineering Doberšek že leta 1983, zdaj sta
vodstvo popolnoma pomladila.
Sin Boštjan Doberšek je leta 2005 končal tehnični študij v Kölnu in kot diplomirani
inženir strojništva prevzel vodenje prodaje in zunanjih poslovalnic podjetja.
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Hči Natalija Doberšek je leta 2011 končala študij ekonomije na Univerzi v Wuppertalu
in prevzela vodenje finančnega sektorja.
Mladi sodelavec Stappen Axel, ki je v družbi že več let, je prevzel vodenje tehničnega
področja podjetja. Celotno vodstvo se je zelo pomladilo, vsi trije direktorji so izkušeni in
mlajši od 45 let.
Družbo Engineering Doberšek sta ustanovila Tatjana in Albin Doberšek leta 1983 v
Mönchengladbachu v Nemčiji. Leta 1989 sta jo preoblikovala v delniško družbo v
družinski lasti, z leti pa je postala eno vodilnih nemških inženirskih podjetij za
svetovanje, načrtovanje in gradnjo tovarn in obratov na področju rudarstva, metalurgije,
vodnega gospodarstva, energetike in ekologije. Na teh področjih imajo tudi vrsto
patentiranih projektov.
Alenka Žnidaršič Kranjc, Skupina Prva
Alenka Žnidaršič Kranjc, ustanoviteljica zavarovalniške Skupine Prva, ki upravlja
milijardo evrov premoženja, se je lani umaknila iz izvršne funkcije v nadzorni svet,
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vodenje pa je 1. junija lani prevzel Boštjan Škufca Zaveršek.

Foto: Jure Makovec

Alenka Žnidaršič Kranjc je ohranila 52-odstotni
delež, trem otrokom pa prepustila po 16 odstotkov
družb A-Z Finance in AŽ Nepremičnine.
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Zaveršek je sicer še ostal v upravnem odboru Prve osebne zavarovalnice, izvršno
vodenje uprave Prve osebne zavarovalnice pa sta lani jeseni prevzela Janez Kranjc,
eden izmed treh otrok Alenke Alenke Žnidaršič Kranjc, (in Nataša Hajdinjak).
Alenka Žnidaršič Kranjc še ostaja predsednica upravnega odbora Prve osebne
zavarovalnice, članica nadzornega odbora Medisa in lastnica Deosa, upravljavca
domov za starejše. Lastnica Deosa je družba A-Z Finance, kjer je bila doslej edina
lastnica Alenka Žnidaršič Kranjc, od septembra letos pa ima le še 52-odstotni delež,
preostalih 48 odstotkov pa imajo otroci Janez Kranjc, Mihael Kranjc in Tinkara
Godec, vsak 16 odstotkov. Enaka lastniška sestava je tudi pri družbi AZ Nepremičnine.
Družina Strašek, KLS Ljubno
Družinsko podjetje KLS Ljubno je leta 2017 dobilo nagrado EY na svetovnem srečanju
družinskega podjetništva v Monaku za najboljše družinske prakse in družinska podjetja

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

na svetu.

Foto: Jure Makovec

Bogomir Strašek iz KLS Ljubno pravi, da podjetje
večinoma že vodi druga generacija, v prihodnje pa
bodo to še krepili.
Že takrat je lastnik in direktor Bogomir Strašek povedal, da njihovo podjetje že večinoma
vodi druga generacija in da bodo v prihodnje še krepili značilnosti družinskega
podjetništva. Hči Nataša Strašek je odgovorna za komunikacijo in prodajo, Barbara
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Strašek Mirnik pa je izvršna direktorica podjetja. V podjetju sta zaposlena tudi
zeta Franci Bevc, ki vodi razvoj in tehnologijo obročev, in Samo Mirnik, ki je izvršni
direktor za proizvodnjo in informatiko. Obe hčeri najdemo tudi v lastništvu družbe KLS
Ljubno prek družbe KLS Strašek. Nataša Strašek ima 7,49-odstotni delež, Barbara
Strašek Mirnik 9,27-odstotni delež, Bogomir Mirko Strašek je 18,84-odstotni lastnik,
preostalih 62,53 odstotka pa je v lasti KLS Strašek.
Družina Pfajfar, Inpos
Ivan Pfajfar je ustanovil veletrgovino s tehničnimi izdelki Inpos pred 31 leti. Leto 2019 je
bilo zanje rekordno, letošnje leto pa bo še za kakšnih deset odstotkov boljše. Njegova
žena Tatjana Pfajfar je bila doslej 20-odstotna lastnica, hči Maša Pfajfar Toplak 31,34odstotna lastnica, sam pa je imel 48,66 odstotka. Lani so se deleži med generacijama
prerazporedili, ker je Tatjana Pfajfar svoj delež prenesla na hčer, ki je tako postala 51,34odstotna lastnica Inposa. »Moja žena Tatjana je podarila hčeri svoj lastniški delež, saj
zaradi bolezni že dolgo časa ni več aktivna lastnica,« pravi Ivan Pfajfar. Maša Pfajfar
Toplak je sicer zaposlena v podjetju že 18 let in je trenutno direktorica prodaje na
drobno. »Glede na to, da vodim podjetje že polnih 31 let, je prav, da počasi razmišljam o
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

svojemu nasledniku. Kapital za resnega lastnika ne pomeni kaj več kot osnovo za
nadaljnji razvoj podjetja. Glede na zavzetost in odgovornost, ki jo hči izkazuje pri delu,
menim, da počasi prihaja čas za predajo tako lastniškega deleža kot funkcije,« pravi
Pfajfar, ki se želi počasi razbremeniti lastništva. »To breme nosim že predolgo, kar za
lastnike, ki so usmerjeni k razvoju in trdnosti podjetja, ni preprosto,« pravi Pfajfar. Sicer
bo v podjetju še kar nekaj časa obdržal preglasovalno pravico, ki mu bo omogočala
nadzor nad podjetjem in usmerjanje razvoja. Med drugim nam je povedal, da borcem, ki
so ustvarili podjetje iz nič in več desetletij preživeli na trgu, ni lahko zapustiti prizorišča.
»Prepričan sem, da je glavnina tistih, ki so se sami postopoma prebijali, še vedno
aktivna. Tudi v tujini sem srečal veliko ljudi, ki so tudi pri osemdesetih letih še vedno
hoteli biti zraven,« pravi Pfajfar.
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Maribor ni pridobil sofinanciranja nekaterih
infrastrukturnih projektov
RADIO SLOVENIJA 1, 17.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:12
MIRANDA BRATKIČ (voditeljica)
V Mariboru so razočarani, ker so bili na nedavni seji parlamentarnega odbora za finance ob obravnavi rebalansa
proračuna za prihodnji 2 leti zavrnjeni amandmaji opozicije, s katerimi bi pridobili sofinanciranje načrtovanih mariborskih
infrastrukturnih projektov. Gre za graditev zdravstvene postaje Tezno, obnovo športne dvorane Tabor, revitalizacijo
mariborske knjižnice in Rotovškega trga ter graditev zahodne obvoznice. Poroča Bratko Zavrnik.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Nepotrjeni opozicijski amandmaji so bili vredni okoli 20 milijonov evrov. To je približno toliko kolikor je mariborska občina
letno podfinancirana s strani države, pravi mariborski poslanec Stranke Alenke Bratušek Andrej Rajh in opozarja, da je
koalicija kljub temu v prihodnjih letih namenila 7 milijonov evrov za ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve.
ANDREJ RAJH (poslanec SAB)
Gre za čisti politični projekt vladajoče stranke, ni pa želela nameniti denarja za potrebe 200 000 Mariborčanov.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Mariborski poslanec vladne stranke SDS Dejan Kaloh pojasnjuje, da to ne kaže na nenaklonjenost vlade Mariboru.
Dodaja pa, da gre za lokalne projekte za katere državni proračun ni pravi vir financiranja.
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DEJAN KALOH (poslanec SDS)
Sredstva ali tu iz naslova Evropske kohezije ali Sklada za okrevanje bodo prišla v Maribor, tudi mislim, da minister za
kohezijo Zvonko Černač je večkrat povedal, da je bojda celo čez milijardo teh sredstev predvidenih za Maribor tako, da
ne samo obešat zgolj na ta proračun.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Poslanec prav tako vladne stranke SMC in mariborski mestni svetnik Branislav Rajić pa je nad razpletom razočaran.
Rebalans bo podprl, a želi s poslanci opozicija zahtevati drugačno rešitev.
BRANISLAV RAJIĆ (poslanec SMC, mariborski mestni svetnik)
Vsaka vlada ima tako imenovani rezervni sklad iz katerega določene projekte lahko financira, pričakujem, da se bo našel
denar.
BRATKO ZAVRNIK (novinar)
Z mariborske občine pa sporočajo, da je informacija negativna ne le za mesto, temveč tudi širšo regijo. Pričakujejo
sofinanciranje preko drugih ustreznih mehanizmov.
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Plaz Šmihel še vedno čaka na sanacijo
RADIO SLOVENIJA 1, 17.11.2020, DANES DO 13-IH, 13:16
MIRANDA BRATKIČ (voditeljica)
Na Primorskem se je novembra 2000 sprožilo več večjih plazov. Najhujše posledice je imel plaz Stože, ki je prav na
današnji dan opustošil Log pod Mangartom. Istega dne pa je začela zemljina drseti tudi v vasi Šmihel. Dve družini sta se
morali takrat izseliti, en domačin pa se je vrnil in še vedno živi v poškodovani hiši. Država se sanacijskih del, kljub leta
2006 sprejeti uredbi o lokacijskem načrtu, zaradi pomanjkanja denarja še ni lotila, se je pa zato angažirala Mestna občina
Nova Gorica. Prispevek Karin Zorn Čebokli.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Plaz Šmihel ogroža širše območje, njegovo središče pa je v jedru vasi pri cerkvi svetega Mihaela. Država je v tem času
poskrbela le za nadomestno stanovanje za eno družino in odkupila njihovo posest na plazovitem območju. Domačini so
razočarani, pove predsednik Krajevne skupnosti Šmihel Marko Tribušon.
MARKO TRIBUŠON (predsednik Krajevne skupnosti Šmihel)
Razočaranje na drugi strani je pa velikansko, če vemo, da v dveh desetletjih se ni zgodilo nič, težko najdem besede
kakor kar katastrofa mogoče še najbolj primerna.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Samo Terčič še vztraja v svoji stari kmečki hiši, ki je namenjena rušenju, država pa mu je obljubila nadomestno gradnjo.
Kot kmet si namreč ne more privoščiti, da bi odšel drugam. Novogoriška civilna zaščita je sicer leta 2016 pripeljala
mobilno hiško, a prizna da vanjo še ni vstopil.
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SAMO TERČIČ
Je nerodno, da moraš klimo pozimi, klimo poleti, ker gor imam toliko uštimano, da lahko živim.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Novogoriška občina je najbolj kritičnem vzhodnem delu vasi pred šestimi leti uredila odvodnjavanje, ki je po besedah
geologa Klemna Sotlarja izkazalo za učinkovit ukrep, saj na objektih ni zaznati novih poškodb. Vodja kabineta župana
Gorazd Božič.
GORAZD BOŽIČ (vodja kabineta župan MO Nova Gorica)
V te ukrepe, ki smo jih Mestna občina Nova Gorica izvedli, torej tako postavitev mobilne hiške, dodatnega kontejnerja in
izvedbo davka drenažnega sistema na vzhodnem delu vasi je bilo namenjenih okoli 420.000 evrov.
KARIN ZORN ČEBOKLI (novinarka)
Božič poudarja, da so ministrstvu za okolje in prostor predlagali, da bi namesto v uredbi predvidene pilotne stene postavili
drenažne vodnjake. Na ministrstvu so pojasnili, da je za njihovo ureditev v trenutno veljavnem proračunu za prihodnje
leto načrtovana izdelava projektne dokumentacije. Z deli bi nato začeli leta 2022. Doslej je država za plaz Šmihel porabila
pol milijona evrov, za vse načrtovane ukrepe pa bi po oceni potrebovala še 3,3.milijona evrov.
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Celovška cesta prva šestpasovnica
parkirišče P+R v Stanežičah ne bo zaživelo, dokler
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Zoran Jankovič je v majskem intervjuju za Dnevnikov Objektiv napovedal, da nameravajo novo parkiriš-

praktično
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dokončala

Celovške

strukcije

tvidom

in

in direkcija

Dars

bosta

ne

med

ceste

Stanežičami,

za

rekonŠen-

na

vsaj

se-

vernem dvopasovnem odseku ne bo

urediti rumenega pasu za
kar bistveno vpliva na privlač-

mogoče
LPP,

ki je stal
več kot pet milijonov evrov in je v
prvih mesecih po odprtju privabil le
nost novega P+R Stanežiče,

voznikov. Poleg rumenega
pasu na Celovški cesti bi za to parkirišče bilo ključno tudi dokončanje
peščico

Jeprca-Staneži-

času že
»zastarala«, tako da ju bodo morali

navezovalne

ritev in rekonstrukcijo Celovške ceste od Šentvida do Stanežič v pretež-

popraviti ter rešitve uskladiti s sprezakonodajo in pridobiti
menjeno

voznike z gorenjske avtoceste in ne

ni meri narejeni, a do uresničitve
bodo verjetno minila še leta. To po-

podaljšanje že pridobljenih soglasij.

trjuje tudi predlog državnega prora-

jekt že pripravljen, še več, gradbeno

čuna za leto 2022, ki razkriva, da na-

dovoljenje

Rekonstrukcija po letu 2025
Kot

smo

izvedeli,

so načrti

za razši-

država projekt v najboljšem
primeru izpeljati šele po letu 2025.
Na direkciji za infrastrukturo pravimerava

jo, da bo nekaj sto tisoč evrov prora-

država v

čunskih sredstev (sredstva

vendar sta v

izvedbo,

predlogu proračuna za leto 2022

ce-

Tudi na

Darsu

tem

pravijo, da

je pro-

so pridobili že dvakrat,
vendar zaradi tožb na upravnem sodišču nikoli ni postalo pravnomočno,

saj

sodišče

je

razveljavilo

tožbam ugodilo,

izdani dovoljenji in

za-

devo vrnilo ministrstvu za okolje in
prostor

v ponovno odločanje.

»Tre-

ceste

če-Brod, ki bi

nanj

samo iz medvoške smeri, v nekaterih študijah pa je bilo predvideno,
da bi se blizu parkirišča uredilo tudi

železniško postajališče, kar bi

novo

bilo zaradi kratkega potovalnega časa z vlakom za voznike sploh privlačno.

A

tako

navezovalna

šče sta še bolj odmaknjena v prihodnost kot rekonstrukcija Celovške
ceste,

P+R

zato

je

težko

da

verjeti,

Stanežiče sploh kdaj

načrtu bo na-

bo novih pritožb, bi izvajalca lahko

metrov dolgega severnega

izbrali že prihodnje leto in takrat
tudi začeli gradnjo. Dars rekon-

odseka v pristojnosti

no

in Stanežičami

soven

kar

navadnima

Po

namesto

šestpasoven

voznima

dvopa-

- dvema
pasovoma
z

v

strukcijo

Celovške ceste

vsako smer ter obojestranskima ru-

sklopu

menima pasovoma. S štirih na šest
se bo širil tudi odsek od Merkurjeve

ključka iz predora Šentvid.

trgovine do Šentviške ulice, ki bo za-

Darsov problem
nenehne pritožbe

radi dodatnega pasu za priključevanje avtoceste v smeri proti Stanežičam deloma celo sedempasoven.

dokončanja

načrtuje v

polnega

pri-

Tudi Darsova investicija bo glede na
odseka
dolžino rekonstruiranega

ma zaživel.

bo

popolno-

mreč odsek med Merkurjevo trgovi-

videne za rušenje.

nutno

cesta

kot morebitno železniško postajali-

čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja, ki bo že tretje,« pravijo. Če bodo dobili dovoljenje in ne

lo znižuje) namenjenih za nadaljnji
odkup zemljišč in stavb, ki so pred-

tudi

pritegnilo

x

Rekonstrukcija zgolj 900

direkcije je ocenjena

na

18

milijonov evrov, pri čemer
naj bi gradnja stala 8
milijonov evrov, preostalo
pa naj bi v glavnem porabili

za odkupe zemljišč in stavb.
Načrti za razširitev in
rekonstrukcijo

Celovške
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ceste od Šentvida do
Stanežič so že narejeni, a
bodo do uresničitve

verjetno minila še leta.
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v. A&'.

Celovško cesto

apetitov občine,

naj bi tudi od Vižmarij
Darsa in direkcije za

m

mh jifek.

do Stanežič

širili

infrastrukturo.

v

šestpasovnico,
Cjuha

da bodo

en

vozni pas

lahko

namenili LPP.

Štiripasovnica

očitno

ne

bi

zadovoljila

cestnih

O Luka
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Inšpektorji v akciji nadzora nad prijavo začetka
gradnje izdali 36 odločb
17.11.2020 11:13

Ljubljana, 17. novembra (STA) - Gradbeni inšpektorji Inšpektorata za okolje in
prostor so med februarjem in septembrom preverjali, ali se gradnja, za katero je
predpisana prijava začetka gradnje, izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane
dokumentacije in z imenovanjem nadzornika. V akciji so izdali 36 inšpekcijskih
odločb.
V akciji je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev. Opravili so 304 inšpekcijske nadzore in 14
zaslišanj. Uvedli so 197 postopkov, od teh 192 upravnih inšpekcijskih in pet prekrškovnih.
Številne pomanjkljivosti so zavezanci odpravil tekom akcije, so danes sporočili iz
Inšpektorata RS za okolje in prostor.
V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oz. so bile v času akcije
odpravljene, so inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na 6. november izdanih 60
sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi izvršbe in 49 ustavitev postopka na
zapisnik.
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Ena odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi do pridobitve
spremenjenega gradbenega dovoljenja, je bila izdana zaradi ugotovitve neskladnega
objekta. Zaradi ugotovitev izvajanja gradnje brez prijave oz. brez popolne prijave začetka
gradnje so inšpektorji izdali 27 odločb, s katerimi so odredili ustavitev gradnje in odpravo
nepravilnosti.
Osem odločb so izdali zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji, in sicer zaradi
nepopolne ograditve gradbišča z ograjo, ki bi preprečevala dostop tretjim osebam na
gradbišče, nepopolne označitve gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri
graditvi objekta, in odsotnosti gradbiščne table.
V prekrškovnih postopkih so inšpektorji izdali štiri odločbe, v katerih so kršiteljem izrekli
opomini. Zaradi prekrška, ki se je nanašal na prijavo začetka gradnje, ki ni bila opravljena
na predpisan način, pa je bila zavezancu izdana odločba o prekršku z globo 1000 evrov.
V štirih primerih, ko so bile ugotovljene lažje nepravilnosti, so zavezance po zakonu o
inšpekcijskem nadzoru opozorili na ugotovljene nepravilnosti. Odredili so jim rok za njihovo
odpravo z opozorilom, da jim bodo, če nepravilnosti ne bodo odpravili v navedenem roku,
izrekli druge ukrepe.
Od 192 upravnih inšpekcijskih postopkov, ki so jih inšpektorji uvedli do 6. novembra, v 81.
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zadevah še niso pridobili vseh podatkov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili dejansko
stanje. Zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju
akcije, so še navedli v inšpektoratu.
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