Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 8. 2020
Število objav: 8
Internet: 7
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0
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Naslov

Novo pri nas: Hišo lahko izolirate brez klasičnih toplotnih izolacij

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je stabilen in odporen ter preprečuje nastanek vlage in plesni. Material, ki združuje vse naštete in še več drugih
dobrih lastnosti, je pluta. Ta je v gradbeništvu sicer že dolgo znana kot toplotnoizolacijski material v obliki plošč ali
drobljenca. „Zdaj pa so jo obdelali in pripravili tako, da jo lahko uporabimo...

Naslov

Kaj prinaša predlagano zvišanje neprofitne najemnine?

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

Maja Derčar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zadolževanje stanovanjskih skladov in večajo znesek neprofitnih najemnin ter subvencij. Kaj se dogaja na trgu
stanovanj, bodo skladi imeli več denarja za graditev novih, se država pravilno loteva popravkov? In ne nazadnje,
kakšne spremembe nas čakajo pri upravljanju večstanovanjskih stavb?...

Naslov

(dopolnjeno) Slovenska pobuda v evropskem parlamentu: kohezijska sredstva za
protipotresno sanacijo stavb

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 10. 8. 2020

Avtor

Borut Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...(dopolnjeno) Slovenska pobuda v evropskem parlamentu: kohezijska sredstva za protipotresno sanacijo stavb Več iz
teme. Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo dodaj evropski parlament dodaj energetika dodaj Franci Bogovič
dodaj Tomaž Krištof dodaj Čas branja: 7 min SHRANI 1 09.08.2020 23:00 Dopolnjeno:...

Naslov

Junija medletni upad delovno aktivnih v proizvodnji

Medij

Finance, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 8. 2020

Avtor

Lana Dakić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 11

Površina: 251 cm2

...državljanov iz držav članic EU (na približno 15 tisoč). Predelovalne dejavnosti TVgovina, vzdrževanje motornih vozil
izobraževanje Zdravstvo in socialno varstvo Gradbeništvo Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti jjffM Promet in
skladiščenje Javna uprava, obramba Gostinstvo 35.C 84 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti...

Naslov

DL: Kriza pri avtobusnih prevozih - V treh mesecih niti evra zaslužka

Medij

Lokalno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

L. Markelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je tudi predsednik sekcije za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, zato problematiko šoferjev
– tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu, špediciji, itd. – dobro pozna. A najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste,
saj se je tu delo čisto ustavilo. Tudi sam sodi mednje. »Zadnjo vožnjo sem...
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Naslov

Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti namesto pridelavi hrane

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

Franc Fortuna

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zadnjih sto letih omogočil vse bolj učinkovit in hiter transport blaga in ljudi, pa tudi vse bolj učinkovito mehanizacijo na
vseh področjih, kot recimo v gradbeništvu in tudi v kmetijstvu. Tehnologije se iz leta v leto še izpopolnjujejo, tudi s tem,
da pogonski agregati koristijo vse več električne energije in vse manj...

Naslov

Novo pri nas: Hišo lahko izolirate brez klasičnih toplotnih izolacij

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...je stabilen in odporen ter preprečuje nastanek vlage in plesni. Material, ki združuje vse naštete in še več drugih
dobrih lastnosti, je pluta. Ta je v gradbeništvu sicer že dolgo znana kot toplotnoizolacijski material v obliki plošč ali
drobljenca. „Zdaj pa so jo obdelali in pripravili tako, da jo lahko uporabimo...

Naslov

Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti namesto pridelavi hrane

Medij

Kmeckiglas.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 8. 2020

Avtor

Franc Fortuna

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zadnjih sto letih omogočil vse bolj učinkovit in hiter transport blaga in ljudi, pa tudi vse bolj učinkovito mehanizacijo na
vseh področjih, kot recimo v gradbeništvu in tudi v kmetijstvu. KMEČKI GLAS Franc Fortuna KMEČKI GLASTorek, 18.
avgust 2020 ob 09:54 Tehnologije se iz leta v leto še izpopolnjujejo, tudi s tem,...
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Zurnal24.si

Torek, 07:54

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Novo pri nas: Hišo lahko
izolirate brez klasičnih
toplotnih izolacij

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

AVTOR

K. M.

ARHIV KOOP

Na slovenskem trgu je na voljo povsem nova
vrsta fasadnega materiala, ki združuje več
dobrih lastnosti v enem.
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18.08.2020

Zurnal24.si

Torek, 07:54

Država: Slovenija

Kazalo

2 / 11

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

Poleg tega da je povsem naraven, je dober toplotni in zvočni
izolator, omogoča dihanje stene, je stabilen in odporen ter
preprečuje nastanek vlage in plesni.
Material, ki združuje vse naštete in še več drugih dobrih
lastnosti, je pluta. Ta je v gradbeništvu sicer že dolgo znana
kot toplotnoizolacijski material v obliki plošč ali drobljenca. „Zdaj
pa so jo obdelali in pripravili tako, da jo lahko uporabimo za izvedbo toplotnoizolacijske fasade, v
nekoliko drugačni različici pa kot omet za izsuševanje vlažnih zidov,“

pravijo v

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

podjetju Koop.
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ARHIV KOOP

Velika zračnost in toplotna izolativnost

6

Zurnal24.si
Država: Slovenija

18.08.2020
Torek, 07:54

Kazalo
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Fasadni omet je pripravljen kot suha mešanica drobirja iz plute
z dodanimi silikatnimi polnili in naravnimi vulkanskimi materiali.
Za vezivo mu je dodano naravno hidravlično apno, ki deluje
antibakterijsko in preprečuje pojav plesni in vlage. Njegova
posebnost je, da vsebuje kar 80 odstotkov zraka, saj je
struktura plute podobna satovju, zaradi česar je njegova
toplotna prevodnost (lambda) povsem primerljiva z drugimi
toplotnoizolacijskimi materiali, znaša 0,037 W/mK.

Negorljiv, trajnosten in odporen na zajedavce
Med dobrimi lastnostmi fasadnega materiala, ki temelji na
pluti, lahko izpostavimo še dobro zvočno izolativnost, visoko
poroznost in zračnost, zaradi česar je fasadni omet visoko

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

paroprepusten. Poleg tega je negorljiv, spada namreč v razred
gorljivosti A1, elastičen in žilav, volumsko stabilen, zato skozi
leta ne spreminja svojih lastnosti.
Pluta je naravni material, pridobljen iz lubja drevesa plutovca,
ki ima naravno razvit zaščitni mehanizem proti bakterijam,
termitom, tudi mravljam. Ta njegova sposobnost je prenesena
tudi v fasadni material, zato ni bojazni, da bi ga napadla katera
od naštetih nadlog.
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Torek, 07:54

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Za vse vrste zidov, še posebej za vlažne
Material, ki se v predpisanem razmerju meša z vodo, je
primeren za izvedbo fasadnih ometov na vseh iz trdih
materialov grajenih zidovih, in tudi na lesu ter starih ometih.
Tako ga lahko uporabimo na opeki, kamnu, betonu,
porobetonu. Na nekatere od naštetih materialov ga lahko
nanašamo neposredno, nekatere, na primer gladek beton ali
gladek in obdelan les, pa je treba pred nanosom obdelati s
posebnimi premazi. Ne glede na osnovne gradnike zidu, pa
mora biti površina pred nanosom očiščena in navlažena.
Primeren je za izvedbo fasad na novogradnjah in za sanacije
fasad na starejših objektih, tudi na spomeniško zaščitenih

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

stavbah, še posebej, če imajo te težavo s kapilarno in drugo
vlago. Ker je material popolnoma naraven, je primeren tudi za
izvedbo ometov na notranji strani zidov, kar je še posebej
pomembno, če želimo toplotno izolirati stene stavb, ki jih z
zunanje strani ne moremo ali ne smemo.

Nanaša se ročno ali strojno
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Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Če se odločimo za izvedbo fasade iz plute, se izognemo vsem
drugim toplotnoizolativnim materialom, saj zagotavlja zadostno
toplotno izolativnost. Kako debel sloj ometa bomo nanesli, je
odvisno od projekta oziroma želene toplotne prehodnosti
zunanjega zidu. V enem nanosu lahko izdelamo do šest
centimetrov debel sloj, ki mu na polovici debeline dodamo

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

armaturno mrežico.

ARHIV KOOP
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Omet iz plute lahko nanašamo ročno ali strojno, pred vsakim
naslednjim slojem pa se mora sušiti 10 do 24 ur, odvisno od
debeline posameznega nanosa. Celotna fasadna obloga je
suha po 10 do 15 dneh. Zaključimo jo lahko z izbranim
zaključnim slojem, če želimo barvno fasado, pa izberemo še
ustrezne barve.
Tako kot vse druge fasadne sisteme, je tudi tega iz plute
priporočljivo delati pri temperaturah, ki niso nižje od pet in ne
višje od 30 stopinj Celzija, poskrbeti pa je treba tudi, da med
izvedbo in sušenjem ni izpostavljen neposrednemu soncu ali
dežju.

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

Nekoliko drugače je pripravljena zmes, ki je namenjena za
izvedbo izsuševalnih ometov. Vsebuje drobljenec iz plute,
glino, apno in posebne dodatke, ki pospešujejo prehajanje
vlage skozi makro-porozno strukturo ometa in omogočajo
nemoteno izhlapevanje vode oziroma izsuševanje zidov, hkrati
pa preprečuje tudi nastajanje solitra. Tudi ta omet ima dobre
toplotnoizolativne lastnosti, zaradi česar preprečuje nastanek
kondenzacije na površini stene.
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Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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Zadostuje dva do tri centimetre
Material lahko uporabimo na notranji ali zunanji strani zidu,
povsod tam, kjer se spopadamo s kapilarno vlago. Zadostuje
že dva do tri centimetre debel nanos. Če ga nanesemo na
notranji strani, bomo z njim izboljšali tudi kakovost zraka v
bivalnih prostorih in odpravili zatohlost, ugodno pa vpliva tudi
na stanje alergij in drugih bolezni dihal, saj zaradi
bakteriostatičnih lastnosti preprečuje nastanek plesni, pravijo v

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

Koop.
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https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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ARHIV KOOP

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

Nanašamo ga lahko na vse zidne površine in tudi strope,
strojno ali ročno. Kombiniramo ga lahko s fasadnim ometom,
lahko pa ga zgolj zaključimo z apnenim ali silikatnim
zaključnim slojem.

Vsakega graditelja zanima cena
Lahko rečemo, da je fasadni omet iz plute nekoliko dražji od
vsem dobro znanih klasičnih fasadnih sistemov. Za graditelje,
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Kazalo
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ki prisegajo na naravno in ekološko gradnjo ali obnovo, ki
želijo naravno, prijetno toplo in zračno bivalno okolje, hkrati pa
jim veliko pomeni trajnostna gradnja ter to, da lahko fasadni
omet v celoti recikliramo, je lahko zelo dobra izbira oziroma

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

alternativa.

ARHIV KOOP

Ob tem velja poudariti, da je tudi postopek pridobivanja plute
ekološko popolnoma neoporečen. Uporabijo oziroma odluščijo
le odmrle dele skorje, pri čemer drevesa, ki lahko dosežejo
starost tudi 200 let, ostanejo nepoškodovana in lahko rastejo
naprej ter se obnavljajo. Prvo lupljenje opravijo pri 12 let
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Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...
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starem drevesu, postopek pa lahko ponovijo na vsakih štiri do

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

šest let.
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Kazalo

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/08/studio-ob-17-0...
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Maja Derčar 18. 08. 2020

Kaj prinaša predlagano
zvišanje neprofitne
najemnine?

Med popravki stanovanjskega zakona tudi
ustanovitev javne najemniške službe

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

Naroči se na podkast

foto: BoBo

Nepremičninski trg se počasi prebuja, cene
stanovanj pa še naraščajo. Veliko zanimanja
je tudi za najem nepremičnin. Prav najem bi
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Kazalo
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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!

j
j p
j
rada spodbujala tudi država. Na ministrstvu
za okolje in prostor so napisali popravke
stanovanjskega zakona in jih dali v javno
razpravo. Predlagajo ustanovitev javne
najemniške službe, premikajo mejo za
zadolževanje stanovanjskih skladov in
večajo znesek neprofitnih najemnin ter
subvencij. Kaj se dogaja na trgu stanovanj,
bodo skladi imeli več denarja za graditev
novih, se država pravilno loteva popravkov?
In ne nazadnje, kakšne spremembe nas
čakajo pri upravljanju večstanovanjskih
stavb?
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Finance.si

Ponedeljek, 23:14

Država: Slovenija

Kazalo
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https://oe.finance.si/8964640/(dopolnjeno)-Slovens...

(dopolnjeno) Slovenska pobuda v evropskem parlamentu:
kohezijska sredstva za protipotresno sanacijo stavb
Čas branja: 7 min

1
09.08.2020 23:00 Dopolnjeno: 10.08.2020 23:14

Slovenske poslance v evropskem parlamentu smo vprašali, kaj bodo
naredili, da bomo lahko evropska sredstva v novi finančni perspektivi
uporabili tudi za protipotresno sanacijo stavb.

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

BORUT HOČEVAR

Približno tretjina prebivalcev Slovenije živi v potresno ogroženih stavbah. Zlasti so nevarne
starejše stolpnice. EU bi financirala energetsko sanacijo takih stavb, ne pa tudi protipotresne.
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Država: Slovenija

Kazalo
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https://oe.finance.si/8964640/(dopolnjeno)-Slovens...

Foto: Borut Hočevar

Več iz teme:
gradbeništvo >
Tomaž Krištof >

evropski parlament >
Milan Brglez >

Slovenska demokratska... >

energetika >
Socialni demokrati >

Franci Bogovič >
Milan Zver >

Tanja Fajon >

Evropska sredstva doslej niso bila namenjena protipotresni sanaciji stavb, več kot
tretjina prebivalcev Slovenije pa živi v stavbah, ki niso potresno varne, smo pred nekaj
dnevi opozorili v članku EU namenja milijarde energetski sanaciji stavb. Zakaj

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

ne tudi protipotresni?

Prvotnemu članku smo dodali odgovor evroposlanca
Franca Bogoviča in povezavo na dopolnilo,
katerim so štirje slovenski poslanci evropskega
parlamenta predlagali uporabo kohezijskih sredstev
za protipotresno sanacijo stavb.
Opozorili smo tudi, da je energetska sanacija potresno ogroženih stavb lahko nevarna.
Pri em smo navedli arhitekta Tomaža Krištofa, ki pravi: »Stavb, ki so bile v zadnjih
letih energetsko prenovljene, verjetno še lep čas ne bo nihče prenavljal protipotresno, saj
bi bilo treba najprej odstraniti pravkar nameščeno toplotno izolacijo.«
Pri pripravi navedenega članka smo službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko zastavili več vprašanj. Predvsem nas je zanimalo, kaj bo Slovenija naredila, da bi
bili viri za protipotresno obnovo vključeni v novo finančno perspektivo.
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Odpravili so nas s skopim odgovorom, da bo Slovenija v novem programskem obdobju
zagovarjala vključitev sredstev za protipotresno sanacijo stavb med cilje EU.
Zaradi skopega odgovora smo napovedali, da bomo skušali drugje pridobiti bolj
kakovostne informacije o možnosti financiranja protipotresne prenove iz evropskih
sredstev.
Začeli smo z evroposlanci. Vsem osmim smo minuli ponedeljek poslali več vprašanj.
Kaj smo vprašali evroposlance
● Kaj konkretno boste kot evroposlanka / evroposlanec naredili, da bi EU v prihodnji
finančni perspektivi oziroma v programu za okrevanje namenila sredstva tudi za
protipotresno sanacijo stavb?
● Se boste pri tem povezali tudi s poslanci iz drugih potresno bolj ogroženih držav članic,
zlasti Italije, Hrvaške in Grčije?
● Kako boste evropski parlament opozorili, da je energetska sanacija ovoja potresno
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ogroženih stavb lahko nevarna?
Odgovorilo jih je šest. Odgovore povzemamo v takšnem vrstnem redu, kot smo jih dobili.
Milan Brglez bo vprašal evropsko komisijo
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Foto: Borut Prešolja/DZ

»Energetske prenove ne razumem ločeno od protipotresne. Menim, da bi morali obe
potekati skupaj,« je odgovoril Milan Brglez, SD, in dodal, da morajo pri tem države in
občine narediti bolj smele korake. Zagotovil je, da bo po koncu počitnic naslovil
vprašanje na evropsko komisijo, »da mi razjasni, če sploh obstajajo omejitve glede
sredstev za protipotresno gradnjo«. Poleg tega bo skušal pri pristojnih v Sloveniji
izvedeti, »kaj so namere države na področju protipotresne gradnje«.
Za razliko od arhitekta Krištofa Brglez meni, da energetska sanacija ovoja stavbe ni
nevarna: »Nevarna je le, če ljudje dajo prednost lepoti in varčnosti pred varnostjo. Po
mojem mnenju bi morali najprej vlagati v varnost, nato v lepoto in varčnost.«
Milan Zver je takšen predlog že podprl
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Foto: Jure Makovec

»V evropskem parlamentu sem se v preteklosti že zavzel za predlog, da se v okvir
energetske sanacije stavb, ki jo financira EU, vključi tudi možnost protipotresne sanacije
stavb,« je zatrdil Milan Zver, SDS.
Sredstva za energetsko obnovo stavb je po Zverovi oceni smiselno uskladiti s
protipotresno obnovo: »Sredstva bi morali namenjati za celovito obnovo stavb, ki bi
vključevala tako protipotresno kot tudi energetsko obnovo. Leta 2018 sem podprl
amandma, ki se je nanašal na kohezijski sklad.«
Zver sicer ni neposredno vključen v pogajanja o finančnem okviru 2021-27, a če se bo od
strani pogajalcev evropskega parlamenta pojavila priložnost, da se sredstva za
protipotresno obnovo stavb skupaj z energetsko obnovo zagotovijo, bo predlog podprl.
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»Seveda pa je pri tem tudi pomembno, da podpora takšnemu predlogu ne pomeni
negativnih posledic na celotna pogajanja in na pozicijo Slovenije,« je še dodal Zver.
Tanja Fajon: pobuda slovenskih poslancev bi lahko takšno črpanje
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omogočila

Foto: Emilie GOMEZ/EP

»Evropski parlament je na pobudo slovenskih poslancev evropskega parlamenta v
svoje izhodišče za pogajanja z Evropskim svetom, torej z državami članicami, sprejel
dopolnilo, na podlagi katerega bi lahko evropska sredstva uporabili za energetsko
sanacijo in med drugim tudi za protipotresno obnovo stavb,« je zatrdila Tanja Fajon, SD,
ki je pobudo podpisala.
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Dodala je povezavo na pobudo oziroma na dopolnilo številka 105 uredbe
evropskega parlamenta in sveta o evropskem skladu za regionalni razvoj in
kohezijskem skladu. V 2. točki 6. člena piše:
»Poleg tega Kohezijski sklad ne podpira naložb v stanovanjsko politiko, razen če so
povezane s spodbujanjem energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ali rabe
energije iz obnovljivih virov oziroma cenovno dostopnih stanovanj za starejše in invalide
ter potresnega utrjevanja. [Sprememba 105]«
»Ali bo predlagana sprememba sprejeta tudi v končnem besedilu uredbe, v tem trenutku
še ni jasno. Pogajanja med evropskim parlamentom in svetom so takrat namreč zastala
zaradi odsotnosti dogovora o prihodnjem proračunu EU,« je nadaljevala Tanja Fajon.
Dodala je še: »Verjamemo, da predlagana sprememba za države članice ni sporna, zato
pričakujemo ugoden razplet. Uredba bo predvidoma v paketu z ostalimi programi in
celotnim proračunom sprejeta še pred koncem leta, saj se programi z novim letom že
začnejo izvajati.«
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Franc Bogovič je predstavil slovensko dopolnilo
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Foto: Jure Makovec

Pobudo slovenskih evroposlancev je podrobneje predstavil Franc Bogovič, SLS: »Vsi
slovenski poslanci prejšnje sestave evropskega parlamenta smo jeseni 2018 prejeli dopis
ljubljanskega župana Zorana Jankovića s predlogom za amandma k predlogu Uredbe
o evropskem skladu za regionalni razvoj in kohezijskem skladu.«
»Kot polnopravni član odbora evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) sem
tedaj pobudo ocenil kot primerno, saj je to vprašanje pomembno za večino držav članic iz
jugovzhodne Evrope, kjer je bila ustrezna protipotresna gradnja uveljavljena kasneje kot
na zahodu celine,« je nadaljeval Bogovič.
»Smiselno je torej, da se v okviru energetske sanacije stavb, kar EU financira iz
kohezijskega sklada, vključi tudi protipotresno sanacijo stavb. Po oblikovanju
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amandmaja sem takrat o nameri njegove vložitve obvestil ostale kolege iz Slovenije ter
jih povabil k sopodpisu.«
Posredoval nam je tudi besedilo dopolnila, ki so ga podpisali štirje evroposlanci
prejšnjega sklica, poleg Bogoviča in Tanje Fajon še Ivo Vajgl in Igor Šoltes.
»V okviru svojih pristojnosti v okviru odbora REGI, v katerem sem polnopraven član
tudi v tem mandatu evropskega parlamenta, sem bom ponovno zavzel, da se popotresno
obnovo stavb vključi v financiranje iz kohezijskih sredstev EU,« je še pojasnil Franc
Bogovič.
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Irena Joveva bo pisno in ustno opozorila evropske ustanove

Foto: Ales Beno
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»Po podatkih novega programa za okrevanje se bodo programi držav članic za črpanje
teh sredstev lahko oblikovali tako, da bi bilo teoretično možno vanje vključiti tudi
naložbe za protipotresno prenovo stavb in je potemtakem to v okviru možnosti samih
držav članic,« je začela odgovor Irena Joveva, LMŠ.
Evropski parlament mora večletni finančni okvir še potrditi, medtem ko pri novem
skladu za okrevanje, nima pristojnosti, vsaj ne "tehnično gledano". Evropski parlament
je v zadnji resoluciji jasno postavil zahteve za spremembe v programih, upravljanju in
višini sredstev tako pri večletnem finančnem okviru kot tudi pri skladu za okrevanje.
Pogajalska taktika evropskega parlamenta bo takšna, da v zameno za podporo
finančnemu okviru izpogaja izboljšanje predloga programa za okrevanje, je razložila
Joveva.
»Za obnove stavb, tudi protipotresne, je evropski parlament brez dvoma najbolj
ambiciozna evropska institucija,« je zagotovila evroposlanka.
Spomnila je, da je evropski parlament v svojih resolucijah večkrat pozival k vzpostavitvi
posebnih skladov za prenovo stavb. Leta 2013 so poslanci pozvali pristojne javne organe
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k pospeševanju obnove stavb s sredstvi kohezijske politike, v resoluciji iz leta 2015 pa je
omenjeno spodbujanje obnove stavb.
»Ko bo evropski parlament v kateri od resolucij ali v prihajajočih zakonodajnih aktih
obravnaval to tematiko, se bom potrudila, da bom prek vloženih amandmajev pozivala k
zagotovitvi sredstev za protipotresno prenovo stavb ali zagotavljanju takšne fleksibilnosti
pri raznih programih ali mehanizmih, ki bo omogočila, da se sredstva lahko nameni tudi
za omenjeno področje,« je zagotovila Irena Joveva.
K podpori protipotresne prenove stavb bo povabila poslance iz vseh držav in vseh skupin
v parlamentu. Če bodo poslanci iz potresno bolj ogroženih držav pokazali interes, bo z
njimi sodelovala. »Evropska unija je v preteklosti za takšen namen že zagotovila
sredstva Italiji v sklopu kohezijske politike, seveda pa bi bilo zelo zaželeno, da se to v
prihodnosti uredi sistemsko,« je nadaljevala.
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Evropske ustanove parlament, svet in komisijo bo opozorila v govorih na plenarnih
zasedanjih in na odborih ter v pogovorih na delovnih sestankih. Po potrebi bo komisijo
in/ali svet opozorila s formalnimi pisnimi ali ustnimi vprašanji. »Vsekakor pa je najbolj
učinkovito delovanje v obliki dopolnil ali z neposrednim sodelovanjem pri resolucijah,
direktivah ali regulacijah omenjenega področja,« je končala Irena Joveva.
Klemen Grošelj bo v odboru preveril učinek energetske sanacije na
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protipotresno

Foto: Jure Makovec

»Glede protipotresne gradnje je bila v letu 2016 podana pobuda od strani sveta regij EU
oziroma italijanskih predstavnikov, da bi bil ta segment sestavni del evropskega
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financiranja, a žal pobuda, zaradi meni neznanih razlogov, ni bila sprejeta,« je pojasnil
Klemen Grošelj, LMŠ.
Domneval je, da »je šlo za vprašanje pristojnosti glede protipotresnih ukrepov, ki so v
pristojnosti držav članic, in pa dejstva, da vse države članice niso potresno enako
ogrožene«.
Prvi korak je poslansko vprašanje komisiji oziroma pristojnima komisarjema, iz
odgovora pa bo razvidno, kakšno je uradno stališče komisije do možnosti financiranja
protipotresne sanacije stavb, je nadaljeval Grošelj.
Prek iskanja podpore med ostalimi člani evropskega parlamenta pa bi bilo mogoče
ugotoviti, kakšen interes imajo poslanci.
»Na tej podlagi se lahko ob ustreznem interesu oblikuje neformalna parlamentarna
skupina, ki bi s skupnimi močmi in s preseganjem nacionalnih in političnih meja iskala
rešitev,« je opisal postopek.
Sredstva se vedno delijo v trialogu med evropsko komisijo, evropskim parlamentom in
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svetom EU oziroma državami članicami. »Če vsi ti trije ne najdejo skupnega interesa za
dodelitev sredstev za ta namen, ostane nam poslancem vlaganje pobud in vprašanj, s
katerimi pozivamo ostala dva sozakonodajalca k ukrepanju,« je razložil.
»Na nevarnost energetskih sanacij potresno nevarnih stavb pa lahko opozorimo v okviru
obstoječega finančnega okvira in tudi prihajajočega. Poskusil bom s podporo kolegov
Renew v odboru ITRE, da se v okviru programa energetske sanacije preveri učinek
sanacij na potresno ogrožene zgradbe,« je napovedal Grošelj.
»Na podlagi te analize bi lahko evropski parlament pozval komisijo, da v okviru
energetske sanacije stavb vključi tudi vprašanje protipotresne sanacije teh zgradb. To ne
pomeni nujno evropskega sofinanciranja, saj lahko to breme preide v okviru energetske
sanacije na države članice,« je še pojasnil Klemen Grošelj.

28

19.08.2020

Finance

Sreda

Država: Slovenija

Kazalo
Stran: 11

1/1

Površina: 251 cm2

Junija medletni upad
delovno aktivnih

v proizvodnji
Q

vila delovno aktivnih oseb je bil

LAN A DAKIČ
iana.dakic@finance.si

V Slovenj

Je Mio

tudi v panogi poslovanja z ne-

Junija

premičninami, Iger je bilo juni-

884350 delovno aktivnih

ja letos 4.634 delovno aktivnih,

oseb, kar

Je enako kot maja,
medletno pa jih Je bilo za 1,4

kar je za slabo tretjino manj kot
v istem obdobju lani.

odstotka manj, p<M~oča državni

statistični

urad.

N

�

boQ, za skmaj sedem odstot-

kov, Je

Jun

!

upa-

dlo število zaposlenih pri fiiKriiah

fghtima pc-

peJHi fi» nlmH

dQ 700

n-

poslenfli), še kažejo podat-

kL

Število espejev se

Je sicer

medletno povečalo za slabega p«d odstotka, na nekaj

več kot 66300.

Zaposlovali turi! manj tujcev
Surs

je pogledal še četrtletne

=
podatke:
v drugem četrtletju
se je število delovno aktivnih

oseb zmanjšalo za 1,3 odstotka,
od tega število zaposlenih za 1,5
odstotka.

V primerjavi s prvim

četrtletjem se je v drugem četrtletju zmanjšalo število delovno

aktivnih tujcev za dva odstotka,
na približno 98.900, prav tako

Po panogah se je na mesečni
ravni število delovno aktivnih
oseb najbolj zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih, in si-

se je za 3,5 odstotka zmanjšalo

število delovno aktivnih tujih
državljanov iz držav članic EU
(na približno

15

tisoč).

cer za 0,7 odstotka, na približno

201.300, najbolj pa se je poveča-

lo v gostinstvu - za 2,9 odstotka,
na približno 35.100, kar je priča-

Predelovalne dejavnosti

TVgovina, vzdrževanje
motornih vozil

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

kovano, saj je bilo konec maja tudi konec epidemije koronavirusa

in

so začeli spet v polnem ob-

izobraževanje
Zdravstvo in

varstvo

segu obratovati gostinski in turistični ponudniki.

Gradbeništvo

Strokovne,

upad

znanstvene,

tehnične

Medletno precejšen
števila zaposlenihv

socialno

■jjffM

dejavnosti

Promet in skladiščenje

zaposlovalnih dejavnostih

Vendar pa medletni podatki kažejo, da seje število delovno ak-

Javna

uprava, obramba

v gostinstvu pa

kar za osem odstotkov, poroča
Sms. Ker so v

35.C 84

Gostinstvo

tivnih oseb junija zmanjšalo za
3,4 odstotka,

Druge

raznovrstne

ij

poslovne dejavnosti

proizvodnih pod-

î

î

IKT

jetjih med epidemijo koronavirusa navadno najprej odpušča-

li agencijske delavce,

Kmetijstvo,
gozdarstvo,

smo pog-

poslovalne dejavnosti. Junija je

11.600), v drugih

Kulturne, razvedrilne,
rekreacijske

16.606

dejavnosti

I

17.987

Energetika

Poslovanje z

(okoli

nepremičninami

raznovrstnih

dejavnostih pa se je število delovno aktivnih oseb junija med-

H

Druge dejavnosti

bilo tako v zaposlovalnih dejavnostih medletno za kar 28 odstotkov manj zaposlenih

in

zavarovalništvo

aktivnih in zaposlenih v panogi drugih raznovrstnih dejavnosti in podrobnejevpanogi za-

ribištvo

Finance

ledali tudi podatek o delovno

-

lov,

Vir. Sun

o|

14*54
I
60.000

120.000

180.000

letno zmanjšalo za 13,7 odstotka
(okoli 33.900).

Precejšen medletni upad šte-

29

18.08.2020

Lokalno.si

Torek, 13:53

Država: Slovenija

Kazalo

1/5

https://www.lokalno.si/2020/08/18/240532/aktualno/...

DL: Kriza pri avtobusnih prevozih - V treh
mesecih niti evra zaslužka
18.8.2020 | 13:50
Tudi do konca leta ne kaže nič bolje, pravi
voznik turističnega avtobusa Miran Štukelj iz
podjetja Minitour – Kriza zaradi epidemije –
Pomoč od države z veliko zamudo, turistični
boni ne koristijo – Namesto 50 le 17 ljudi v
avtobus? – Problemi drugih šoferjev: manj
dela, zastoji na mejah, visoke cestnine

Kdaj bom spet lahko napolnil avtobus, se
sprašuje Miran Štukelj. (Foto: L. M.)

Veliko krizo zaradi epidemije koronavirusne bolezni
občutijo tudi naši šoferji, zlasti v turistični panogi.
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»Prvi smo morali nehati s prevozi, zadnji bomo spet
lahko začeli, skratka prevozniki turističnih avtobusov
smo najbolj prizadeti,« pove Miran Štukelj, direktor
družinskega podjetja Minitour iz Novega mesta.

Miran Štukelj s hčerko Petro, ki je zaposlena v
družinskem podjetju.

Štukelj je tudi predsednik sekcije za promet pri
Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, zato problematiko šoferjev –
tako avtobusnih kot prevoznikov v gradbeništvu, špediciji, itd. – dobro pozna. A
najhuje je s tistimi, ki vozijo le turiste, saj se je tu delo čisto ustavilo. Tudi sam sodi
mednje.
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»Zadnjo vožnjo sem imel 7. marca v Kranjsko Goro, od takrat je avtobus vseskozi
parkiran pred hišo. Doživel sem že razne krize, bili so tudi nevarni virusi, pa krize
ob osamosvojitveni vojni, ob gospodarski krizi 2008, ko se je poznal močan upad
dela, a tako kot sedaj ni bilo nikoli,« pripoveduje naš sogovornik in doda, da kaj
takega ni pričakoval. »Mislil sem, da bo karantena trajala dva tedna ali kaj več, ne
pa tri mesece. V tem času nisem zaslužil niti evra. A tudi za naprej ne kaže kaj bolje,
letošnja turistična sezona je zaključena, kar se tiče prevozov v turizmu,« je
prepričan. Pritrdi mu tudi hčerka Petra, ki je drugo leto zaposlena v njihovem
družinskem podjetju in se ukvarja s komercialo v turizmu, je lokalna vodička in vodi
trženje Turizem v zidanicah.
KRIZA PO »MRTVI« SEZONI
Situacija je še hujša, ker je ta kriza prišla po zimski sezoni, ki je že tako precej slabša
od poletne. Spomladi in poleti prevozniki turističnih avtobusov očitno ne bodo
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zaslužili nič, zaradi morebitnega drugega vala epidemije se bojijo, da tudi jeseni še
ne bo dela, nato pa se bo spet začela nova »mrtva« sezona. »Prihranki bodo
potrošeni, pomoči države najbrž ne bo več, kredite bo treba odplačevati, res bo
problem preživetja,« odkrito pove Štukelj, ki je vso delovno dobo šofer avtobusa.
To ni nič čudnega, saj je tovornjak vozil že njegov oče in Miran mu je večkrat
pomagal ter ga spremljal na vožnjah in se učil. Tako je že zelo zgodaj vrtel volan
tovornjaka, pri 21. letih pa opravil izpit za avtobus. Prve kilometre je naredil z
avtobusom Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije, potem si je v
Novem mestu kupil fotokopirnico, a tam ni zdržal dolgo. Pogrešal je razgibano
šofersko delo, stik z ljudmi, zato se je spet vrnil in začel na svoje. V času
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osamosvojitve je ob upokojitvi Cirila Zajca kupil njegovo podjetje Monitour in
avtobus ter postal samostojen. Takrat je bilo njegovo podjetje eden prvih d. o. o., saj
samostojni podjetniki niso mogli voziti v Nemčijo, ki je bila takrat ena donosnejših
destinacij.
Prevozil je večino evropskih držav in s svojim avtobusom – najprej ga je imel za 37
oseb, nato za 50 – marsikam popeljal številne izletnike. V svojem poklicu, ki je
nedvomno način življenja, saj nima ustaljenega delovnika, prilagoditi pa se mu
mora tudi družina, je užival. Čeprav brez odgovornosti, preudarnosti in vztrajnosti
ne gre. Do upokojitve ima še šest let, »a morda bodo ta najtežja,« razmišlja Miran in
pove, da mu bo za tri mesece država plačala minimalno neto plačo (torej 80
odstotkov redne) in prispevke za socialno in zdravstveno zavarovanje, ne pa
dohodnine.
DENAR PRIHAJA Z ZAMUDO

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

A kaj, ko denar prihaja z zamudo. Do srede prejšnjega tedna je dobil plačo šele za
drugo polovico marca, ta mesec pa za april. »Tako moraš stroške, ki jih kljub nedelu
vseeno imaš (obresti od kredita, telefon, takse, zavarovanja vozil …) nekako pokriti.
A upad na turističnem prevozništvu je res stooodstoten. Zaradi uredbe države, ki
nam ne dovoli delati, avtobusni turistični prevozi stojijo. Povem vam, da komaj
mirimo ljudi iz naše branže, da ne gredo na ceste, saj se zavedamo, da gre res za
skrajen ukrep, ki si ga ne želimo,« pripoveduje predsednik sekcije za promet pri
novomeški OOZ, ki pove še, da je bolje za tiste šoferje, ki nudijo linijski promet,
dobili so tudi subvencije države, oni pa ne kljub obljubam.
ZASEDEN LE 40-ODSTOTNO
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Zaradi omejitev v avtobusih zaradi koronavirusa, ki jih je veliko, je težko. Če se drži
vseh pravil, je njegov avtobus s 50 sedeži lahko zaseden le 40-odstotno, kar pomeni
okrog 17 ljudi. To pa seveda ne gre. »Cena za izletnika bo posledično dvakrat višja,
pri čemer je treba vedeti, da vozim na izlete in ekskurzije razna upokojenska in
druga društva, šolarje, kar pomeni, da gre za nizkocenovne poti. Sicer pa zdaj sploh
ni povpraševanja, saj so ljudje prestrašeni, ne upajo si potovati, bojijo se drugega
vala epidemije. Tudi tujcev ne bo še lep čas in resnično je brezizhodno,« pravi
Štukelj.
Žal avtobusnim prevozom v turizmu ne pomagajo niti turistični boni, »izvzeti smo iz
pomoči države, ki pomaga turizmu. Najtežje je, ker si sam in nemočen, nimaš kaj
storiti, čeprav vseskozi razmišljamo, kaj bi še lahko počeli, da bi omilili to krizo,
kajti jasno je, da na dolgi rok takega prevoza, kot je bil, ne bo več,« pove hči Petra.
ZASTOJI NA MEJAH, DRAGE CESTNINE

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

V sekciji za promet pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Novo mesto, ki šteje
88 članov, ki opravljajo prevoze blaga in oseb, ter upravljavci gradbene
mehanizacije si prizadevajo za reševanje svojih težav preko OZS.
Kot pove Štukelj, predsednik dolenjske sekcije za promet, se s posledicami
koronakrize srečujejo tudi prevozniki v gradbeništvu. Dela je vse manj, a največji
problem so cene. Ker je investicij manj, so cene na trgu zelo padle. Že dolgo pa se
vlečejo tudi težave zaradi evropske uredbe trajanja vožnje, ki je enaka za vse
prevoznike, tudi iz gradbeništva.
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Vozniki v špediciji, ki vozijo robo v tujino, imajo zaradi epidemije okrog 20
odstotkov manj dela. Velik problem jim predstavljajo dolgotrajni zastoji na državnih
mejah zaradi kontrol, ki trajajo tudi po šest do sedem ur. »Namesto da bi bil šofer
že v Salzburgu, je še na Karavankah. Pot se zato res zavleče,« pripoveduje Štukelj, ki
tudi iz svoje 30-letne prakse poklicnega šoferja opaža, da je vse več inšpekcijskih
nadzorov in policijskih kontrol na cestah.
»V 25 letih me ni obiskal inšpektor, lani in predlani pa štirikrat v letu. Treba se je
res držati pravil, ker so kazni visoke,« pravi Štukelj, ki pove tudi, da se njihova
sekcija enkrat letno sestane z novomeško policijo, kjer predebatirajo aktualno
problematiko.
Šoferji kot stalnico med problemi izpostavljajo drage cestnine, zlasti pri nas. Visoke
morajo plačevati zlasti gradbeni stroji. »A zaradi omejitev obremenitev so šoferji
prisiljeni uporabljati avtoceste,« pove Miran Štukelj, ki kljub vsem težavam upa, da

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

se situacija za vse čim prej spremeni. Da bo tudi sam spet lahko sedel v svoj avtobus
Minitour in potnike popeljal na izlet v kake lepe kraje.
Članek

je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista 18. junija 2020

L. Markelj
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Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti namesto pridelavi hrane
Civilizacijski in tehnološki napredek nam je v zadnjih sto letih omogočil vse bolj učinkovit in
hiter transport blaga in ljudi, pa tudi vse bolj učinkovito mehanizacijo na vseh področjih, kot
recimo v gradbeništvu in tudi v kmetijstvu.
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
KMEČKI GLAS

Torek, 18. avgust 2020 ob 09:54
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ODPRI GALERIJO

Tehnologije se iz leta v leto še izpopolnjujejo, tudi s tem, da pogonski agregati
koristijo vse več električne energije in vse manj fosilnih goriv. A za nekatere je
to še premalo in kot rešitev, predvsem za prostočasno dejavnost izven svojega
bivalnega okolja, v mestih tudi za pot v službo in po opravkih, prisegajo na t. i.
trajnostno mobilnost, ki vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega
potniškega prometa in alternativne oblike mobilnosti. Vse to s ciljem omejevanja
osebnega motornega prometa in porabe energije. V mestnem območju s
počasnim prometom to zagotovo prispeva tudi k zmanjševanju onesnaženosti
ozračja, ko pa govorimo o kakovosti življenja, pa ni ravno nujno, da se ta
povečuje, še posebej ne na podeželju.

ROŽNATA PRIHODNOST KOLESARJEM
Ministrstvo za infrastrukturno je slovenske občine pritegnilo k izdelavi celostne
prometne strategije, tudi kolesarske, in jim ob tem tudi dalo recept za
vzpostavitev trajnostne mobilnosti, ki jih bo popeljala v rožnato prihodnost. K
temu je svoje pridala še Evropska komisija, ki finančno spodbuja trajnostno
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mobilnost, še posebej kolesarsko infrastrukturo. V preteklih dveh letih je preko
60 občin izdelalo projekte gradnje kolesarskih povezav in s tem kandidiralo za
evropska sredstva.
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Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) je kolesarska povezava niz
prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih
udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in
predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno
signalizacijo. Kolesarska pot je samostojna javna cesta, ki je namenjena
le prometu kolesarjev in izjemoma lokalnemu dostopu za druge prometne
načine. Drugim uporabnikom kolesarskih poti, kot so pešci, jahači, goniči,
mopedisti, vozniki motokultivatorjev in traktoristi, je uporaba dovoljena, če
je tako določeno s prometno ureditvijo, kar mora biti označeno s
predpisano prometno signalizacijo.

Mnogi župani so se za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav (poti, stez,
pasov …) odločili v zadnjem hipu, morda tudi brez poprejšnje javne obravnave,
sedaj pa jih priganja čas in trase kolesarskih poti umeščajo v prostor bolj pod

36

Publishwall.si
Država: Slovenija

18.08.2020
Torek, 09:55

Kazalo

https://publishwall.si/franc.fortuna/post/554881/n...

3/7

prisilo kot pa po treznem premisleku in dogovoru z lastniki zemljišč. Zato
marsikje prihaja do slabe volje lokalnega prebivalstva. Izgleda, da imajo župani
in občinski sveti ob odločitvah in umeščanju kolesarske infrastrukture v svoje
okolje pogostokrat v vidu predvsem evropska sredstva, te vidijo tudi gradbeniki,
in vse premalokrat realne potrebe svojih občanov, še posebej kmetov.
Umeščanje te infrastrukture v kmetijski prostor predstavlja dodatno oviro
kmetijski dejavnosti, v večji meri pa jo bo koristil predvsem prišlek v občino,
turist ali rekreativec, in ne domačin. Te dni so nas s to problematiko seznanili
kmetje iz Gorenjske in Podravja.

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

NIČ ROŽNATEGA ZA PRIDELOVALCE HRANE
S problemom umeščanja kolesarske poti na kmetijska zemljišča so nas
seznanili kmetje Jure Bešter, Janez Podrekar, Marko Jagodic, Peter Krek in
Boštjan Demšar iz Selc v Občini Železniki. Kot pravi Peter Krek, tudi predsednik
Krajevne skupnosti Selca, tamkajšnje kmete moti predvsem to, da bi imeli po
izgradnji kolesarske steze dostop do svoje posesti (njiv, travnikov, kozolcev …)
preko te steze oz. poti. »Kako se dostopa do ceste – kolesarska pot ali steza
spada v okvir Zakona o cestah – pa določa cestni zakon in ga nadzira policija
oz. občinsko redarstvo. Načeloma nismo proti izgradnji kolesarske steze, glavni
problemi pa bodo nastopili šele po izgradnji poti. Smeti, ki jih prineseš iz njive
na cesto, avtomobili po navadi z vožnjo hitro spihajo s cestišča, na kolesarski
stezi pa bodo ostajale in se bo zgodilo, da bo naslednji dan po njej pripeljal do
kmetijstva nastrojeni kolesar in bo poklical inšpekcijo, morda občinske redarje
ali policijo. So pa tudi primeri, ko nekdo namerno išče nesrečo in potem mastno
odškodnino. Problematično je sobivanje na cesti – tega bo skoraj dva kilometra.
Skozi vas bo zaradi tega nov prometni režim z nižjo hitrostno omejitvijo, t. i.
cona 30. To pomeni, da se bo promet skozi vas na dolžini dveh kilometrov v
konicah močno zgostil in upočasnil ali celo zaustavil. Projekt predvideva, da bo
kolesarska sezona trajala povprečno 120 dni v letu, omejitev pa bo veljala celo
leto.«
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Zakon o cestah pravi: V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora
omejena. Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni
le s soglasjem upravljavca občinske ceste. Varovalni pas občinske ceste
se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi,
pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih
robov objekta na zemljišče ter znaša pri občinskih kolesarskih poteh
največ dva metra. Z globo 200 evrov se kaznuje posameznika, ki v
varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem
upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem
postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela
na pripadajočih zemljiščih.

»Vse te omejitve bodo izkoristili občinski redarji za polnjenje občinskega
proračuna – že sedaj se nam dogaja, da redarji ob nedeljah zjutraj, ko gredo
predvsem starejši ljudje k maši, merijo hitrost in za malenkost prekoračeno
hitrost nepopustljivo pišejo kazni. In mimogrede se bo zgodilo, da boš tudi s
traktorjem prekoračil to omejitev. Sobivanje kmetijske mehanizacije, kolesarjev
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in ostalega prometa bo skozi vas zelo težko, kakovost življenja v vasi se bo
zmanjšala – še posebej za nas, kmete. Konec koncev pa tako zgoščen promet
ne bo prijeten in tudi ne najbolj varen niti za kolesarje,« pa pravi Jure Bešter in
dodaja: »Problem bo, recimo, ko pelješ gnojevko – to pelješ v dežju, in se v
profil traktorskih gum takoj nabere blato. Ali bom potem za vsako odpeljano
cisterno čistil stezo? Če bom peljal 10-krat in bom moral vsakič sproti čistiti,
bom izgubil cel dan. Lahko bi počistil po zadnji vožnji, a redar bo verjetno izrabil
situacijo in našel razlog, da mi napiše kazen.«
Kot je poudarilo vseh pet kmetov, imajo žal takšne izkušnje in dvomijo, da bodo
redarji, policisti in inšpektorji v prihodnje kaj bolj prizanesljivi in razumevajoči.
Posebej pa so izpostavili način, s katerim jih želijo občinski uradniki prepričati v
podpis začasne služnosti za gradnjo kolesarske poti in poznejšo prodajo, ko bo
pot že izgrajena. Kot pravijo, jih na občino kličejo posamično in jih zavajajo, češ,
samo še tebe čakamo, vsi ostali so že podpisali. A od teh petih kmetov po
njihovih besedah ni podpisal še nihče.
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Za mnenje smo povprašali tudi tamkajšnjega župana Antona Luznarja, ki je
zanikal, da bi občinska uprava »izsiljevala« podpise od lastnikov zemljišč in
dodal: »Ker je naša dolina ozka, je v njej borba za vsako ped zemlje, zato je
vsako umeščanje neke infrastrukture zelo težavno. Res je, da ni bilo javne
razgrnitve projekta, a bo občina vsekakor prisluhnila pripombam prizadetih
kmetov ter v skrajnem primeru našla drugo možnost. Ta sicer že je, a obstaja
bojazen, da bodo kolesarji raje vozili po cestišču skozi vas in ne po kolesarski
poti, ki bi vas obšla.«

GROŽNJA RAZLASTITVE
Podobne težave ali pa celo hujše pa imajo tudi kmetje in lastniki zemljišč na
trasi gradnje kolesarske poti, ki so se je kot skupen projekt v Spodnjem
Podravju lotile tri občine: Ptuj, Markovci in Gorišnica. Pred dnevi je okrog 50
kmetov, lastnikov kmetijskih zemljišč, od župana Gorišnice prejelo dopis in v
podpis priloženo pogodbo z naslovom Prodajna pogodba namesto razlastitve in
pogodba o ustanovitvi služnostne pravice. O tem so uredništvu Kmečkega
glasa poročali tamkajšnji kmetje.
Eden večjih pridelovalcev zelenjave in poljščin nam je posredoval tudi naslednje
pismo: »Na vas se obračamo z upanjem, da predstavite veliko težavo, ki se v
teh dneh dogaja na Ptujskem polju. Od občine smo dobili vabilo na predstavitev
projekta izgradnje kolesarske poti. Po tej predstavitvi smo kmetje, ki se
ukvarjamo izključno s kmetijstvom in se s tem tudi preživljamo, popolnoma
osupli, razočarani, jezni … Zato smo pripravljeni poseči po vseh pravnih virih,
da se ta projekt ne uresniči tako, kot je zdaj zastavljen, temveč se najde
alternativna rešitev, da se trasa kolesarske poti spelje ob že obstoječih lokalnih
cestah oz. infrastrukturi, ki je ni malo! Dejansko se nam z izgradnjo kolesarskih
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poti tik ob obdelovalnih zemljiščih onemogoča normalno prehajanje na
obdelovalne površine. Ker imamo na kmetijskih zemljiščih urejeno tudi
namakanje, bo problem tudi namakanje robov njiv ob kolesarski poti. Zakaj bi
se morali kmetje ob vseh težavah s kmetijsko dejavnostjo ukvarjati še s
kolesarji? Vemo sicer, da so nekateri lastniki pogodbo že podpisali, predvsem
tisti, ki jim je zemlja nekako v breme in jo dajejo v najem kakšnemu okoliškemu
»ta pravemu kmetu«. Ta projekt naj bi bil menda na mizah že v letu 2018, a
kmetje s tem nismo bili seznanjeni.«
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»V KGZS se nikakor ne strinjamo s postopki razlastitve v primerih
načrtovanja kolesarskih poti. Menimo, da tu ne gre za javni interes in
da mora biti pri umeščanju tovrstnih objektov v prostor dosežen
dogovor z vsemi lastniki zemljišč. Tovrstni objekti niso del nujne
infrastrukture, temveč pomembna dodatna ponudba lokalnega
okolja, ki pa mora biti usklajena, saj lahko v prostor prinaša dodatne
omejitve pri kmetovanju in posledično možne konflikte,« so nam o
tej problematiki sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Za pojasnilo smo poklicali tudi Jožefa Kokota, župana Občine Gorišnica, ki nam
je povedal, da alternativne možnosti ni. Na vprašanje, ali se mu zdi postopek
umeščanja trase brez predhodnega dogovora z lastniki zemljišč in potem
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pošiljanje kupoprodajnih pogodb, v katerih je že v naslovu omemba razlastitve,
primerno, pa ni imel ustreznega pojasnila.
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Se pa nam ob vsem tem postavlja tudi vprašanje, še posebej ob nenehnem
govorjenju o zaščiti kmetijskih zemljišč, o prepotrebnem dvigu prehranske
samooskrbe in o novih delovnih mestih na podeželju, kako se lahko ministrstvi
za okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano strinjata s
prekategorizacijo najboljših kmetijskih zemljišč na predlog občine. Navedena
zelenjadarska kmetija bi bila ob 500 kvadratnih metrov zemlje, pridelava vrtnin
na takšni površini pa pomeni eno delovno mesto s polnim delovnim časom.

Kmetje iz Selc: Janez Podrekar, Jure Bešter, Peter Krek, Marko Jagodic in
Boštjan Demšar.
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Novo pri nas: Hišo lahko
izolirate brez klasičnih
toplotnih izolacij
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AVTOR

K. M.

ARHIV KOOP

Na slovenskem trgu je na voljo povsem nova
vrsta fasadnega materiala, ki združuje več
dobrih lastnosti v enem.
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Poleg tega da je povsem naraven, je dober toplotni in zvočni
izolator, omogoča dihanje stene, je stabilen in odporen ter
preprečuje nastanek vlage in plesni.
Material, ki združuje vse naštete in še več drugih dobrih
lastnosti, je pluta. Ta je v gradbeništvu sicer že dolgo znana
kot toplotnoizolacijski material v obliki plošč ali drobljenca. „Zdaj
pa so jo obdelali in pripravili tako, da jo lahko uporabimo za izvedbo toplotnoizolacijske fasade, v
nekoliko drugačni različici pa kot omet za izsuševanje vlažnih zidov,“

pravijo v
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podjetju Koop.
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ARHIV KOOP

Velika zračnost in toplotna izolativnost
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Fasadni omet je pripravljen kot suha mešanica drobirja iz plute
z dodanimi silikatnimi polnili in naravnimi vulkanskimi materiali.
Za vezivo mu je dodano naravno hidravlično apno, ki deluje
antibakterijsko in preprečuje pojav plesni in vlage. Njegova
posebnost je, da vsebuje kar 80 odstotkov zraka, saj je
struktura plute podobna satovju, zaradi česar je njegova
toplotna prevodnost (lambda) povsem primerljiva z drugimi
toplotnoizolacijskimi materiali, znaša 0,037 W/mK.

Negorljiv, trajnosten in odporen na zajedavce
Med dobrimi lastnostmi fasadnega materiala, ki temelji na
pluti, lahko izpostavimo še dobro zvočno izolativnost, visoko
poroznost in zračnost, zaradi česar je fasadni omet visoko
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paroprepusten. Poleg tega je negorljiv, spada namreč v razred
gorljivosti A1, elastičen in žilav, volumsko stabilen, zato skozi
leta ne spreminja svojih lastnosti.
Pluta je naravni material, pridobljen iz lubja drevesa plutovca,
ki ima naravno razvit zaščitni mehanizem proti bakterijam,
termitom, tudi mravljam. Ta njegova sposobnost je prenesena
tudi v fasadni material, zato ni bojazni, da bi ga napadla katera
od naštetih nadlog.
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Za vse vrste zidov, še posebej za vlažne
Material, ki se v predpisanem razmerju meša z vodo, je
primeren za izvedbo fasadnih ometov na vseh iz trdih
materialov grajenih zidovih, in tudi na lesu ter starih ometih.
Tako ga lahko uporabimo na opeki, kamnu, betonu,
porobetonu. Na nekatere od naštetih materialov ga lahko
nanašamo neposredno, nekatere, na primer gladek beton ali
gladek in obdelan les, pa je treba pred nanosom obdelati s
posebnimi premazi. Ne glede na osnovne gradnike zidu, pa
mora biti površina pred nanosom očiščena in navlažena.
Primeren je za izvedbo fasad na novogradnjah in za sanacije
fasad na starejših objektih, tudi na spomeniško zaščitenih
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stavbah, še posebej, če imajo te težavo s kapilarno in drugo
vlago. Ker je material popolnoma naraven, je primeren tudi za
izvedbo ometov na notranji strani zidov, kar je še posebej
pomembno, če želimo toplotno izolirati stene stavb, ki jih z
zunanje strani ne moremo ali ne smemo.

Nanaša se ročno ali strojno
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Če se odločimo za izvedbo fasade iz plute, se izognemo vsem
drugim toplotnoizolativnim materialom, saj zagotavlja zadostno
toplotno izolativnost. Kako debel sloj ometa bomo nanesli, je
odvisno od projekta oziroma želene toplotne prehodnosti
zunanjega zidu. V enem nanosu lahko izdelamo do šest
centimetrov debel sloj, ki mu na polovici debeline dodamo
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armaturno mrežico.

ARHIV KOOP
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Omet iz plute lahko nanašamo ročno ali strojno, pred vsakim
naslednjim slojem pa se mora sušiti 10 do 24 ur, odvisno od
debeline posameznega nanosa. Celotna fasadna obloga je
suha po 10 do 15 dneh. Zaključimo jo lahko z izbranim
zaključnim slojem, če želimo barvno fasado, pa izberemo še
ustrezne barve.
Tako kot vse druge fasadne sisteme, je tudi tega iz plute
priporočljivo delati pri temperaturah, ki niso nižje od pet in ne
višje od 30 stopinj Celzija, poskrbeti pa je treba tudi, da med
izvedbo in sušenjem ni izpostavljen neposrednemu soncu ali
dežju.

Izsuševalni omet proti kapilarni vlagi
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Nekoliko drugače je pripravljena zmes, ki je namenjena za
izvedbo izsuševalnih ometov. Vsebuje drobljenec iz plute,
glino, apno in posebne dodatke, ki pospešujejo prehajanje
vlage skozi makro-porozno strukturo ometa in omogočajo
nemoteno izhlapevanje vode oziroma izsuševanje zidov, hkrati
pa preprečuje tudi nastajanje solitra. Tudi ta omet ima dobre
toplotnoizolativne lastnosti, zaradi česar preprečuje nastanek
kondenzacije na površini stene.
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Zadostuje dva do tri centimetre
Material lahko uporabimo na notranji ali zunanji strani zidu,
povsod tam, kjer se spopadamo s kapilarno vlago. Zadostuje
že dva do tri centimetre debel nanos. Če ga nanesemo na
notranji strani, bomo z njim izboljšali tudi kakovost zraka v
bivalnih prostorih in odpravili zatohlost, ugodno pa vpliva tudi
na stanje alergij in drugih bolezni dihal, saj zaradi
bakteriostatičnih lastnosti preprečuje nastanek plesni, pravijo v
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Koop.
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ARHIV KOOP
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Nanašamo ga lahko na vse zidne površine in tudi strope,
strojno ali ročno. Kombiniramo ga lahko s fasadnim ometom,
lahko pa ga zgolj zaključimo z apnenim ali silikatnim
zaključnim slojem.

Vsakega graditelja zanima cena
Lahko rečemo, da je fasadni omet iz plute nekoliko dražji od
vsem dobro znanih klasičnih fasadnih sistemov. Za graditelje,
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ki prisegajo na naravno in ekološko gradnjo ali obnovo, ki
želijo naravno, prijetno toplo in zračno bivalno okolje, hkrati pa
jim veliko pomeni trajnostna gradnja ter to, da lahko fasadni
omet v celoti recikliramo, je lahko zelo dobra izbira oziroma
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alternativa.

ARHIV KOOP

Ob tem velja poudariti, da je tudi postopek pridobivanja plute
ekološko popolnoma neoporečen. Uporabijo oziroma odluščijo
le odmrle dele skorje, pri čemer drevesa, ki lahko dosežejo
starost tudi 200 let, ostanejo nepoškodovana in lahko rastejo
naprej ter se obnavljajo. Prvo lupljenje opravijo pri 12 let

51

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

18.08.2020
Torek, 07:36

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/fce04dc912...

11 / 11

starem drevesu, postopek pa lahko ponovijo na vsakih štiri do
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šest let.
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Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti namesto pridelavi hrane
Civilizacijski in tehnološki napredek nam je v zadnjih sto letih omogočil vse bolj učinkovit in hiter
transport blaga in ljudi, pa tudi vse bolj učinkovito mehanizacijo na vseh področjih, kot recimo v
gradbeništvu in tudi v kmetijstvu.
KMEČKI GLAS Franc Fortuna
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KMEČKI GLAS

Torek, 18. avgust 2020 ob 09:54

ODPRI GALERIJO

Tehnologije se iz leta v leto še izpopolnjujejo, tudi s tem, da pogonski agregati
koristijo vse več električne energije in vse manj fosilnih goriv. A za nekatere je to
še premalo in kot rešitev, predvsem za prostočasno dejavnost izven svojega
bivalnega okolja, v mestih tudi za pot v službo in po opravkih, prisegajo na t. i.
trajnostno mobilnost, ki vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega potniškega
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prometa in alternativne oblike mobilnosti. Vse to s ciljem omejevanja osebnega
motornega prometa in porabe energije. V mestnem območju s počasnim
prometom to zagotovo prispeva tudi k zmanjševanju onesnaženosti ozračja, ko pa
govorimo o kakovosti življenja, pa ni ravno nujno, da se ta povečuje, še posebej
ne na podeželju.

ROŽNATA PRIHODNOST KOLESARJEM
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Ministrstvo za infrastrukturno je slovenske občine pritegnilo k izdelavi celostne
prometne strategije, tudi kolesarske, in jim ob tem tudi dalo recept za vzpostavitev
trajnostne mobilnosti, ki jih bo popeljala v rožnato prihodnost. K temu je svoje
pridala še Evropska komisija, ki finančno spodbuja trajnostno mobilnost, še
posebej kolesarsko infrastrukturo. V preteklih dveh letih je preko 60 občin izdelalo
projekte gradnje kolesarskih povezav in s tem kandidiralo za evropska sredstva.

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1) je kolesarska povezava niz
prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih
udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi,
ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno signalizacijo.
Kolesarska pot je samostojna javna cesta, ki je namenjena le prometu
kolesarjev in izjemoma lokalnemu dostopu za druge prometne načine.
Drugim uporabnikom kolesarskih poti, kot so pešci, jahači, goniči, mopedisti,
vozniki motokultivatorjev in traktoristi, je uporaba dovoljena, če je tako
določeno s prometno ureditvijo, kar mora biti označeno s predpisano
prometno signalizacijo.
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Mnogi župani so se za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav (poti, stez, pasov
…) odločili v zadnjem hipu, morda tudi brez poprejšnje javne obravnave, sedaj pa
jih priganja čas in trase kolesarskih poti umeščajo v prostor bolj pod prisilo kot pa
po treznem premisleku in dogovoru z lastniki zemljišč. Zato marsikje prihaja do
slabe volje lokalnega prebivalstva. Izgleda, da imajo župani in občinski sveti ob
odločitvah in umeščanju kolesarske infrastrukture v svoje okolje pogostokrat v
vidu predvsem evropska sredstva, te vidijo tudi gradbeniki, in vse premalokrat
realne potrebe svojih občanov, še posebej kmetov. Umeščanje te infrastrukture v
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kmetijski prostor predstavlja dodatno oviro kmetijski dejavnosti, v večji meri pa jo
bo koristil predvsem prišlek v občino, turist ali rekreativec, in ne domačin. Te dni
so nas s to problematiko seznanili kmetje iz Gorenjske in Podravja.
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NIČ ROŽNATEGA ZA PRIDELOVALCE HRANE
S problemom umeščanja kolesarske poti na kmetijska zemljišča so nas seznanili
kmetje Jure Bešter, Janez Podrekar, Marko Jagodic, Peter Krek in Boštjan
Demšar iz Selc v Občini Železniki. Kot pravi Peter Krek, tudi predsednik Krajevne
skupnosti Selca, tamkajšnje kmete moti predvsem to, da bi imeli po izgradnji
kolesarske steze dostop do svoje posesti (njiv, travnikov, kozolcev …) preko te
steze oz. poti. »Kako se dostopa do ceste – kolesarska pot ali steza spada v okvir
Zakona o cestah – pa določa cestni zakon in ga nadzira policija oz. občinsko
redarstvo. Načeloma nismo proti izgradnji kolesarske steze, glavni problemi pa
bodo nastopili šele po izgradnji poti. Smeti, ki jih prineseš iz njive na cesto,
avtomobili po navadi z vožnjo hitro spihajo s cestišča, na kolesarski stezi pa bodo
ostajale in se bo zgodilo, da bo naslednji dan po njej pripeljal do kmetijstva
nastrojeni kolesar in bo poklical inšpekcijo, morda občinske redarje ali policijo. So
pa tudi primeri, ko nekdo namerno išče nesrečo in potem mastno odškodnino.
Problematično je sobivanje na cesti – tega bo skoraj dva kilometra. Skozi vas bo
zaradi tega nov prometni režim z nižjo hitrostno omejitvijo, t. i. cona 30. To
pomeni, da se bo promet skozi vas na dolžini dveh kilometrov v konicah močno
zgostil in upočasnil ali celo zaustavil. Projekt predvideva, da bo kolesarska sezona
trajala povprečno 120 dni v letu, omejitev pa bo veljala celo leto.«

Zakon o cestah pravi: V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora
omejena. Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le
s soglasjem upravljavca občinske ceste. Varovalni pas občinske ceste se
meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri
premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov
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objekta na zemljišče ter znaša pri občinskih kolesarskih poteh največ dva
metra. Z globo 200 evrov se kaznuje posameznika, ki v varovalnem pasu
občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste
gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli
druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih
zemljiščih.
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»Vse te omejitve bodo izkoristili občinski redarji za polnjenje občinskega
proračuna – že sedaj se nam dogaja, da redarji ob nedeljah zjutraj, ko gredo
predvsem starejši ljudje k maši, merijo hitrost in za malenkost prekoračeno hitrost
nepopustljivo pišejo kazni. In mimogrede se bo zgodilo, da boš tudi s traktorjem
prekoračil to omejitev. Sobivanje kmetijske mehanizacije, kolesarjev in ostalega
prometa bo skozi vas zelo težko, kakovost življenja v vasi se bo zmanjšala – še
posebej za nas, kmete. Konec koncev pa tako zgoščen promet ne bo prijeten in
tudi ne najbolj varen niti za kolesarje,« pa pravi Jure Bešter in dodaja: »Problem
bo, recimo, ko pelješ gnojevko – to pelješ v dežju, in se v profil traktorskih gum
takoj nabere blato. Ali bom potem za vsako odpeljano cisterno čistil stezo? Če
bom peljal 10-krat in bom moral vsakič sproti čistiti, bom izgubil cel dan. Lahko bi
počistil po zadnji vožnji, a redar bo verjetno izrabil situacijo in našel razlog, da mi
napiše kazen.«
Kot je poudarilo vseh pet kmetov, imajo žal takšne izkušnje in dvomijo, da bodo
redarji, policisti in inšpektorji v prihodnje kaj bolj prizanesljivi in razumevajoči.
Posebej pa so izpostavili način, s katerim jih želijo občinski uradniki prepričati v
podpis začasne služnosti za gradnjo kolesarske poti in poznejšo prodajo, ko bo
pot že izgrajena. Kot pravijo, jih na občino kličejo posamično in jih zavajajo, češ,
samo še tebe čakamo, vsi ostali so že podpisali. A od teh petih kmetov po njihovih
besedah ni podpisal še nihče.
Za mnenje smo povprašali tudi tamkajšnjega župana Antona Luznarja, ki je
zanikal, da bi občinska uprava »izsiljevala« podpise od lastnikov zemljišč in dodal:
»Ker je naša dolina ozka, je v njej borba za vsako ped zemlje, zato je vsako
umeščanje neke infrastrukture zelo težavno. Res je, da ni bilo javne razgrnitve
projekta, a bo občina vsekakor prisluhnila pripombam prizadetih kmetov ter v
skrajnem primeru našla drugo možnost. Ta sicer že je, a obstaja bojazen, da bodo
kolesarji raje vozili po cestišču skozi vas in ne po kolesarski poti, ki bi vas obšla.«
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GROŽNJA RAZLASTITVE

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

Podobne težave ali pa celo hujše pa imajo tudi kmetje in lastniki zemljišč na trasi
gradnje kolesarske poti, ki so se je kot skupen projekt v Spodnjem Podravju lotile
tri občine: Ptuj, Markovci in Gorišnica. Pred dnevi je okrog 50 kmetov, lastnikov
kmetijskih zemljišč, od župana Gorišnice prejelo dopis in v podpis priloženo
pogodbo z naslovom Prodajna pogodba namesto razlastitve in pogodba o
ustanovitvi služnostne pravice. O tem so uredništvu Kmečkega glasa poročali
tamkajšnji kmetje.
Eden večjih pridelovalcev zelenjave in poljščin nam je posredoval tudi naslednje
pismo: »Na vas se obračamo z upanjem, da predstavite veliko težavo, ki se v teh
dneh dogaja na Ptujskem polju. Od občine smo dobili vabilo na predstavitev
projekta izgradnje kolesarske poti. Po tej predstavitvi smo kmetje, ki se ukvarjamo
izključno s kmetijstvom in se s tem tudi preživljamo, popolnoma osupli, razočarani,
jezni … Zato smo pripravljeni poseči po vseh pravnih virih, da se ta projekt ne
uresniči tako, kot je zdaj zastavljen, temveč se najde alternativna rešitev, da se
trasa kolesarske poti spelje ob že obstoječih lokalnih cestah oz. infrastrukturi, ki je
ni malo! Dejansko se nam z izgradnjo kolesarskih poti tik ob obdelovalnih
zemljiščih onemogoča normalno prehajanje na obdelovalne površine. Ker imamo
na kmetijskih zemljiščih urejeno tudi namakanje, bo problem tudi namakanje robov
njiv ob kolesarski poti. Zakaj bi se morali kmetje ob vseh težavah s kmetijsko
dejavnostjo ukvarjati še s kolesarji? Vemo sicer, da so nekateri lastniki pogodbo
že podpisali, predvsem tisti, ki jim je zemlja nekako v breme in jo dajejo v najem
kakšnemu okoliškemu »ta pravemu kmetu«. Ta projekt naj bi bil menda na mizah
že v letu 2018, a kmetje s tem nismo bili seznanjeni.«
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»V KGZS se nikakor ne strinjamo s postopki razlastitve v primerih
načrtovanja kolesarskih poti. Menimo, da tu ne gre za javni interes in
da mora biti pri umeščanju tovrstnih objektov v prostor dosežen
dogovor z vsemi lastniki zemljišč. Tovrstni objekti niso del nujne
infrastrukture, temveč pomembna dodatna ponudba lokalnega okolja,
ki pa mora biti usklajena, saj lahko v prostor prinaša dodatne omejitve
pri kmetovanju in posledično možne konflikte,« so nam o tej
problematiki sporočili iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
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Za pojasnilo smo poklicali tudi Jožefa Kokota, župana Občine Gorišnica, ki nam je
povedal, da alternativne možnosti ni. Na vprašanje, ali se mu zdi postopek
umeščanja trase brez predhodnega dogovora z lastniki zemljišč in potem
pošiljanje kupoprodajnih pogodb, v katerih je že v naslovu omemba razlastitve,
primerno, pa ni imel ustreznega pojasnila.

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

Se pa nam ob vsem tem postavlja tudi vprašanje, še posebej ob nenehnem
govorjenju o zaščiti kmetijskih zemljišč, o prepotrebnem dvigu prehranske
samooskrbe in o novih delovnih mestih na podeželju, kako se lahko ministrstvi za
okolje in prostor ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano strinjata s
prekategorizacijo najboljših kmetijskih zemljišč na predlog občine. Navedena
zelenjadarska kmetija bi bila ob 500 kvadratnih metrov zemlje, pridelava vrtnin na
takšni površini pa pomeni eno delovno mesto s polnim delovnim časom.
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Kmetje iz Selc: Janez Podrekar, Jure Bešter, Peter Krek, Marko Jagodic in Boštjan
Demšar.
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