Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 9. 2020
Število objav: 38
Internet: 31
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 25
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 14
Inženirski dan: 0
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Naslov

Hojs s pomočjo političnih prijateljev do parcele na Obali po polovični ceni

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Mirko Vorkapić

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

...nakupa funkcionalnega zemljišča, ki ga je potreboval za dostop do hiše, plač al 250 evrov za kvadratni meter. Hojs
pa ni dobil le ugodne cene za nakup gradbene parcele, kjer naj bi že začel graditi. Z ureditvijo komunalne infrastrukture
mu je z javnim denarjem pomagala tudi občina. Hojs sicer zanika, da bi mu pri nakupu...

Naslov

Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Hojs za parcelo na obali plačal 76 tisoč evrov, za katero bi sicer moral odšteti vsaj 189
tisoč evrov več

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Mladina: Hojs na Obali kupil parcelo po ugodni ceni

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 18. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Mladina: Hojs na Obali kupil parcelo po ugodni ceni (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 18. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...
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Naslov

Hojs na Obali kupil parcelo po ugodni ceni, zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Interpelacija zoper ministra Hojsa: Videl blatenje, napak ne

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 9. 2020

Avtor

Žana Vertačnik

Teme

Gradbena parcela

...bil minister Aleš Hojs okoristil s pomočjo političnih zaveznikov. Mestna občina Koper naj bi se bila pod vodstvom
Borisa Popoviča odločila za prodajo gradbene parcele v Kolombanu v velikosti 3894 kvadratnih metrov. Na javni dražbi
se je za parcelo potegoval le Rus Marat Idrisov, preko podjetja pa jo kupil po ceni 67,5...

Naslov

Inovativen pristop pri izbiri gradbenih materialov

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Inovativen pristop pri izbiri gradbenih materialov Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je z za strokovnjake
s področja gradbeništva organiziralo dodatni spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna gradnja stavb
ter predstavitev pomena analiz LCA, ki so podlaga za pridobitev...

Naslov

Hojs naj bi s pomočjo prijateljev poceni prišel do parcele na Obali

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

U. B.

Teme

Gradbena parcela

...poceni prišel do parcele na Obali (Foto: Jaka Gasar) Koprska mestna občina je 7. aprila 2017 edinemu dražitelju
prodala 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo z enim najlepših pogledov na morje. Prodala jo je na dražbi
za 262.920 evrov (brez DDV) oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Tako poceni jo je prodala...

Naslov

Hojs na Obali kupil parcelo s pogledom na morje po posebno ugodni ceni

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...
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Naslov

NOVA AFERA S PARCELAMI? Od koprske občine prek Rusa do Hojsa in Popoviča

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

MEŠETARJENJE S PARCELAMI NA KOLOMBANU: Občina se brani, da niso vedeli, kdaj
bo območje komunalno urejeno

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbena parcela

...so se med prodajo odločili, da parcelo komunalno opremijo, odgovorili na občini. Boris Popovič Idrisov je torej po 65
evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi
morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Število delovno aktivnih pada

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

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

Naslov

Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju 2020 nižje kot lani

Medij

Bizi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dejavnostih, in sicer za 0,6 % (na 200.100). To se je tokrat zgodilo v tej dejavnosti že četrti mesec zapored. Povečalo
pa se je najbolj v dejavnosti gradbeništvo, in sicer za 0,8 % (na približno 65.400). V juliju 2020 med delovno aktivnimi
osebami 11,5 % tujih državljanovŠtevilo delovno aktivnih tujih državljanov...

Naslov

Hojs in Popovič na obali kupila parcelo po ugodni ceni

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...
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Naslov

Hojs v Kolombanu kupil parcelo po ugodni ceni

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbena parcela

...prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Po prodaji občina zagnala komunalno opremljanjeIdrisov je torej
po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Opozicija nadaljuje vlaganje interpelacij

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 9. 2020

Avtor

Barbara Eržen

Teme

Gradbena parcela

Stran: 2

Površina: 249 cm2

...policije. »Vse je napisano v biltenu stranke Levica,« je bil odziv Aleša Hojsa na včerajšnje razkritje Mladine o
okoliščinah nakupa komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska
občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru...

Naslov

Gradili bodo kanalizacijo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 9. 2020

Avtor

K. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 39 cm2

...milijona evrov in predvideva zgraditev skoraj dveh kilometrov sekundarne kanalizacije v naselju Prnekter razširitev
čistilne naprave v Rogaški Slatini z graditvijo dodatnega bazena in ureditvijo sistema dehidracij, poroča STA. K. H....

Naslov

Avgusta izdanih manj gradbenih dovoljenj

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 19. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 15

Površina: 230 cm2

...Avgusta izdanih manj gradbenih dovoljenj Gradbeništvo Največ novih stanovanj bo v koroški statistični regiji
Ljubljana - Avgusta je bilo izdanih za odstotek manj dovoljenj za gradnjo stavb kot julija, celotna...

Naslov

Videl blatenje, napak ne

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 19. 9. 2020

Avtor

Žana Vertačnik

Teme

Gradbena parcela

Stran: 5

Površina: 515 cm2

...bil minister Aleš Hojs okoristil s pomočjo političnih zaveznikov. Mestna občina Koper naj bi se bila pod vodstvom
Borisa Popoviča odločila za prodajo gradbene parcele v Kolombanu v velikosti 3894 kvadratnih metrov. Na javni dražbi
se je za parcelo potegoval le Rus Marat Idrisov, preko podjetja pa jo kupil po ceni 67,5...
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Naslov

Hojs za parcelo na Obali odštel 76 tisoč evrov, za katero bi sicer moral plačati vsaj 189
tisoč evrov več

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom. Občina je aprila 2017 pripravila
javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov.
Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni...

Naslov

Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Idrisov je torej po
65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Dogodek, ki je požel veliko zanimanja

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...biogospodarstvu. Med drugim je spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je treba
Evropo postaviti na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s posebnim
poudarkom na lesarstvu. V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih...

Naslov

Poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale o opravljenem nadzoru prenove avtobusne
postaje v centru Domžal

Medij

Domžalske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 488 cm2

...končni pogodbi z dne 2.7.2018 je izpuščen odstavek šestega člena, ki govori o zavarovanju odgovornosti izvajalca.
Izvajalec bi moral na podlagi 14. člena gradbenega zakona imeti zavarovano odgovornost in sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za polni ali krajši delovni čas z vodjo del. V končni pogodbi je izpuščen 10. člen, ki navaja...

Naslov

Kapital ubija življenja – ukinimo sežigalnico smeti Anhovo

Medij

Radiostudent.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...naša okolja, kot so nove, nepotrebne elektrarne na reki Soči. V času ekonomske nestabilnosti, ko je ena redkih
gonilnih sil realnega gospodarstva ostalo gradbeništvo, se takšni megainfrastrukturni projekti pričakovano,
eksponentno množijo. Poleg ogromnega števila na novo načrtovanih hidroelektrarn velja izpostaviti...
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Naslov

V teku druga faza prenove ceste

Medij

Savinjske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Marija Lebar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 117 cm2

...REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA VOZIŠČA Gre za krajevno cesto v kraju Spodnje Kraše, ki se priključuje na
državno cesto Gornji Grad-Nazarje. Dela, ki jih izvaja Gradbeništvo posredništvo Ribežl Samo s.p., obsegajo
rekonstrukcijo oziroma preplastitev obstoječega vozišča, katerega širina v obstoječem stanju znaša tri metre. Širina...

Naslov

Predstavljene dobre prakse podjetij z lesenimi izdelki

Medij

Celjskiglasnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...biogospodarstvu. Med drugim je spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je treba
Evropo postaviti na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s posebnim
poudarkom na lesarstvu. V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih...

Naslov

Razstava Goričko: nov pogled na podeželje

Medij

Outsider.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Schnabl Manfred Walzer TU Wien – Oddelek za oblikovanje in teorijo oblikovanja Akademija Opeke Goričko Po
podatkih Združenih narodov ustvarijo stavbe in gradbeništvo 39 % vseh emisij CO2. Ogljični odtis je le še večji, ko
prištejemo vpliv prevoza materialov ter končnega rušenja. Pomen kratkih razdalj med virom in mestom...

Naslov

Predstavljene dobre prakse podjetij z lesenimi izdelki

Medij

Obalaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...biogospodarstvu. Med drugim je spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je treba
Evropo postaviti na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s posebnim
poudarkom na lesarstvu. V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih...

Naslov

Hojs do parcele na Obali po nenavadno nizki ceni?

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med...
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Naslov

Hojs v Kolombanu kupil parcelo po ugodni ceni

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina. Po prodaji občina zagnala komunalno opremljanjeIdrisov je torej
po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Stanovanja bodo vseljiva konec julija 2021

Medij

Savinjske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Benjamin Kanjir

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 12

Površina: 112 cm2

SIMBOLIČNA POLOŽITEV TEMEUNEGA KAMNA ZA VILO MOZIRJE Stanovanja bodo vseljiva konec julija 2021 V
Podrožniku so avgusta zopet zahrumeli gradbeni stroji, saj so delavci podjetja Vis bau d.o.o, iz Šoštanja pričeli z
gradnjo novega večstanovanjskega objekta. Kljub temu da so dela že v polnem teku, sta

Naslov

Hojs do parcele na Obali po nenavadno nizki ceni?

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med...

Naslov

Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med...

Naslov

“Vse je napisano v spletnem biltenu stranke Levica, to je Mladina” – Aleš Hojs o očitkih
glede nakupa poceni parcele na obali

Medij

Topnews.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...interpelacije, pa je zapis tednika Mladina, ki je prav na dan interpelacije proti notranjemu ministru razkril okoliščine
prodaje komunalno opremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po
ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru...
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Naslov

Kje je Aleš Hojs našel denar za nakup parcele?

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Primož Cirman, Tomaž Modic

Teme

Gradbena parcela

...vrednost teh nepremičnin. Zadnjih petnajst let je odplačeval kredit v višini 150.000 evrov pri eni od avstrijskih bank.
Novembra lani, štiri mesece po nakupu gradbene parcele nad Koprom, ga je tudi dokončno odplačal. STA Ruski
posrednik za skrivanje sledi Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko...

Naslov

MEŠETARJENJE S PARCELAMI NA KOLOMBANU: Občina se brani, da niso vedeli, kdaj
bo območje komunalno urejeno

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbena parcela

...so se med prodajo odločili, da parcelo komunalno opremijo, odgovorili na občini. Boris Popovič Idrisov je torej po 65
evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi
morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto,...

Naslov

Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 18. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med...
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Hojs s pomočjo političnih prijateljev do parcele
na Obali po polovični ceni
Ljubljana/Koper, 18.09.2020, 4:19 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

AVTOR

Mirko Vorkapić

Notranji minister Aleš Hojs, ki se zaradi več spornih potez in
odločitev sooča z interpelacijo v Državnem zboru, je očitno
eden od tistih ljudi, ki imajo vplivne zaveznike, sodelavce in
znance. Hojs je namreč preko svojih političnih zvez prišel do
večje premoženjske koristi, hkrati pa obstaja sum, da si je leto pridobil z oškodovanjem javnega dobrega. Gre za parcelo
na Obali, ki jo je dobil po nenavadno nizki ceni, občina pa jo
je sklenila tudi komunalno opremiti. Na lokaciji, kjer prebivalci
pravijo, da na kanalizacijo čakajo že desetletja.

Sumljivo navezo notranjega ministra Aleša Hojsa, nekdanjega koprskega

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

župana Borisa Popoviča, njegovega svetovalca Radivoja Andjelkovića ter
ruskega poslovneža Marata Idrisova razkriva današnja Mladina.
Leta 2017 je koprska občina, takrat še pod vodstvom Popoviča, sklenila
prodati večjo gradbeno parcelo v kraju Kolomban. Kot navaja časnik, se je
občina odločila za prodajo večjega, domnevno neopremljenega kosa
zemljišča, do katerega ni bil mogoč normalen dostop z avtomobilom. Gre za
3894 kvadratnih metrov gradbene parcele.
Dražbe aprila 2017 pa se je udeležil le en kupec – Rus Marat Idrisov, lastnik
podjetja Rjeckon. Ta je parcelo kupil po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV
oziroma za 67,5 evra za kvadratni meter. Na dražbi so sodelovali člani
komisije, ki so na tak ali drugačen način politično povezani z nekdanjim
koprskim županom. Med drugim tudi Georgi Bangiev, ki ga je vlada maja
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letos imenovala za v. d. generalnega direktorja direktorata za prostor,
graditev in stanovanja na ministrstvu za okolje in prostor.

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

Aleš Hojs FOTO: Bobo

Omenjeni Idrisov je sicer znanec Popovičevega svetovalca za infrastrukturo
Radivoja Andjelkovića, ki je Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele,
piše časnik. V času, ko je Idrisov od občine kupil parcelo z lepim pogledom
na morje, ta še ni imela urejenega dostopa in kanalizacije. Nato pa je očitno
z urejanjem pohitela občina in napovedala gradnjo kanalizacijskega omrežja
in manjkajoče komunalne opreme na območju aglomeracij Bertoki, Škoﬁje in
Hrvatini. Gre za dogodek, ki so ga prebivalci na območju čakali že vrsto let.
Prav infrastrukturna neurejenost območja je bila verjetno tudi razlog, da ob
dražbi, razen Rusa, ni bilo interesentov.
Idrisov je nato namesto zemljišča za cesto, ki jo je občina gradila po sredini
prodane parcele, v zameno dobil še preostale parcele in z njimi povečal
funkcionalnost zemljišča. Tega je nato sklenil prodati po kosih štirim izbranim
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kupcem. Idrisov se nato po pisanju Mladine ni odločil za objavo oglasa, 3894
kvadratnih metrov veliko parcelo je razdelil na več manjših in jo ponudil
izbrancem. Da je za parcelo izvedel prek prijateljev, je povedal eden od
kupcev, Peter Dovšak, nekdanji predstojnik Očesne klinike v Ljubljani. Ta je
kupil parcelo s 1438 kvadratnimi metri.
Drugi kupec je bil Andjelković, ki je parcelo (685 kvadratnih metrov) kupil za
svojega sina. Popovičev nekdanji svetovalec je nato, da bi, kot pravi,
pomagal občini prodati zemljišče, poklical prijatelje, med njimi tudi Hojsa, in
jih pozval k odkupu. Tretji kupec je bil župan Popovič, ki je kupil 851
kvadratnih metrov veliko parcelo. Ta je sedaj vpisana na ime njegove
žene Eve Popovič. Nihče izmed omenjenih časniku ni želel izdati, po kakšni
ceni je kupil zemljišče.
Četrto parcelo pa je odkupil Aleš Hojs.
Koliko so zanjo odšteli notranji minister in
vsi ostali kupci, na geodetski upravi (Gurs)
ne vedo, čeprav bi jim v skladu z zakonom
o vrednotenju nepremičnin podjetje, ki
parcelo prodaja, to moralo sporočiti. Kot

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

Nekdanji koprski župan Boris Popovič
je bil eden od štirih kupcev, ki so bili
priviligirani pri nakupu parcele. FOTO:
Aljoša Kravanja

kaže, je prodajalec storil prekršek, ko je
posel skušal prikriti. Vseeno pa so se pri
Mladini dokopali do kupoprodajne
pogodbe in ugotovili, da je Idrisov 8. junija
lani parcelo prodal po 86 evrov za

kvadratni meter (brez DDV). Gre namreč za izjemno ugodno ceno in ne
"normalno", kot je zagotavljal Andjelković.
Cene v Kolombanu so za "normalne" kupce precej višje. 15. januarja je bilo
prodano nezazidljivo kmetijsko zemljišče, v velikosti 110 kvadratnih metrov
po ceni 250 evrov za kvadratni meter (brez DDV). Prav tako v začetku leta je
nekdo kupil 31 kvadratnih metrov zemljišča ob cesti po ceni 120 evrov za
kvadratni meter. Še en kupec je septembra lani kupil 594 kvadratnih metrov
veliko gradbeno parcelo, približno 300 metrov južno od Hojsove. Kvadratni
meter je kupil po ceni 135 evrov.
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Običajne cene gradbene parcele v Kolombanu, ki so se prodajale na trgu, so
bile brez izjeme dvakrat višje od cene Hojsove parcele, piše časnik. Leta
2017 je kupec za 915 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo odštel 202
evra za kvadratni meter, v nepremičninski agenciji Stroja pa v Kolombanu
prodajajo 600 kvadratnih metrov veliko zazidljivo parcelo za 525 evrov za
kvadratni meter. Eden izmed domačinov je občini zaradi nakupa
funkcionalnega zemljišča, ki ga je potreboval za dostop do hiše, plačal 250
evrov za kvadratni meter. Hojs pa ni dobil le ugodne cene za nakup
gradbene parcele, kjer naj bi že začel graditi. Z ureditvijo komunalne
infrastrukture mu je z javnim denarjem pomagala tudi občina. Hojs sicer

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

zanika, da bi mu pri nakupu pomagal nekdanji koprski župan.
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Hojs do parcele na Obali po nenavadno nizki ceni?
Občina parcelo najprej poceni prodala in šele nato komunalno uredila
G. K.| 18. september 2020 ob 12:54
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Foto: BoBo

Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru Alešu
Hojsu in Popoviču.

mec: Hojs podpira posameznike, ki poveličujejo ustaštvo. Hojs: Ustaštvo je zavržno.
Tednik Mladina razkriva, da naj bi notranji minister Aleš Hojs s pomočjo političnih zaveznikov prišel do večje premoženjske koristi. Parcelo
na Obali naj bi namreč dobil po nenavadno nizki ceni.
Kot so objavili danes, se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju
Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat
Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV-ja ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena,
nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.

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

Ob tem tednik dodaja, da podjetje Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih
prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
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Občina je zemljišče prodala pod županovanjem Borisa Popoviča, ki je potem tudi sam ugodno kupil del zemljišča. Foto: BoBo

Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu
parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.

Po prodaji občina uredi infrastrukturo
Ob prodaji parcele Idrisovu ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila
komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane
parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil
za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.

Hojs nakup prijavil KPK-ju
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in
delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.

Zakaj niso uredili parcel pred prodajo?
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za
kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Hojs za parcelo na Obali odštel 76 tisoč evrov, za katero bi sicer
moral plačati vsaj 189 tisoč evrov več
0

Deli na:

18. Sep 2020,
12:28

Facebook
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Twitter

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v
Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni ceni
prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da
parcelo tudi komunalno opremi.
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Aleš Hojs trdi, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z
lastnimi sredstvi in delno s posojilom.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič,
odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno
komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
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Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo,
za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po
kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta
2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za
preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi
Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje
registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina
odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel,
skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem
začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati.
Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil
v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča
Mladina.

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

Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim
Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih
metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije,
nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne
parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs
pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Mladina: Hojs na Obali kupil parcelo po ugodni
ceni
Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo
je koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo večje
gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do
katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je
potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali
67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna
zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe
vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal"
pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam
zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
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Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno
opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina
zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost
skupnega zemljišča, poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki
je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z
lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot
300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti
264.600 evrov, še piše Mladina.
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Mladina: Hojs na Obali kupil parcelo po ugodni
ceni (dopolnjeno)
Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo
je koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo večje
gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do
katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je
potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali
67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna
zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe
vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal"
pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam
zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.

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

Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno
opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina
zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost
skupnega zemljišča, poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki
je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot
300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti
264.600 evrov, še piše Mladina.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z
lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.
Glede očitkov o zemljišču pa je Hojs ob robu današnje seje DZ, na kateri se mora zagovarjati zaradi interpelacije,
odgovoril le, da je vse napisano v spletnem biltenu Levice, kar da je Mladina.
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Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene
gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je
koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu
Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je
občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil
še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban.
Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do
katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.

Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko
gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je
njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5
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evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno
prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in
dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za
podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".

Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal
štirim kupcem

Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja
Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele. Andjelković
je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
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Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov,
je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do
vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina
takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso
mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po
sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z
njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča Mladina.
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Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med
drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa
kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za
preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom.
Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter
takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot
milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov,

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

še piše Mladina.
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Interpelacija zoper ministra Hojsa: Videl
blatenje, napak ne

Notranji minister Aleš Hojs je bil po neuspešno interpeliranem gospodarskem ministru Zdravku Počivalšku druga
tarča opozicije, naslednja bo, kot kaže, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.
JAKA GASAR/DNEVNIK

Žana Vertačnik

18.09.2020, 20.30
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Na zahtevo SD, LMŠ, Levice in SAB poslanci od jutra pretresajo očitke zoper
notranjega ministra Aleša Hojsa, ta pa v njih ni videl nič konkretnega in
nezakonitega.
V pričakovani nastrojenosti med predlagatelji in vladajočo koalicijo se je danes vrtela celodnevna
preizkušnja notranjega ministra Aleša Hojsa. "Vse od 'nepreklicnega' odstopa ministra Hojsa smo priča
demonstraciji ignorance, tako kot danes. Priča smo vladanju, ki ga od prevzema oblasti vsiljuje Janez
Janša. Gre za samovoljo, brezbrižnost do ustave, zakonov, resnice in dejstev ljudi. Vsega, vseh in
vsakogar, ki ne sodijo v enačbo Janeza Janše in njegove sle po oblasti," je bil oster prvopodpisani pod
interpelacijo, poslanec SD Matjaž Nemec. Hojs je zavračal vse, kar so mu očitali, glede osrednjega
očitka, odprave prepovedi koncerta hrvaškega glasbenika Thompsona v Mariboru, pa predlagatelje pozval:
"Upam, da boste v današnjih 17 urah pokazali papir, kje je moj podpis."

Razrešili bi ga "muk ministrovanja"
Opoziciji je očital, da ni predstavila nič konkretnega, nič nezakonitega in da ga je želela le ideološko
oblatiti. "Moram odkrito povedati, da sem bil ob branju te interpelacije osebno prizadet, ne samo jaz, tudi

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

širša družina," je povedal Hojs in dodal, da so enega njegovih stricev izdali med šolanjem v partijski šoli v
Cerknem in ga ubili skupaj z drugimi partizani, drugi pa da je bil zaprt na Golem otoku, ker ni želel
ovajati ljudi. Da je ustaštvo nesprejemljivo, je poudaril minister in problematiziral Nemčevo fotografijo s
srbsko pevko Ceco, nekdanjo ženo poveljnika paravojaških srbskih enot Željka Ražnatovića - Arkana.
Zanj je nesprejemljivo tudi četništvo, je povedal, posebno tisto, ki se je dogajalo na Hrvaškem med t. i.
domovinsko vojno.

Mladina o Hojsovi parceli na koprskem
Mladina pa je poročala, da naj bi se bil minister Aleš Hojs okoristil s pomočjo političnih zaveznikov.
Mestna občina Koper naj bi se bila pod vodstvom Borisa Popoviča odločila za prodajo gradbene
parcele v Kolombanu v velikosti 3894 kvadratnih metrov. Na javni dražbi se je za parcelo potegoval le
Rus Marat Idrisov, preko podjetja pa jo kupil po ceni 67,5 evra za kvadratni meter. Občina naj bi bila
zatem parcelo začela komunalno opremljati, Idrisov pa jo na dele razdeljeno prodal Popoviču, Hojsu in
Popovičevemu infrastrukturnemu svetovalcu Radivoju Andjelkoviću. Hojs je od Rusa kupil 882
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kvadratnih metrov po ceni 86 evrov za kvadratni meter. Da je nakup prijavil KPK, financiral pa ga z
lastnimi sredstvi in s posojilom, je Hojs povedal za Mladino. Zanikal je, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič. Ob robu seje pa je danes navrgel le: "Vse je napisano v spletnem biltenu stranke Levica."

Predlagatelji imajo skupaj 39 glasov, s pomočjo Desusovega Roberta Polnarja še enega več, a za uspeh,
to je najmanj 46 glasov, je potrebnih več od le ene razdrobljene koalicijske poslanske skupine. So pa v
razpravi opomnili, da je očitek glede koncerta samo vrh ledene gore ministrovih spornih dejanj.
"Predlagamo, da upoštevamo ministrovo željo in ga razrešimo vseh muk, ki mu jih prinaša ministrska
funkcija," je dejala Nataša Sukič iz Levice. Hojsu je očitala kadrovske menjave na ključnih položajih
policije in ministrstva, nezakonit pritisk na delo policije, nezakonit izredni nadzor na Nacionalnem
preiskovalnem uradu pa tudi odgovornost za represijo nad petkovimi protestniki. Vodja poslancev
SAB Maša Kociper je opomnila, da je avtoritativen način delovanja Hojs nakazal že od začetka,
problematizirali pa so tudi njegov (ne)odstop. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović je kot zastrašujoče
označil dejstvo, da so se zavili v molk in postregli z "banalnimi razlogi o neodprti kuverti".

Potem ko je enkrat že "nepreklicno" odstopil, se bo v primeru poslanske podpore
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zopet pogovoril z Janšo

Brez "grande finala", brez smisla
Koalicijske SMC, NSi, SDS in opozicijska SNS so Hojsu ob robu seje stopale v bran, razdeljeni so ostajali
v Desusu. Tudi v luči tega, da opozicija nadaljuje vlaganje interpelacij in po Hojsu sledi še preizkus
kmetijske ministrice Aleksandre Pivec, pa je poslanec SMC Gregor Perič povedal, da opozicija z
lahkoto posega po najmočnejših institutih parlamentarnega nadzora: "S tem samo po sebi ni nič narobe,
pušča pa tako ravnanje vtis, da je vse, kar zdajšnja opozicija zmore, to, da teče v prazno." Ob tem pa Perič
še: "Interpelacija je, to vemo vsi, smiselna, če ji lahko sledi grande finale, to pomeni razrešitev
interpeliranega ministra." Potem ko je minister Aleš Hojs pred tedni sicer dopustil možnost, da se po
interpelaciji poslovi s položaja, pa je danes odvrnil le, da se bo v primeru poslanske podpore zopet
pogovoril s premierjem: "To je edina oportuna stvar, ki jo lahko trenutno naredim."
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GRADBENI MATERIALI
18. september 2020 10:15
18. september 2020 10:15
Predviden čas branja: 5 min

Inovativen pristop pri izbiri
gradbenih materialov
Združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je z za
strokovnjake s področja gradbeništva organiziralo dodatni
spletni seminar, katerega osrednja tema je bila trajnostna
gradnja stavb ter predstavitev pomena analiz LCA, ki so podlaga
za pridobitev certi kata trajnostne gradnje ter za dodeljevanje
okoljskih subvencij pri Eko skladu.
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V današnjem grajenem okolju je le en odstotek v
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V Evropi in svetu so namreč
napredna analitična računalniška
orodja za hitro in enostavno
izdelavo analiz LCA že uveljavljena,
zdaj pa jih lahko ob podpori
združenja pri načrtovanju
novogradenj brezplačno uporabljajo
tudi v prihodnost usmerjeni
slovenski snovalci objektov in
investitorji.

Doseganje globalnih
ciljev
Dr. Iztok Kamenski, predsednik
UO združenja, poudarja, da je
gradbeni sektor za doseganje
globalnih ciljev ključen. Rast

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

prebivalstva v mestih namreč strmo
narašča in ocena kaže, da bo
naseljenost v urbanih okoljih do leta
2060 narasla kar za 2,75 milijarde
prebivalcev. »Tak trend pomeni, da
bi morali v naslednjih 40 letih vsak
mesec v svetu zgraditi eno mesto,
kot je New York,« opozarja in
dodaja, da so po podatkih
Mednarodne agencije za energijo
IEA stavbe in gradbeništvo danes
odgovorni tudi za 39 odstotkov
izpustov ogljikovega dioksida, v
stavbah vgrajeni ogljik pa prispeva
približno 11 odstotkov vseh
svetovnih emisij ogljika. Skladno s
strateškimi okoljskimi načrti želi EU
tudi s trajnostno grajenim okoljem
postati ogljično nevtralna, zato je
prenova stavbnega fonda v smeri
'zelenih' zgradb prvenstveno
povezana z zagotavljanjem višje
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kakovosti bivanja, izboljšanjem
kakovosti zraka ter energijske
učinkovitosti stavb.«
Ugotovitve kažejo, da so stavbe
NAJNOVEJŠE
14 min

38 min

41 min
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53 min

54 min

Ryanair bo število
letov zmanjšal še
za dodatnih 20
odstotkov

med največjimi porabniki virov, saj
se gradnji in uporabi stavb pripisuje
50 odstotkov vseh pridobljenih
materialov, ki jih črpamo iz narave,
porabo 50 odstotkov vse energije in

Interpelacija proti
Hojsu: »Je nosilni
steber avtoritarne
politike vlade
Janeza ...

približno tretjino porabe vode.

Direktor FBI:
Antifa ni skupina
ali organizacija,
temveč ideologija

obremenitvah okolja,« opozarja

V četrtek potrdili
137 okužb z
novim
koronavirusom,
štiri nove smrti

priča dejstvu, da je le en (1)

Hojs naj bi s
pomočjo
prijateljev poceni
prišel do parcele
na Obali

kot so minerali, kovine, fosilna

Vse objave

»Stavbe hkrati generirajo kar 33
odstotkov vseh odpadkov, vse to pa
se pomembno odraža v
mag. Iva Verbnik iz združenja. »V
današnjem grajenem okolju smo
odstotek vseh stavb zgrajen po
trajnostnih kriterijih, le 9 odstotkov
različnih uporabljenih materialov,
goriva in biomase, pa se v krožnem
letnem ciklu ponovno uporabi. Oba
s Kamenskim tudi izpostavljata
vlogo Slovenskega združenja za
trajnostno gradnjo GBC Slovenija,
saj je ob izzivih, ki nam jih za
prihodnost prinašajo še hitra rast
svetovnega prebivalstva, globalno
segrevanje in klimatske
spremembe, ključno prav
spodbujanje k trajnejšim rešitvam
pri gradnji objektov ter vključevanju
vseh strokovnjakov s področja
gradnje in drugih deležnikov, ki
delujejo v gradbenem sektorju.
Pomembna je tudi vloga javnega
okoljskega Eko sklada, ki je v svoja
merila za dodeljevanje subvencij
vpel tudi zavezujoče trajnostne
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kriterije, ki jih je udeležencem
spletnega seminarja predstavila
mag. Silvija Kovač, u. d. i. a.

Smernice Level(s)
predvidoma
prihodnje leto
Pri gradnji po trajnostnih kriterijih je
treba upoštevati racionalno rabo
energije, zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov, učinkovito rabo
virov, surovin in vode, zdravo in
udobno notranje okolje ter
prilagajanje na podnebne
spremembe. Predstavnika
združenja sta predstavila sisteme
za trajnostno certificiranje stavb v
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svetu in evropske smernice
Level(s), ki jih razvija Evropska
komisija za ocenjevanje in bolj
usklajeno poročanje o trajnosti
stavb in jih bo začela uporabljati
predvidoma v letu 2021. Za
snovalce stavb so pomembne tudi
stroškovne analize LCC ter analize
celotnega življenjskega cikla
posameznih vgrajenih materialov
LCA, ki jih lahko koristijo za
ocenjevanje ali primerjavo uporabe
različnih izdelkov ter za pripravo
podatkov za njihov okoljski odtis
(ogljični odtis). Z rezultati analize
LCA lahko za podprtje okoljskih
trditev proizvajalci pridobijo okoljsko
izjavo izdelka EPD, ki gradbenikom,
arhitektom in predelovalcem
uporabljenih gradbenih materialov
omogoča tudi boljši pregled ter
primerjavo različnih izdelkov in
načinov gradnje.
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Računalniška
platforma One Click
LCA Planetary
Uporaba računalniške platforme
One Click LCA Planetary, ki jo je
razvilo finsko podjetje Bionova,
arhitektom in projektantom ponuja
inovativen in analitično poglobljen
pristop pri izbiri različnih vrst
gradbenih materialov z vsemi
potrebnimi izračuni ogljičnega
odtisa tako za novogradnje kot tudi
obstoječo infrastrukturo. Investitorji
tako pridobijo vse relevantne
podatke, ki jih potrebujejo za
odločitve pri izbiri vrste gradbenih
materialov s podatki njihovega

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

vpliva na okolje v celotni življenjski
dobi stavbe.
Uporabnikom prijazno platformo, ki
podpira več kot 40 certifikacijskih
shem, z novimi podatki nenehno
nadgrajujejo, na voljo pa je že v 60
državah in vključuje več kot 80.000
zbirk podatkov LCA. Združenje
GBC Slovenija je kot novi partner
Bionove podprlo uvedbo in uporabo
tega programa tudi pri nas in je zato
slovenskim uporabnikom na voljo
brezplačno. Direktor Bionove Panu
Pasanen poudarja, da tovrstno
sodelovanje pomeni izjemen
napredek pri promociji trajnostne
gradnje v Sloveniji, ki dosega rast
tako na področju gradnje stavb kot
infrastrukture, ugodni pa so tudi
obeti na področju individualne
gradnje: »Želimo si, da bi k ogljični
nevtralnosti, ki naj bi jo dosegli do
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leta 2050, pripomogla tudi naša
platforma in pomagala slovenskim
snovalcem ustvarjati bolj trajnostne
zgradbe.« Operativni koordinator
Graham Devlin še dodaja, da
lahko Slovenija s tem brezplačnim
orodjem naredi pomemben korak
naprej ter ob uresničevanju ciljev za
zmanjševanje izpustov in stroškov
poskrbi tudi za ozaveščanje
deležnikov v gradbenem sektorju:
»Izračuni ogljičnega odtisa so
mogoči za 10 kategorij gradbenih
materialov, ki ustvarjajo največ
izpustov CO2, med katerimi
prednjačijo cement, jeklo in
aluminij. S pomočjo platforme bo
mogoče hitro in enostavno
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izračunati vse okoljske vplive,
zmanjšati tveganja ter povečati
učinkovitost načrtovanih gradbenih
objektov.« (ktm)
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18. september 2020 10:57
18. september 2020 11:09
Predviden čas branja: 2 min

Hojs naj bi s pomočjo
prijateljev poceni prišel do
parcele na Obali
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Notranji minister Aleš Hojs, ki prav zdaj prestaja interpelacijo, je
po poročanju tednika Mladina pri nakupu parcele na Obali prišel
do večje premoženjske koristi; obstaja sum, da je bila Mestna
občina Koper oškodovana za skoraj milijon evrov.

(Foto: Jaka Gasar)

Koprska mestna občina je 7. aprila
2017 edinemu dražitelju prodala
3894 kvadratnih metrov veliko
gradbeno parcelo z enim najlepših
pogledov na morje. Prodala jo je na
dražbi za 262.920 evrov (brez DDV)
oziroma za 67,5 evra za kvadratni
meter. Tako poceni jo je prodala in
drugih dražiteljev ni bilo, ker parcela
ni bila komunalno opremljena in ni
imela urejenega dostopa. Leži na
pobočju, po katerem bi si moral
lastnik sam – tako je veljalo v času
prodaje – zgraditi izredno strmo
NAJNOVEJŠE

cesto. A potem ko je parcelo po
posredovanju Radivoja

10 min

34 min

Ryanair bo število
letov zmanjšal še
za dodatnih 20
odstotkov

Andjelkovića, prijatelja Aleša
Hojsa in tedanjega svetovalca na
mestni občini Koper, kupil Rus

Interpelacija proti
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Interpelacija proti
Hojsu: »Je nosilni
steber avtoritarne
politike vlade
Janeza ...
Direktor FBI:
Antifa ni skupina
ali organizacija,
temveč ideologija
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Marat Idrisov, se je koprska občina
čudežno odločila, da bo to območje
sama komunalno uredila. Zgradila
bo cesto in kanalizacijo, poroča
Mladina.
Če bi občina najprej uredila parcele

V četrtek potrdili
137 okužb z
novim
koronavirusom,
štiri nove smrti

in jih potem prodala, bi lahko za

Hojs naj bi s
pomočjo
prijateljev poceni
prišel do parcele
na Obali

so pri Mladini razbrali iz Gursovega

kvadratni meter takšne parcele
gotovo dobila več kot 300 evrov. V
Kolombanu so bili po letu 2011, kot
registra, sklenjeni le trije posli, pri
katerih so na prostem trgu
posamezniki prodali komunalno

Vse objave

opremljena gradbena zemljišča z
neposrednim dostopom do dovozne
poti. Leta 2017 po 202 evra za
kvadratni meter in septembra lani
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po 134 evrov za kvadratni meter
(vse brez davka). Toda nobena od
teh parcel – in to je v
nepremičninskih poslih na obali
bistveno – nima pogleda na morje.
Občina bi torej parcelo zlahka
prodala po več kot 300 evrov za
kvadratni meter oziroma za več kot
milijon evrov. Ker je ni, je pri tem
proračun oškodovala za 905 tisoč
evrov. Kaj pa Hojs, za koliko je
neupravičeno obogatel? Od
ruskega posrednika je 882
kvadratnih metrov veliko parcelo
kupil za 75.910 evrov oziroma po
86 evrov za kvadratni meter. Če bi
jo kupil po tržni ceni 300 evrov za
kvadratni meter, bi plačal 264.600
evrov. To pomeni, da je v žep
pospravil vsaj 188.690 evrov
premoženjske koristi, so izračunali.
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Hojs na Obali kupil parcelo s pogledom na morje po posebno
ugodni ceni
Save

AKTUALNO
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M. N., STA

Hudo.com

18. Sep 2020

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene
gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je
koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu
Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je
občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
4
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič,
odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji,
domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
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avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno
parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon
kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena,
nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja
Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon “ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta
2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za
preprodajo nepremičnin, spodobilo”.
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi
Rusu “prijateljsko pomagal” pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je
podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina
odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih
parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
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Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za
tem začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali
predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele,
pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega
zemljišča, poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim
Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882
kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje
korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri
nakupu pomagal Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne
parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov.
Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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NOVA AFERA S PARCELAMI? Od
koprske občine prek Rusa do Hojsa in
Popoviča
Koper
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž Primožič/FPA, posnetek zaslona Googlovi zemljevidi,
Facebook/Aleš Hojs - 18.09.2020 ob 13:06
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Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene
gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska
občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je
po delih med drugim prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in
Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi
komunalno opremi.
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Fotografija je simbolična.
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Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je
vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v
kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno
neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih
metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le
Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni
meter. To je cena, nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno
prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih
referenc in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov
ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za preprodajo
nepremičnin, spodobilo".
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Aleš Hojs
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca
Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri
nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje
registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je
kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno
infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s
kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo,
ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi
morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto
zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele,
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pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal
funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča Mladina.
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Boris Popovič
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim
kupcem, med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je
parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po
ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil
Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi
sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za
kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za
kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi
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potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše
Mladina.

Preberi več iz teme:

boris popovic

prodaja parcele

kolomban

Radivoj Andjelković

Marat Idrisov
sporni posel

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

mestna obcina koper

Aleš Hojs
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MEŠETARJENJE S PARCELAMI NA
KOLOMBANU: Občina se brani, da niso
vedeli, kdaj bo območje komunalno urejeno
Koper
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž Primožič/FPA, E. C., Facebook/Aleš Hojs, Regional - 18.09.2020 ob 13:06
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Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele
v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni
ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal
ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina
sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
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Ena od parcel na Kolombanu, ki jih je leta 2017 prodala koprska občina.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil
šeBoris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban.
Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do
katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih
metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat
Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920
evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste,
po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja
Mladina.
Najprej občina parcele prodajala posamično
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Za komentar smo prosili koprsko občino, kjer so nam odgovorili, da je MOK
pred prodajo parcele prodajala posamično, in sicer na javnih dražbah 20. 10.
2016, 22. 11. 2016, 22. 12. 2016 in 16. 2. 2017, na katerih je bila izklicna cena
višja od končne prodajne cene. "Gre za določbo Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v primeru
neuspešnega postopka prodaje, omogoča znižanje izklicne oziroma izhodiščne
vrednosti nepremičnine za največ 30 odstotkov," so pojasnili na občini in dodali,
da je skupna cena štirih parcel na prvi javni dražbi v letu 2016 znašala 363.900
evrov.

Mladina dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in
dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se
za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja
Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele.
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Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove
hiše v Ljubljani.

Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil
Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo,
torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Naključje?
"Ko je Mestna občina Koper kompleks parcel prodajala, še ni bilo znano, kdaj,
na kakšen način in v kakšnem obsegu bo potekalo komunalno opremljanje
širšega območja. Prodaja se je namreč vršila v prvi polovici leta 2017, dogovor
za razvoj obalno-kraške razvojne regije, ki je potrdil namero države o dodelitvi
nepovratnih kohezijskih sredstev za gradnjo manjkajoče komunalne opreme na
območju aglomeracij Bertoki, Škofije in Hrvatini, pa je bil podpisan 12. 9.
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2018," so na naše vprašanje, kako to, da so se med prodajo odločili, da parcelo
komunalno opremijo, odgovorili na občini.

Boris Popovič
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je
občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni
interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki
jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še
preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča,
poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem,
med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina.
Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86
evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za
preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s
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posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.

Parcela, ki jo je od Idrisova kupil Aleš Hojs
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni
meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz.
skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral
odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
Medtem na koprski občini za Regional odgovarjajo, da so bile parcele prodane
kot neopremljene, "kar je cenilec upošteval tudi pri izračunu njihove
izhodiščne vrednosti."
Za komentar smo prosili tudi nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki
pa danes za naše klice ni bil dosegljiv.

47

Bizi.si
Država: Slovenija

18.09.2020
Petek, 09:24

Kazalo

http://www.bizi.si/novice/stevilo-delovno-aktivnih...

1/2

Število delovno aktivnih pada
Epidemija covida-19 je pustila posledice tudi na trgu dela. Število delovno aktivnih je
upadlo, izraziteje v predelovalnih dejavnostih, v zasebnem sektorju in med mladimi.

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

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

Gledano absolutno (številčno) se je število delovno aktivnih v juniju 2020 v primerjavi s februarjem 2020 najbolj
zmanjšalo v predelovalnih dejavnostih (za 5.049), sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 2.600) in
gostinstvo (za 2.523). V nekaterih dejavnostih se je število delovno aktivnih od marca do junija 2020 tudi povečalo,
najizraziteje v gradbeništvu (za 654), v zdravstvu in socialnem varstvu (za 642) in v dejavnosti javne uprave in obrambe,
dejavnostih obvezne socialne varnosti (za 277).
Gledano relativno (izraženo v %) se je število delovno aktivnih maja 2020 glede na februar 2020 najbolj znižalo v
gostinstvu (za 9,3 %), kar se ujema tudi s podatki o številu delovno aktivnih po poklicnih skupinah. Za največji odstotek je
namreč upadlo število delovno aktivnih med natakarji (za 12,3 %) in kuharji (za 7,4 %). Podoben trend se je nadaljeval
tudi junija v primerjavi s februarjem 2020.
Število delovno aktivnih v zasebnem sektorju se je junija 2020 glede na februar 2020 znižalo za nekaj več kot 14.000,
medtem ko je v javnem sektorju ostalo skoraj nespremenjeno. Glede na starost delovno aktivnih pa se je izraziteje znižalo
med mladimi (do 29 let): za 8.021.
Več preberite tukaj.
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Sledite nam tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu.
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Število delovno aktivnih oseb je bilo v juliju
2020 nižje kot lani

Število delovno aktivnih oseb se je v juliju 2020 glede na junij 2020 zmanjšalo za 0,2 % (na približno 882.800), glede na
julij 2019 pa za 1,2 %. Število zaposlenih oseb se je znižalo za 0,2 % (ali za približno 1.400, na približno 788.900), število
samozaposlenih pa le za malenkost (na približno 94.000). Glede na julij 2019 pa je bilo število zaposlenih oseb nižje za
1,7 %, število samozaposlenih oseb pa višje za 3,3 %.
Število delovno aktivnih žensk se je v juliju 2020 na mesečni ravni zmanjšalo izraziteje kot število delovno aktivnih
moških (prvih za 0,2 %, na približno 397.400, drugih za 0,1 %, na približno 485.400). Z vidika starosti se je med vsemi
delovno aktivnimi najbolj zmanjšalo v starostni skupini 25–29 let (za nekaj več kot 500, na približno 81.000).
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Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v juliju 2020 glede na junij 2020 v enajstih dejavnostih zmanjšalo,
v devetih pa povečalo. Zmanjšalo se je najbolj v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,6 % (na 200.100). To se je tokrat
zgodilo v tej dejavnosti že četrti mesec zapored. Povečalo pa se je najbolj v dejavnosti gradbeništvo, in sicer za 0,8 % (na
približno 65.400).
V juliju 2020 med delovno aktivnimi osebami 11,5 % tujih državljanov
Število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji (kmetje niso upoštevani) se je v juliju 2020 glede na junij 2020
povečalo za 0,3 % oz. za nekaj več kot 300, na nekaj več kot 98.800 (kar je bilo 11,5 % vseh delovno aktivnih oseb),
medtem ko se je število delovno aktivnih državljanov Slovenije na mesečni ravni zmanjšalo.
V petih letih, torej od julija 2015, se je število delovno aktivnih tujih državljanov v Sloveniji povečalo za 71,5 %. V juliju
2020 jih je bilo največ med delovno aktivnimi v dejavnosti gradbeništvo (približno 27.700 ali za 55,4 % več kot v istem
mesecu pred petimi leti). 15,2 % delovno aktivnih tujih državljanov je bilo iz držav članic EU (ali 23,1 % več kot v istem
mesecu pred petimi leti), 84,8 % pa iz drugih držav (ali za 84,5 % več kot v istem mesecu pred petimi leti). V teh
podatkih niso zajeti kmetje.
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Več preberite tukaj.
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Sledite nam tudi na Facebooku, Twitterju in Instagramu.
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Hojs in Popovič na obali kupila parcelo po ugodni ceni
UREDNIŠTVO • 58 minut

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

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu, ki sta jo
na koncu kupila minister Aleš Hojs in Boris Popovič. Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup
parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s
posojilom.

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje,
ki jo je koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal
ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi komunalno
opremi.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo
večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča,
do katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za katero se je
potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali
67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna
zemljišča, navaja Mladina.
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Ko je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo
Ob prodaji parcele Idrisovu ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno
tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno
opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo
občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njim povečal
funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča Mladina.

Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele
gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi
potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov.

Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med
drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po
ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.

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

Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z
lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več
kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral
odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Hojs v Kolombanu kupil parcelo po ugodni
ceni
STA

Slovenija

18. 09. 2020, 12.45 , posodobljeno: 18. 09. 2020, 14.55

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

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu
s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu
Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in
Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.

Minister Aleš Hojs je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je
financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič. Foto: STA

KOLOMBAN > Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil
še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati
večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
avtomobilom.
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Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo,
za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po
kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta
2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za
preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu
"prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral
na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina
odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel,
skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.

Po prodaji občina zagnala komunalno opremljanje

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

Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem
začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati.
Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil
v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča
Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču,
Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po
ceni 75.910 evrov oziroma po 86 evrov na kvadrat.

Hojs zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije,
nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele
gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oziroma skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi
potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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ministrov

dela

zakoni-

to ali nezakonito,

ampak je njihov
edini cilj trenutno to, da se spodkoplje

vlada,«

je

Hojs

pač

in

se

jo

še

Nek-

SDS.

analitik

dodal,
na

da

najšib-

je to

zdaj

»Strategija

da se vlado,

zaposlena,
da

ob Hojsu

Pivec.

razumljiva,
že

tem

pritiska

in

člene

prav

politični

ki

dodatno

postavlja

pred

je

je sicer
utruja

izzive,«

je dejal še Gantar in izpostavil, da
se

opoziciji lahko očita le, da se ne

poenoti

o

oziroma

zavezah.

dolgoročnejšem

načrtu

komentiral

na-

tudi notranji minister Aleš
Hojs in napovedal, da se bo s pred-

kazal

sednikom
-

vlade

spremljala

urna

jo je

maratonska

interpelaciji

po

napovedana

17-

ki se
redakcije ni končala - še

do konca
pogovoril

o

razprava,

svojem

položaju.

»To

je edina oportuna stvar, ki jo trenutno lahko naredim,« je ocenil,

»Ob

prebiranju

interpe-

sem

pričakujoč ugoden izid.
»Smo

v

državi,

ki

je

odstopil,

je

ob

njegov

tjaž

represijo,«

(ne)odstop

tudi prvopodpisani
za

kateri človek,

v

izvaja

pod

in

skupaj

AK

JHL

predlogom

interpelacijo, poslanec
Nemec,

se

spotaknil

s

SD

Ma-

preostalo
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Porečje Sotle

Gradili bodo kanalizacijo

Ljubljana

-

Evropski sklad

za regionalni razvoj

bo

prispeval 900.000 evrov za
projekt Odvajanje in čiščenje

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

komunalne

odpadne vode

-

Občina
v porečju Sotle
Rogaška Slatina. Projekt je

sicer

vreden nekaj

evrov

milijona

več

kot 2,3

in predvideva

zgraditev skoraj dveh kilometrov sekundarne

kanalizacije

v naselju Prnekter razširitev
čistilne

naprave

v Rogaški

graditvijo dodatnega bazena in ureditvijo

Slatini z

sistema
STA. K.

dehidracij,

poroča

H.
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Avgusta izdanih manj

gradbenih dovoljenj
Gradbeništvo Največ novih stanovanj
bo v koroški statistični regiji

-

Ljubljana

Avgusta je bilo izda-

vršina

novogradenj

teh

manjša za dva odstotka.
Z gradbenimi dovoljenji za

tna površina načrtovanih stavb
pa je bila manjša za 14 odstot-

be,

kov. V primerjavi z lanskim avgustom je bilo število izdanih grad-

kar

benih dovoljenj

tovana površina teh
pa

manjša za

avgusta, je bila
gradnja 304 stanovanj,

12 odstotkov več, kot jih
z dovoljenji, iz-

je za

je bilo predvidenih
danimi julija.
je

stavbah

načr-

novogradenj

nih manj
(212),

dva odstotka.

površina

načrtovanih

vseh
naj

stavb

bi

avgusta
merila

kvadratnih metrov, kar

108.891

je

avgusta načrtovastanovanj (160) kot julija

v večstanovanjskih

za 14 odstotkov manj od površine
vseh stavb, načrtovanih z gradbedovoljenji,

nimi

stanovanjskih

Površina

julija.

izdanimi

naj

stavb

stanovanje

Eno

bodo

merila

nimi

odstotkov,

odstotkov več novih

je včeraj

objavil

državni

98

Okoli

dovoljenj
gradnje,

dva

membo

dnje je

izdanih

odstotka

dovoljenj

bilo za

odstotek

površina

dovoljenji

za

število

novogra-

nižje

več

novogra-

12 od-

stanovanj,

Z

gradbenimi

gradbenih

za novogradnje večje za
odstotkov, načrtovana po-

in sicer

kot

se bo gradilo

je bilo

regija

s 55
Drugod

stanovanji.

manj stanovanj,

najmanj

število

izdanajveč

Sledita osrednjeslo-

82.

načrtovanimi

dve. STA

lanskim avgustom

dovoljenji,

se bo gradilo

z 59 in podravska

sedem

novogradnje

stanovanj

v koroški statistični regi-

stanovanj
ji,

temi

ljenj za

osem

njihova površina naj

nimi avgusta,

dovoljenj

V primerjavi z

izda-

gradilo

bi bila manjša za osem odstotkov.

kot

lanskim avgustom
izdanih

dovoljenji,
bo

s tistimi, ki so bila izdana julija, njihova površina pa bo manjša za 19

venska

V primerjavi z

se

odstotkov. V primerjavi z avgustom

stotkov.

bilo

avgusta,

lani je bilo načrtovanih za odstotek

denj pa naj bi bila manjša za

je

gradbenimi

Z

novo-

s temi gradbenimi

predvidenih

stanova-

za spreŠtevilo

za

pa

namembnosti.

gradbenih

julija,

gradbenih

odstotkov

je bilo

stav-

povprečno

metrov,

za sedem, površina
nestanovanjskih
stavb
pa
za 20

statistični urad.

avgusta

nja v večstanovanjskih stavbah pa
povprečno 61 kvadratnih metrov.

manjša

bi bila

bilo

v enostanovanjskih

kvadratnih

159

je

nestanovanjski

v

Stanovanja

stavbah

stavbah

kot julija (60).

načrtovano

bi.

enostanovanjskih

V

bilo

pa več (143)
Celotna

stav-

pridobljenimi

predvidena

za novogradnje

odstotkov,

večje za sedem

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

naj bi bila

nih za odstotek manj dovoljenj
za gradnjo stavb kot julija, celo-

v posavski

izdanih

večje za sedem odstotkov. Foto

gradbenih

Jože

med

regiji,

le

dovo-

Suhadolnik
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INTERPELACIJA ZOPER

MINISTRA HOJSA

Videl blatenje,
napak ne
Na zahtevo SD, LMŠ, Levice in SAB so poslanci

od jutra in še po zaključku naše redakcije pretresali
očitke zoper notranjega ministra Aleša Hojsa, ta pa
v njih ni videl nič konkretnega in nezakonitega
otoku, ker ni želel ovajati ljudi. Daje

Žana Vertačnik

V

pričakovani nastrojenosti

med predlagatelji in vladajočo koalicijo se je včeraj

vrtela celodnevna preizkušnja notranjega ministra Aleša Hojsa. "Vse
od 'nepreklicnega' odstopa ministra Hojsa smo priča

demonstraci-

ji ignorance, tako kot danes. Priča
smo

vladanju, ki ga od prevzema

oblasti vsiljuje Janez Janša. Gre za
samovoljo, brezbrižnost do ustave,
zakonov, resnice in dejstev ljudi.

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

Vsega,

vseh

in vsakogar,

ki

ne sodijo

v enačbo Janeza Janše in njegove sle
po

oblasti,"

je

bil oster prvopodpi-

sani pod interpelacijo, poslanec SD

Matjaž Nemec. Hojs je zavračal vse,

kar so mu očitali, glede osrednjega
očitka, odprave prepovedi koncerta
hrvaškega glasbenika Thompsona v
Mariboru, pa predlagatelje pozval:
"Upam,

da boste v današnjih 17 urah

pokazali papir, kje je moj podpis."

ustaštvo nesprejemljivo, je poudaril
minister in problematiziral Nemče-

vo

fotografijo s srbsko pevko Ceco,

nekdanjo ženo poveljnika paravoja-

ških srbskih enot
-

Željka

Ražnatoviča

Arkana. Zanj je nesprejemljivo tudi

četništvo, je povedal, posebno tisto,

ki

se je dogajalo na Hrvaškem med t.

i. domovinsko vojno.
Predlagatelji so imeli skupaj
glasov, s pomočjo Desusovega

Ro-

a za

uspeh, to je najmanj 46 glasov, je
potrebnih več od le ene razdrobljene koalicijske poslanske skupine. So
pa

v razpravi opomnili, da je očitek

glede koncerta samo vrh ledene gore

ministrovih spornih dejanj. "Predlagamo, da upoštevamo ministrovo
željo in ga razrešimo vseh muk, ki
mu jih prinaša
ja,” je dejala
Hojsu je

ministrska funkci-

Nataša Sukič

očitala kadrovske

iz Levice.
menjave

na ključnih položajih policije in mi-

nistrstva, nezakonit pritisk na delo

Razrešili bi ga "muk ministrovanja"
Opoziciji je očital, da ni predstavila

nič konkretnega, nič nezakonitega
in da ga je želela le ideološko oblatiti.

"Moram

odkrito povedati, da sem

bil ob branju te interpelacije osebno
prizadet, ne samo jaz, tudi širša dru-

in dodal, da so
njegovih stricev izdali med

žina,” je povedal Hojs
enega

šolanjem v partijski šoli v Cerknem

in ga ubili skupaj z drugimi partizani, drugi pa da je bil zaprt na Golem

policije, nezakonit izredni nadzor
na Nacionalnem preiskovalnem
uradu pa tudi odgovornost za re-

presijo nad petkovimi protestniki.
Vodja poslancev SAB Maša Koci-

per je opomnila, da je avtoritativen
način delovanja Hojs nakazal že od
začetka, problematizirali pa so tudi
njegov (nejodstop. Vodja poslancev
LMŠ

Brane

šujoče

Golubovič

je

kot zastra-

označil dejstvo, da so se zavili

v molk in postregli z

Koalicijske SMC, NSi, SDS in opozicijska SNS so Hojsu ob robu seje stopale v bran, razdeljeni so ostajali v

"banalnimi razlogi o neodprti kuverti".

Tudi v luči tega, da opozi-

Desusu.

cija nadaljuje vlaganje interpelacij

in

po

Hojsu sledi še preizkus kme-

tijske ministrice Aleksandre Pivec,
pa

39

berta Polnarja še

enega več,

Brez "grande finala", brez smisla

je poslanec SMC

povedal,
posega po

Gregor

Perič

da opozicija z lahkoto
najmočnejših institutih

parlamentarnega nadzora:

"S

tem

samo po sebi ni nič narobe, pušča
pa

tako ravnanje vtis, da je vse, kar

zdajšnja opozicija zmore, to, da teče
v prazno.”

Ob tem

pa Perič

še: "In-

terpelacija je, to vemo vsi, smiselna, če ji lahko sledi grande finale,
pomeni

razrešitev

ministra." Potem
Hojs pred

tedni

ko

to

interpeliranega
je minister

sicer

Aleš

dopustil mo-

žnost, da se po interpelaciji poslovi
s položaja, pa je včeraj odvrnil le, da
se bo v primeru poslanske podpore
zopet pogovoril s premierjem: "To

je edina oportuna stvar, ki jo lahko
trenutno naredim."

Potem ko je enkrat

že "nepreklicno"
odstopil se bo v
primeru poslanske

podpore zopet
pogovoril z Janšo
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Mladina o Hojsovi parceli na koprskem
Mladina

pa je

poročala, da naj bi se bil minister Aleš Hojs okoristil s po-

močjo političnih

zaveznikov.

Mestna

občina

Koper

naj

bi se bila pod

vodstvom Borisa Popoviča odločila za prodajo gradbene parcele v
lombanu v velikosti 3894 kvadratnih metrov.

Na javni

dražbi se

Ko-

je za par-

celo potegoval le Rus Marat Idrisov, preko podjetja pa jo kupil po ceni 67,5
evra za kvadratni meter. Občina naj bi bila zatem parcelo začela komunalno opremljati, Idrisov

in

Popovičevemu

pa

jo na dele razdeljeno prodal Popoviču, Hojsu

infrastrukturnemu svetovalcu Radivoju Andjelkoviču.

Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 86 evrov za kvadra-

tni meter.

Da je nakup prijavil KPK,

financiral

pa

ga z lastnimi sredstvi in

s posojilom, je Hojs povedal za Mladino. Zanikal je, da bi mu pri nakupu

pomagal Popovič. Ob robu seje pa je včeraj navrgel le:

"Vse je napisano v

spletnem biltenu stranke Levica."

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

|HRi

i

_M

Notranji minister

Aleš

Hojs

je bil po neuspešno interpeliranem
gospodarskem

ministru Zdravku

Počivalšku druga tarča opozicije.

Foto:

Jaka GASAR
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A.S./STA

Hojs za parcelo na Obali odštel 76 tisoč evrov, za katero bi sicer
moral plačati vsaj 189 tisoč evrov več
0

Deli na:

18. Sep 2020,
12:28

Facebook

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

Twitter

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v
Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni ceni
prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za
notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da
parcelo tudi komunalno opremi.
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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!

Aleš Hojs trdi, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z
lastnimi sredstvi in delno s posojilom.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič,
odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno
komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
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Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo,
za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po
kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta
2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za
preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi
Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje
registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina
odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel,
skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem
začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati.
Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil
v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča
Mladina.

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

Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim
Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih
metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije,
nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne
parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs
pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Hojs do parcele na Obali po nenavadno nizki ceni?
Občina parcelo najprej poceni prodala in šele nato komunalno uredila
G. K.| 18. september 2020 ob 12:54
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Foto: BoBo

Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod Borisom
Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru Alešu
Hojsu in Popoviču.

mec: Hojs podpira posameznike, ki poveličujejo ustaštvo. Hojs: Ustaštvo je zavržno.
Tednik Mladina razkriva, da naj bi notranji minister Aleš Hojs s pomočjo političnih zaveznikov prišel do večje premoženjske koristi. Parcelo
na Obali naj bi namreč dobil po nenavadno nizki ceni.
Kot so objavili danes, se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju
Kolomban. Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat
Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV-ja ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena,
nižja od tiste, po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.

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

Ob tem tednik dodaja, da podjetje Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih
prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
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Občina je zemljišče prodala pod županovanjem Borisa Popoviča, ki je potem tudi sam ugodno kupil del zemljišča. Foto: BoBo

Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu
parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove hiše v Ljubljani.

Po prodaji občina uredi infrastrukturo
Ob prodaji parcele Idrisovu ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila
komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar
drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane
parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil
za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86 evrov na kvadrat.

Hojs nakup prijavil KPK-ju
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in
delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.

Zakaj niso uredili parcel pred prodajo?
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za
kvadratni meter oz. skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Dogodek, ki je požel veliko zanimanja
Predstavljene dobre prakse podjetij z lesenimi izdelki
Lesna industrija je izrednega pomena pri prehodu v podnebno nevtralno gospodarstvo in je kot taka tudi v
skladu z vizijo Slovenije kot države z zelenim, ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom, je bilo slišati na
včerajšnjem dogodku v Celju, na katerem so bile predstavljene dobre prakse poslovanja slovenskih podjetij z
lesenimi izdelki.
Uvodoma je udeležence pozdravil Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT), ki je poudaril strateški pomen lesa za Slovenijo. »Les je kot naravno obnovljiv vir naše
največje bogastvo, ki je po količini in kakovosti surovinsko zaledje za domačo industrijo,« je dejal. Ključ do
uspeha je v večji predelavi lesa v izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar prinaša tudi nova delovna mesta
ter višji in boljši življenjski standard. Ker je pri predelavi lesa potrebne bistveno manj energije kot pri drugih
materialih, je les pomemben tudi za zniževanje emisij toplogrednih plinov, hkrati je zaradi možnosti kaskadne
rabe lesenih izdelkov tudi v skladu z načeli krožnega gospodarstva. »Lesna industrija je zato izrednega
pomena pri prehodu v podnebno nevtralno gospodarstvo in je kot taka tudi v skladu z vizijo Slovenije kot
države z zelenim, ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom,« je dejal. Na kratko je povzel različne načine, s
katerimi MGRT podpira lesno industrijo, med drugim s soﬁnanciranjem projektov in investicij iz različnih virov
ter s prizadevanjem za spremembo uredbe o Zelenih javnih naročilih tako, da bo v vseh stavbah javnega
značaja vsaj 30 odstotkov lesa.
V nadaljevanju je direktor Direktorata za lesarstvo na MGRT Danilo Anton Ranc izpostavil, da največjo
vrednost v lesni verigi predstavljajo končni izdelki. Direktorat v sodelovanju z SPIRIT Slovenija tudi letos

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

izvaja številne promocijske aktivnosti za ozaveščanje različnih deležnikov o prednostih lesa in lesne
industrije. Pod sloganom Uporabimo slovenski les izvajajo različne strokovne posvete, razstave Čar lesa,
izobraževalne delavnice za otroke, soﬁnancirajo skupinske in individualne sejemske nastope podjetij in
drugo. Aktivno sodelujejo tudi pri pripravi nove Slovenske industrijske strategije, v kateri je lesna industrija
umeščena med področje zelene industrije ter podpirajo domače in tuje investitorje pri investicijah v lesno
industrijo. Ranc priložnost vidi predvsem v predstavitvi lesne industrije kot zelene in trajnostno naravnane
industrije, ki je lahko ob večji domači predelavi lesa ključna za doseganje ciljev Evropskega zelenega
dogovora. »Naš cilj je do leta 2030 povečati letno predelavo hlodovine na tri milijone m3 in prihodke od
prodaje na 2,5 milijona evrov,« je še povedal.
V nadaljevanju so bile predstavljene tudi aktualne ﬁnančne spodbude ministrstva in podpornih institucij za
spodbujanje konkurenčnosti podjetij v lesno-predelovalni panogi in stalen razvoj te panoge. Dotaknili so se
tudi vplivov rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja. Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew
CoE, je spregovorila o okoljskih vplivih predelave lesa in objektivnem vrednotenju le teh, pa tudi o
skladiščenju CO2 v lesu, kaskadni rabi lesa ter vlogi lesa v krožnem biogospodarstvu. Med drugim je
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spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je treba Evropo postaviti na prvo
mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s posebnim poudarkom na
lesarstvu.
V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih podjetij pravi odgovor
na spremembe, s katerimi se soočamo, spregovorila Alenka Hren, ki na SPIRIT Slovenija vodi nacionalni
program Trajnostne strateške poslovne transformacije podjetij. Podjetja morajo razmišljati in poslovati
drugače ter svojo poslovno strategijo zasnovati na poslovnih modelih, ki imajo transparenten in vključujoč
način vodenja in upravljanja, v načrtovanje izdelkov in storitev pa obvezno vključiti družbene, okoljske in
ekonomske učinke ter pričakovanja vseh ključnih deležnikov. »Priprava in načrtovanje trajnostne poslovne
transformacije je proces, njeno izvajanje pa zahtevna pot, na kateri je bistvena vloga vodstva, ki mora verjeti,
pa tudi živeti te spremembe, sicer njeno uresničevanje ni možno,« je dodala. Spomnila je, da je na poti
sprememb podjetjem lahko v veliko pomoč - tako strokovno kot ﬁnančno - spodbuda preko javnega razpisa
za trajnostno poslovno strateško transformacijo, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija. Z vzpostavljanjem trajnostnih
poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu že uspešno ustvarjajo in
ohranjajo konkurenčno prednost na trgu, na to pot pa je stopilo tudi veliko slovenskih podjetij. O svojih
motivih in izkušnjah so spregovorili Radivoj Jesenšek iz podjetja JERA mix d. o. o., Barbara Šubic iz podjetja
M Sora d. d. in Eva Colnarič iz podjetja EQUA d. o. o.
V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah igrajo pomembno vlogo
subjekti inovativnega okolja, ki predstavljajo vstopno točko v svet inovativnega podjetništva, njihove
aktivnosti pa soﬁnancira SPIRIT Slovenija. Večinoma so to podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki
parki in sorodne organizacije, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo
konkurenčnost, višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva. Jan Skok iz SAŠA
Inkubatorja je predstavil aktivnosti, programe in spodbude za inovativna zagonska podjetja, ki obsegajo
brezplačna svetovanja, svetovanja strokovnjakov s posameznih področij, mentorske programe, delavnice in
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številne druge. Udeleženci so v nadaljevanju prisluhnili tudi izkušnjam zagonskih inovativnih podjetij z
lesenimi izdelki: Matej Košir je predstavil večkrat nagrajeni otroški stol za hranjenje za otroke – FROC, Jure
Poličnik lesene izdelke za otroke in starše in Miha Dermol – leseni umivalnik.
Dogodek, ki je požel veliko zanimanja, so skupaj pripravili SPIRIT Slovenija, Direktorat za lesarstvo na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SAŠA inkubator. SPIRIT Slovenija in Direktorat za
lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za
promocijo slovenskega lesa in lesenih izdelkov doma in v tujini. Te potekajo tudi v letošnjem letu, z njimi pa
si prizadevata krepiti splošno zavedanje o lesu, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov, informirati
javnost o prednostih lesene gradnje in rabe lesa v bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in
družbeni odgovornosti.
Foto: SPIRIT Slovenija/LV
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KAPITAL UBIJA ŽIVLJENJA – UKINIMO
SEŽIGALNICO SMETI ANHOVO
KILAVO SEME18. 9. 2020 - 12.00 / KILAVO SEME

Kapital ubija življenja – ukinimo sežigalnico smeti Anhovo
Poziv na protestno akcijo Za naravo ob Sočo
V soboto, 19. 9., se bo od desete ure dalje vzdolž celotne reke Soče protestiralo proti uničevanju okolja in
človeških življenj zavoljo dobička. Ob šestnajsti uri pa bo manifestiranje koluminiralo v protestnem pohodu
od Anhovega do Deskl.
V osrednjem delu oddaje pa smo se pogovarjali z Društvom EKO Anhovo in dolina Soče - več informacijo
o "cementarni" in ostalih okoljskih bojih v Anhovem lahko najdete na: EKO Anhovo in dolina Soče –
društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo
*******************************************************************************************
Kapital ubija življenja – ukinimo sežigalnico smeti Anhovo
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Poziv na protestno akcijo Za naravo ob Sočo

V soboto, 19. 9., se bo od desete ure dalje vzdolž celotne reke Soče protestiralo proti uničevanju okolja in
človeških življenj zavoljo dobička. Ob šestnajsti uri pa bo manifestiranje kulminiralo v protestnem pohodu
od Anhovega do Deskl.
Razni lobiji nas vedno znova prepričujejo o neizbežnosti velikih posegov v naša okolja, kot so nove,
nepotrebne elektrarne na reki Soči. V času ekonomske nestabilnosti, ko je ena redkih gonilnih sil realnega
gospodarstva ostalo gradbeništvo, se takšni megainfrastrukturni projekti pričakovano, eksponentno
množijo. Poleg ogromnega števila na novo načrtovanih hidroelektrarn velja izpostaviti še drugi tir, tretjo os
in nov blok krške nuklearke.
Po drugi strani pa je gospodarstvo zavezano globalnemu trgu, ki narekuje privatizacijo in odprodajo
uspešnih podjetij njihovim večjim tekmecem, da se ti znebijo konkurence. Posledično se podjetja zapirajo,
vse to pa vodi v neproduktivno, odvisno in servilno družbo brez lastnih virov in produkcijskih sil, ki nima nič
več ponuditi trgu.
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A elite s tem še ne poostanejo brezposelne, saj je takšne osiromašene družbe še lažje izkoriščati in jim
vsiljevati lastne interese. Zavoljo dobička peščice in nekaj slabih delovnih mest postane sprejemljivo
uničevanje ogromnih površin rodovitne zemlje in gozda za umazano industrijo, kot je na primer lakirnica
avtomobilov Magna, ki je – mimogrede - v Hočah že zaprla svoja vrata, medtem ko vozi delavce z lokalnimi
plačami na nočno delo v avstrijsko podružnico.
Še eden od čedalje več takšnih primerov je sežigalnica smeti, sicer tudi cementarna in nekoč tovarna
azbesta v Anhovem. Ker se cementa ne splača več izdelovati, raje pošiljajo polizdelek – klinker, sicer
najbolj umazan del proizvodnje, v Italijo, sami pa raje uvažajo in sežigajo smeti.
Tudi v tem primeru gospodarske in politične klike tako na lokalni kot tudi državni ravni delujejo utečeno in
podporno. Skupaj odpirajo knjižnice, skupaj pišejo zakone, prelagajo odgovornost druga na drugo,
predvsem pa trdijo, da so trajno opustošenje okolja, ubijanje življenj in posledično socialno osiromašenje
lokalne skupnosti tako v državnem kakor lokalnem interesu.
Jasno je, v čigavem interesu je država, kakor tudi, kdo profitira v lokalnem okolju. Morda se včasih zdi, da
se v takšne arogantne prakse ne da posegati, vendar iz izkušenj vemo, da to ni nemogoče. Mnogim ni
vseeno, kaj se dogaja v njihovi okolici, in mnogi so se pripravljeni izkoriščevalskim praksam tudi pogumno
zoperstaviti, kakor so to storili mnogi v lokalni skupnosti okoli tovarne Anhovo. Zato podpiramo njihov boj in
pozivamo k udeležbi na sobotni akciji Za naravo ob Sočo. Izkoristimo manifestacijo, da se spoznamo,
povežemo in skupaj kujemo prihodnje boje.

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

Več informacij o samem dogodku lahko najdete na spletni strani Balkan River Defence.
***********************************************************************************
Intervju EKO Anhovo

o EKO Anhovo in dolina Soče – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, ki je nastalo pred petimi leti,
izhaja iz civilne iniciative, ki še posebej naslavlja onesnaževanje okolja zaradi sežiganja odpadkov v
cementarni Salonit Anhovo d.d., naslavlja problematiko onesnaževanja bivalnega okolja, s prstom kaže na
zgodovino azbestnih bolezni zaradi azbest-cementne proizvodnje, ter se bori za konec sežiganja in
posledično onesnaževanja zraka v Anhovem in okolici. Njihov bistven cilj je ozaveščanje lokalnih
prebivalcev o posledicah onesnaženja industrije.
V cementarni so s sosežigom začeli v 80ih letih, s pilotskim projektom, ko so začeli sosežigati izrabljene
avtomobilske pnevmatike za potrebe pridobivanja energije. Logika vodilnih v cementarni je, da več
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odpadkov, ko sežgejo, manjši ogljični odtis puščajo za seboj, saj za to porabijo manj trdih goriv in s tem
prispevajo k čistejšemu okolju.
Dnevno je to približno 300 ton smeti. Direktor Salonita je večkrat izjavil, da je njihov cilj 100% sežig, zaradi
česar se v društvu Eko Anhovo sprašujejo, ali v tem primeru sploh še gre za cementarno, glede na to, da
se preživlja s sosežigom smeti. Sosežigalnica ima dovoljenje za sežig 109.000 ton odpadkov, med katerimi
je lahko 1500 ton nevarnih odpadkov, gorijo pa predvsem uvoženi odpadki. Na ARSO so zaprosili za
četrtinsko povečanje dovoljenega sosežiga, kar bi znašalo sežig 135.000 ton odpadkov na leto. Društvo
Eko Anhovo je na to problematiko zavzeto opozarjalo in v državnem zboru doseglo, da se povečanje
dovoljenega sežiga zaenkrat označi kot neprimerno.
alstvo plačuje ogromno ceno za dobičke proizvodnje in nekaj delovnih mest, ne glede na to ali so investitorji
tuji ali domači. Skupnost od tega dobička nima veliko/nič, čeprav se podjetje predstavlja kot naklonjeno in
dobrodejno za lokalne prebivalce in njihovo gospodarstvo.
večina ljudi, ki dela po pisarnah in v vodstvu, ni iz lokalnega okolja. S tem, kdo so lastniki/investitorji in ali
obstajajo podobne zgodbe v drugih okoljih, kjer so prisotni lastniki cementarne, se društvo Eko Anhovo ne
ukvarja. S svojimi apeli naslavlja predvsem državo.
V preteklih letih je v javnosti zelo odmeval boj društva Ekokrog proti cementarni Lafarge iz Trbovelj, ki je
bila zaradi pritiskov prisiljena ustaviti sežiganje odpadkov. Ob tem je pomembno poudariti, da je
cementarna iz Trbovelj manjši onesnaževalec od cementarne iz Anhovega. V Sloveniji je v letih od 2013 do
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2018 devet proizvodnih obratov v zrak spustilo 45.796 kilogramov benzena, od tega Salonit 18.750
kilogramov (41 odstotkov), Lafarge pa 2791 kilogramov (6 odstotkov).
600 zdravnikov je odločevalce pozvalo k bolj previdnemu ravnanju pri podeljevanju dovoljenj za dejavnost
sosežiga. Zaradi dolgotrajnostne obremenitve okolja, je širše področje Anhovega veliko bolj obremenjeno z
boleznimi, ki so posledica uporabe azbesta.
ovanja društva je prenehanje sosežiga v cementarni in sanacija okolja. Država mora sprejeti nek sanacijski
načrt, oziroma mora k temu pristopiti aktivno. Društvo sicer ima vizijo sanacije degradiranega okolja, ki
Srednjesoško dolino vidi kot primerno za trajnostno gospodarstvo, obrti in turizem, v glavnem za aktivnosti,
ki bodo sprejemljive za okolje, ki je bilo onesnaženo 100 let in ki nanj nimajo tako močnega vpliva, kot ga
ima cementarna. Zaradi močne industrije v tako majhnem okolju, se druge podjetniške iniciative v zadnjem
stoletju niso razvijale. Tudi pridelovanje hrane zaradi onesnaženosti okolja ni primerno.
V soboto, 19.9.2020, bo društvo Eko Anhovo gostilo akcijo Za naravo ob Sočo.
*****************************************************************************
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Kilave čire-čare
Kompava
Rastlino kompava poznamo pod različnimi imeni, najbolj kot bodečo nežo. Poleg tega pa jo opisujejo še z
imeni konjska potica, kozja potica, kužnica, pumpava, sitnec, veliki striček, vražji striček, kampaneža,
brdavža, dodaneža. Zelišče se kot zdravilna zel uporablja že od antike, najbolj je uporabna korenika.
Posušena korenika je v ljudskem zdravilstvu znana kot protistrup, s katerim so zdravili celo kačje pike.
Poleg tega naj bi delovala kot blago odvajalo in lečila kožne bolezni, razne razjede, čire in lišaje. Poleg
tega pa se je uporabljala pri zobobolih in drugih boleznih ustne votline. Kompavo so največkrat pripravili
kot poparek z vodo ali za določen čas namočili v vinu ali kisu.
Poleg tega pa so z njo zdravili tudi živino, kjer so jo prav tako uporabljali pri vseh težavah s kožo in za
izboljšanje prebave živali. V Franciji in Švici so jo uporabljali tudi kot sirilo za pripravo različnih mlečnih
proizvodov. Poleg vseh uporab v zdravilstvu pa je bodeča neža nekoč služila za naravni barometer, saj se
pri nizkem zračnem tlaku cvetovi rastline zapro, kar je največkrat pokazatelj bližajočega se slabega
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vremena.
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Površina: 117 cm2

SPODNJE KRAŠE

V teku druga faza
prenove ceste
Občina Nazarje je pred dvema letoma izvedla
prvo fazo ureditve krajevne ceste Spodnje

Kra-

še-Brdo v dolžini 211 m. V teh dneh se je pričela druga faza rekonstrukcije odseka te ceste v
dolžini 275 m.
REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA VOZIŠČA
Gre za krajevno cesto v kraju Spodnje Kraše, ki

se

priključuje

državno cesto

na

Grad-Nazarje. Dela, ki

jih

Gornji

izvaja Gradbeništvo

-

posredništvo Ribežl Samo s.p., obsegajo rekonstrukcijo oziroma preplastitev obstoječega vo-

zišča, katerega širina v obstoječem stanju znaša tri metre. Širina vozišča se po prenovi ne bo
spremenila.
DOLOČILI MESTA ZA LUČI JAVNE

RAZSVETLJAVE
Hkrati bodo v sklopu rekonstrukcije ceste deloma uredili brežino med jarkom ob cesti in cesto z novim

opornim zidom. Ureja se odvod me-

teorne vode s ceste

in zalednih površin. Skupaj
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s sosedi ob cesti pa so

določili stojna mesta za

nekaj luči javne razsvetljave.
Marija Lebar

Dela na cesti v Spodnjih Krašah so v polnem
teku. (Fotodokumentacija Občine Nazarje)
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Predstavljene dobre prakse podjetij z lesenimi izdelki
18. septembra, 2020

V Celju je včeraj potekal dogodek Dobre prakse poslovanja in vstopanja na trg slovenskih podjetij z lesenimi
produkti, ki je zajemal predavanja na temo vpliva rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja ter primere
dobrih praks poslovanja slovenskih podjetij z lesenimi izdelki.
Uvodoma je udeležence pozdravil Simon Zajc, državni sekretar na MGRT, ki je poudaril strateški pomen lesa
za Slovenijo: »Les je kot naravno obnovljiv vir naše največje bogastvo, ki je po količini in kakovosti surovinsko
zaledje za domačo industrijo. Ključ je v večji predelavi lesa v izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar prinaša
tudi nova delovna mesta ter višji in boljši življenjski standard. Ker je pri predelavi lesa potrebne bistveno manj
energije kot pri drugih materialih, je les pomemben tudi za zniževanje emisij toplogrednih plinov, hkrati je zaradi
možnosti kaskadne rabe lesenih izdelkov v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Zato je lesna industrija
izrednega pomena pri prehodu v podnebno nevtralno gospodarstvo in je kot taka tudi v skladu z vizijo Slovenije
kot države z zelenim, ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom.« Na kratko je povzel različne načine, s katerimi
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podpira lesno industrijo, med drugim s soﬁnanciranjem
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projektov in investicij iz različnih virov ter s prizadevanjem za spremembo uredbe o Zelenih javnih naročilih
tako, da bo v vseh stavbah javnega značaja vsaj 30 odstotkov lesa.
V nadaljevanju je direktor Direktorata za lesarstvo na MGRT Danilo-Anton Ranc izpostavil, da največjo
vrednost v lesni verigi predstavljajo končni izdelki. Direktorat v sodelovanju s SPIRIT Slovenija tudi letos izvaja
številne promocijske aktivnosti za ozaveščanje različnih deležnikov o prednostih lesa in lesne industrije. Pod
sloganom Uporabimo slovenski les izvajajo različne strokovne posvete, razstave Čar lesa, izobraževalne
delavnice za otroke, soﬁnancirajo skupinske in individualne sejemske nastope podjetij. Aktivno sodelujejo tudi
pri pripravi nove Slovenske industrijske strategije, v kateri je lesna industrija umeščena med področje zelene
industrije ter podpirajo domače in tuje investitorje pri investicijah v lesno industrijo. Direktor Direktorata za
lesarstvo priložnost vidi predvsem v predstavitvi lesne industrije kot zelene in trajnostno naravnane industrije, ki
je lahko ob večji domači predelavi lesa ključna za doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora. »Naš cilj je
do leta 2030 povečati letno predelavo hlodovine na 3 milijone m3 in prihodke od prodaje na 2,5 milijona evrov,«
je še povedal.
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V nadaljevanju so bile predstavljene tudi aktualne ﬁnančne spodbude ministrstva in podpornih institucij za
spodbujanje konkurenčnosti podjetij v lesnopredelovalni panogi in stalen razvoj te panoge. Dotaknili so se tudi
vplivov rabe lesa na okolje v luči trajnostnega razvoja.
Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je spregovorila o okoljskih vplivih predelave lesa in
objektivnem vrednotenju le teh, pa tudi o skladiščenju CO2 v lesu, kaskadni rabi lesa ter vlogi lesa v krožnem
biogospodarstvu. Med drugim je spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je
treba Evropo postaviti na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s
posebnim poudarkom na lesarstvu.
V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih podjetij pravi odgovor na
spremembe, s katerimi se soočamo, spregovorila Alenka Hren, ki na SPIRIT Slovenija vodi nacionalni program
Trajnostne strateške poslovne transformacije podjetij. »Podjetja morajo razmišljati in poslovati drugače ter svojo
poslovno strategijo zasnovati na poslovnih modelih, ki imajo transparenten in vključujoč način vodenja in
upravljanja, v načrtovanje izdelkov in storitev pa obvezno vključiti družbene, okoljske in ekonomske učinke ter
pričakovanja vseh ključnih deležnikov. Priprava in načrtovanje trajnostne poslovne transformacije je proces,
izvajanje le te pa zahtevna pot, pri tem pa je bistvena vloga vodstva, ki mora verjeti, pa tudi živeti te spremembe,
sicer njeno uresničevanje ni možno,« je poudarila.
Z vzpostavljanjem trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu
že uspešno ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost na trgu, na to pot pa je stopilo tudi veliko slovenskih
podjetij. O svojih motivih in izkušnjah so tako spregovorili Radivoj Jesenšek iz podjetja JERA mix d. o. o.,
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Barbara Šubic iz podjetja M Sora d. d. in Eva Colnarič iz podjetja EQUA d. o. o.
V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah igrajo pomembno vlogo
subjekti inovativnega okolja, ki predstavljajo vstopno točko v svet inovativnega podjetništva in so po celi
Sloveniji. Večinoma so to podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki in sorodne organizacije, ki
spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost, višjo dodano vrednost
in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva. Jan Skok iz SAŠA Inkubatorja, je predstavil aktivnosti,
programe in spodbude za inovativna zagonska podjetja, ki obsegajo brezplačna svetovanja, svetovanja
strokovnjakov s posameznih področij, mentorske programe, delavnice in številne druge. Udeleženci so lahko
prisluhnili tudi izkušnjam zagonskih inovativnih podjetij z lesenimi izdelki: Matej Košir je predstavil večkrat
nagrajeni otroški stol za hranjenje za otroke – FROC, Jure Poličnik – LESek – leseni izdelki za otroke in starše in
Miha Dermol – leseni umivalnik.
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Dogodek, ki je požel veliko zanimanja, so skupaj pripravili Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo, SPIRIT Slovenija ter SAŠA inkubator.
Gre za del promocijskih aktivnosti Direktorata za lesarstvo – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
agencije SPIRIT Slovenija, ki že več let skupaj izvajata vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih
izdelkov doma in v tujini. Te potekajo tudi v letošnjem letu, z njimi pa si prizadevata krepiti splošno zavedanje o
lesu, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov, informirati javnost o prednostih lesene gradnje in rabe lesa v
bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in družbeni odgovornosti.
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Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Direktorat za lesarstvo
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ARHITEKTURA DOGODKI

17. SEPTEMBRA, 2020

Razstava Goričko: nov pogled na
podeželje

Študenti arhitekture iz Tehnične univerze na Dunaju, Tehnične univerze v
Gradcu in Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani odpirajo nove poglede
na sodobne oblike bivanja in dela na Goričkem, odmaknjeni podeželski
pokrajini v severovzhodni Sloveniji, na tromeji z Avstrijo in Madžarsko, z
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velikim potencialom za razvoj novih načinov sobivanja arhitekture, narave in
kulturne krajine.
Direktorica javnega zavoda Krajinski park Goričko Stanka Dešnik in mentorji
prof. Hans Gangoly, prof. Tina Gregorič, prof. András Pálffy, prof. Vasa J.
Perović in prof. Maruša Zorec vas skupaj s svojimi ekipami vljudno vabijo na
ogled razstave študentskih projektov za Goričko.
Odprto od torka do nedelje:
v septembru 10.00 -18.00,
v oktobru 10.00 – 16.00
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na gradu Grad.
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Sodelujoči projekti:
Živeti z Zemljo
Vse več ljudi se seli v mesta in vedno manj jih zna živeti na zemlji in z njo.
Vse manj hrane si pridelamo sami in vedno bolj smo odvisni od drugih. Kako
so to znali nekoč in kako lahko živimo z zemljo danes ‒ bližje in bolje? Kako
se zemlja spreminja v gradivo in v katerih oblikah lahko preraste v
arhitekturo? Raziskovanje preteklosti nas lahko popelje v prihodnost, ki je še
ne poznamo, v novo arhitekturo našega časa.
Raziskovali smo kulturno krajino Goričkega, nekdanje tipologije, materiale in
tehnike gradnje, da bi ustvarili nove vsebine, tipologije in priložnosti za
bivanje v tem posebnem prostoru. Raziskovali smo naravne materiale tega
okolja in nove možnosti njihove rabe. Študentski projekti so se razvijali na
terenu, v sodelovanju z raznovrstnimi lokalnimi strokovnjaki, poznavalci
kulturne krajine, zgodovine, arhitekture, materialov in tehnik.
Razmisleki, raziskave in predlogi, prikazani na razstavi, izhajajo iz
razumevanja tradicije tega prostora in njene interpretacije, ki s sodobno
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arhitekturo ponovno vzpostavlja soodvisnost ljudi in krajine.

Prof. Maruša Zorec, Uroš Rustja, Tadej Bolta, Andraž Keršič*
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

Projekt Goričko, Sodobna Agrarna Krajina
»Architecture and Agriculture historically do not coincide ever, but today the
situation changes. There is no longer an agricultural civilization and urban,
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both part of the same economic logic of capitalism.«
Andrea Branzi
Goričko je krajinski park, ki združuje naravo in agrikulturo ter nanjo navezano
infrastrukturo. Na območju z geografsko in s političnega vidika obrobno lego
se dogaja razmeroma stihijski prehod iz tradicionalno agrarnih v razne oblike
sodobnih komercialnih dejavnosti, ki spreminjajo krajinsko podobo in
programsko usmeritev območja.
Pri letošnjem seminarskem projektu smo se ukvarjali z vizijo razvoja območja
z izvajanjem novih bivanjskih, produkcijskih, izobraževalnih in turističnih
programov ter njihovo navezavo na tradicionalne ‒ obstoječe in na novo
obujene (posodobljene) ‒ dejavnosti v specifični krajini. Nove infrastrukturne,
programske in tipološke rešitve na Goričkem vzpostavljajo novo sodobno
(post)agrarno krajino.
Za vsako od lokacij so študentje 2., 3., 4. in 5. letnikov razvili drugačno
arhitekturno in programsko vizijo ter pokazali različne pristope do obravnave
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prenove, interpretacije dediščine in oblikovanja krajine.
Na gradu so razvijali program gradbene akademije, hotela in kulinarike ter
programe za lokalno skupnost. Pristava je postala center razvoja in
predstavitve lokalnih obrtnikov, kraj, kjer se srečujejo skupnost in obiskovalci,
objekt s socialnimi stanovanji v navezavi na javne programe. Območje
taverne se je razvilo v center tekstilnih obrti in oblikovanja oziroma počitniški
objekt za mlade in naselje za bivanje starejših. Opuščena vinograda sta se
revitalizirala z raznimi oblikami agrikulturnih dejavnosti v navezavi na
sodobne oblike turizma, kot so sirarna, sadovnjak s proizvodnjo izdelkov,
nasad zelišč, vinograd z vinsko kletjo. Marof je postal samooskrbna gostilna
s kmetijo in različnimi turističnimi zmogljivostmi in v drugem scenariju terme,
ki se ogrevajo z odvečno toploto server kmetije.
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Prof. Vasa J. Perović, Anja Vidic, Jure Grohar
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Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
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Arhitektura in Podeželje
Podeželje je bilo od nekdaj zakladnica narave – omogočalo je pobeg pred
vrvežem mestnega življenja. Ideja o naravi in tradiciji je prevladovala vse do
danes, strukture kmetijskega območja pa so se ob tem stalno spreminjale.
Namesto drobnjakarskega ročnega dela v današnji proizvodnji raznega blaga
prevladuje tehnologija, ki vpliva na podobo kmetijskih območij po vsem
svetu, in to z na videz neskončnimi površinami rastlinjakov in proizvodnih
hal. Sočasno je opazno povečano zanimanje za proizvodnjo v lokalnem
okolju in proizvodnjo, katere cilj je ohranjanje naravnih virov. Čedalje več je
malih podjetij in kmetij, katerih lastniki verjamejo v trajnostno proizvodnjo.
Argument za zasnovo pridelave čaja in mizarske delavnice na Goričkem
temelji na teh najnovejših razvojnih dogodkih.
Pridelava čaja na Goričkem in mizarska delavnica
Zasnova stavbe za pridelavo in uživanje zeliščnega čaja na obrobju vasi
Grad je omogočila podlago za proučevanje sodobne arhitekture kmečkega
območja ter obstoječih razmer za življenje in delo na takem območju.
Rezultat tega je vizija kraja proizvodnje in regeneracije, industrijske lokacije,
ki je sočasno kraj kulturne in družbene izmenjave.

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

Oblikovalska naloga v mizarski delavnici združuje obrtništvo in industrijsko
proizvodnjo. Ob upoštevanju gradnje, delovanja in vzdušja so morali študenti
najti izrazno obliko za prostor izdelave in predstavitve, ki bi se ustrezno
umestil v okolico in bi ustvaril pozitivno vizijo za prihodnost prebivalstva in
okolja v regiji.
Prof. Hans Gangoly, Tobias Gruber, Eva Sollgruber, Ulrike Tischler
TU GRAZ – Institut für Gebäudelehre

Območje Naravnega Parka Goričko/Manufaktura Goričko
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V dveh projektih v letih 2019/2020, tj. Območje naravnega parka Goričko in
Manufaktura Goričko, je Oddelek za oblikovanje in teorijo oblikovanja na
Dunaju pozornost namenil pozitivnim razvojnim težnjam na podeželju in
njegovi strukturi. Območje, izbrano za to proučevanje, je bil trideželni naravni
park Raab-Őrség-Goričko.
Kako lahko združimo oboje – hrepenenje in potrebo po uporabi krajine v
oblikovalskem smislu kot kulturne krajine in za njeno poselitev? Ali so
strukture stare kulturne pokrajine, skupaj z njenimi oblikami bivanja in dela,
resnično tako zastarele, kot se zdi na podlagi industrializacije kmetijstva? Ali
pa je še vedno mogoč privlačen, v manjšem obsegu in kompleksen način
povezovanja ljudi in narave? Zlasti v času, ko je kakovost hrane postala
glavna skrb tistih, ki vodijo zavestni življenjski slog, ko virov čedalje bolj
primanjkuje in je mobilnost družbe vprašljiva.
prof. András Pálffy, prof. Mihail Amariei, prof. Men Duri Arquint, prof.
Albert Kirchengast
Inge Andritz, Walter Cernek, Felix Krebs, Ernst Pfaffeneder, Gervin
Sonnberger, Gerhard Schnabl
Manfred Walzer
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TU Wien – Oddelek za oblikovanje in teorijo oblikovanja
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Akademija Opeke Goričko
Po podatkih Združenih narodov ustvarijo stavbe in gradbeništvo 39 % vseh
emisij CO2. Ogljični odtis je le še večji, ko prištejemo vpliv prevoza
materialov ter končnega rušenja.
Pomen kratkih razdalj med virom in mestom predelave surovin ter njihovo
nadaljnjo uporabo – torej med proizvajalcem in potrošnikom – mora spet
postati tehtno merilo. Preden se odločamo za novogradnje je treba najprej
pretehtati možnosti prenove, preobrazbe in širitve obstoječih stavb. Linearno
razumevanje materialnih ciklov mora dati prednost krožnemu gospodarstvu,
ki vzpodbuja ponovno uporabo in recikliranje.
Cilj seminarja je bil raziskati opeko kot enega najstarejših in obstojnih, a
vendarle sodobnih gradbenih materialov; v naravnem parku Goričko pa
razviti Akademijo opeke, ki izpostavlja potenciale podeželja, lokalne
materialne vire in obrtništvo. V vasi Grad je seminar zasnoval testno
območje za objekt, ki hkrati služi namenom raziskave, proizvodnje in
promocije opeke.
Na razstavi so predstavljeni izsledki seminarja, ki temeljijo na zgornjih
predpostavkah. Vsak izmed sedmih projektov se odziva na specifičen pristop
k raziskavi gradbenih principov zidanja z opekami skozi izbrane arhitekturne
reference na eni strani ter inovativnimi sestavami materialov in njihovimi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proizvodnimi procesi na drugi.
prof. Tina Gregorič, Eva Mair
TU Wien – Oddelek za arhitekturno tipologijo in projektiranje
Vabljeni!
Foto: Tadej Bolta
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nebno nevtralno gospodarstvo in je kot taka tudi v skladu z vizijo Slovenije kot države z
zelenim, ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom, je bilo slišati na dogodku v Celju, na
katerem so bile predstavljene dobre prakse poslovanja slovenskih podjetij z lesenimi
izdelki.
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Uvodoma je udeležence pozdravil Simon Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki je poudaril strateški pomen lesa za
Slovenijo. »Les je kot naravno obnovljiv vir naše največje bogastvo, ki je po količini in
kakovosti surovinsko zaledje za domačo industrijo,« je dejal. Ključ do uspeha je v večji
predelavi lesa v izdelke z visoko dodano vrednostjo, kar prinaša tudi nova delovna mesta ter
višji in boljši življenjski standard. Ker je pri predelavi lesa potrebne bistveno manj energije
kot pri drugih materialih, je les pomemben tudi za zniževanje emisij toplogrednih plinov,
hkrati je zaradi možnosti kaskadne rabe lesenih izdelkov tudi v skladu z načeli krožnega
gospodarstva. »Lesna industrija je zato izrednega pomena pri prehodu v podnebno
nevtralno gospodarstvo in je kot taka tudi v skladu z vizijo Slovenije kot države z zelenim,
ustvarjalnim in pametnim gospodarstvom,« je dejal. Na kratko je povzel različne načine, s
katerimi MGRT podpira lesno industrijo, med drugim s soﬁnanciranjem projektov in
investicij iz različnih virov ter s prizadevanjem za spremembo uredbe o Zelenih javnih
naročilih tako, da bo v vseh stavbah javnega značaja vsaj 30 odstotkov lesa.

V nadaljevanju je direktor Direktorata za lesarstvo na MGRT Danilo Anton Ranc izpostavil,
da največjo vrednost v lesni verigi predstavljajo končni izdelki. Direktorat v sodelovanju z
SPIRIT Slovenija tudi letos izvaja številne promocijske aktivnosti za ozaveščanje različnih
deležnikov o prednostih lesa in lesne industrije. Pod sloganom Uporabimo slovenski les
izvajajo različne strokovne posvete, razstave Čar lesa, izobraževalne delavnice za
otroke, soﬁnancirajo skupinske in individualne sejemske nastope podjetij in drugo.
Aktivno sodelujejo tudi pri pripravi nove Slovenske industrijske strategije, v kateri je lesna
industrija umeščena med področje zelene industrije ter podpirajo domače in tuje investitorje
pri investicijah v lesno industrijo. Ranc priložnost vidi predvsem v predstavitvi lesne
industrije kot zelene in trajnostno naravnane industrije, ki je lahko ob večji domači predelavi
lesa ključna za doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora. »Naš cilj je do leta 2030
povečati letno predelavo hlodovine na tri milijone m3 in prihodke od prodaje na 2,5
milijona evrov,« je še povedal.
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V nadaljevanju so bile predstavljene tudi aktualne ﬁnančne spodbude ministrstva in
podpornih institucij za spodbujanje konkurenčnosti podjetij v lesno-predelovalni panogi
in stalen razvoj te panoge. Dotaknili so se tudi vplivov rabe lesa na okolje v luči
trajnostnega razvoja. Prof. dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, je spregovorila
o okoljskih vplivih predelave lesa in objektivnem vrednotenju le teh, pa tudi o skladiščenju
CO2 v lesu, kaskadni rabi lesa ter vlogi lesa v krožnem biogospodarstvu. Med drugim je
spomnila tudi na nedavni poziv evropskega parlamenta vsem državam, da je treba Evropo
postaviti na prvo mesto v svetu na področju gradbeništva, krožnega gospodarstva in obnov, s
posebnim poudarkom na lesarstvu.

V nadaljevanju je o tem, da je trajnostna poslovna strateška transformacija slovenskih podjetij
pravi odgovor na spremembe, s katerimi se soočamo, spregovorila Alenka Hren, ki na
SPIRIT Slovenija vodi nacionalni program Trajnostne strateške poslovne transformacije
podjetij. Podjetja morajo razmišljati in poslovati drugače ter svojo poslovno strategijo
zasnovati na poslovnih modelih, ki imajo transparenten in vključujoč način vodenja in
upravljanja, v načrtovanje izdelkov in storitev pa obvezno vključiti družbene, okoljske in
ekonomske učinke ter pričakovanja vseh ključnih deležnikov. »Priprava in načrtovanje
trajnostne poslovne transformacije je proces, njeno izvajanje pa zahtevna pot, na kateri je
bistvena vloga vodstva, ki mora verjeti, pa tudi živeti te spremembe, sicer njeno
uresničevanje ni možno,« je dodala. Spomnila je, da je na poti sprememb podjetjem lahko v
veliko pomoč – tako strokovno kot ﬁnančno – spodbuda preko javnega razpisa za trajnostno
poslovno strateško transformacijo, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija. Z vzpostavljanjem
trajnostnih poslovnih strategij in modelov vodilna podjetja iz različnih panog po vsem svetu
že uspešno ustvarjajo in ohranjajo konkurenčno prednost na trgu, na to pot pa je stopilo tudi
veliko slovenskih podjetij. O svojih motivih in izkušnjah so spregovorili Radivoj Jesenšek iz
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podjetja JERA mix d. o. o., Barbara Šubic iz podjetja M Sora d. d. in Eva Colnarič iz podjetja
EQUA d. o. o.

V procesu spodbujanja inovativnosti in podjetništva pri različnih ciljnih skupinah igrajo
pomembno vlogo subjekti inovativnega okolja, ki predstavljajo vstopno točko v svet
inovativnega podjetništva, njihove aktivnosti pa soﬁnancira SPIRIT Slovenija. Večinoma so
to podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki in sorodne organizacije, ki
spodbujajo nastajanje novih podjetij, zlasti tistih, ki so pomembna za večjo konkurenčnost,
višjo dodano vrednost in enakomernejši regionalni razvoj podjetništva. Jan Skok iz SAŠA
Inkubatorja je predstavil aktivnosti, programe in spodbude za inovativna zagonska podjetja,
ki obsegajo brezplačna svetovanja, svetovanja strokovnjakov s posameznih področij,
mentorske programe, delavnice in številne druge. Udeleženci so v nadaljevanju prisluhnili
tudi izkušnjam zagonskih inovativnih podjetij z lesenimi izdelki: Matej Košir je predstavil
večkrat nagrajeni otroški stol za hranjenje za otroke – FROC, Jure Poličnik lesene izdelke za
otroke in starše in Miha Dermol – leseni umivalnik.

Dogodek, ki je požel veliko zanimanja, so skupaj pripravili SPIRIT Slovenija, Direktorat za
lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SAŠA inkubator.
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SPIRIT Slovenija in Direktorat za lesarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo že od leta 2013 izvajata vrsto aktivnosti za promocijo slovenskega lesa in lesenih
izdelkov doma in v tujini. Te potekajo tudi v letošnjem letu, z njimi pa si prizadevata krepiti
splošno zavedanje o lesu, spodbujati uporabo lesa pri gradnji objektov, informirati javnost o
prednostih lesene gradnje in rabe lesa v bivalnem okolju ter njegovem ekološkem pomenu in
družbeni odgovornosti.

Foto: SPIRIT Slovenija/LV

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

Oznake: InnoRenew les leseni izdelki spirit
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Hojs do parcele na Obali po nenavadno nizki ceni?

Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina
še pod Borisom Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po
delih med drugim prodal ministru Alešu Hojsu in Popoviču.
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Hojs v Kolombanu kupil parcelo po ugodni
ceni
STA

Slovenija

18. 09. 2020, 12.45 , posodobljeno: 18. 09. 2020, 14.55
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Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele v Kolombanu
s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu
Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in
Borisu Popoviču. Medtem je občina sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.

Minister Aleš Hojs je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, nakup je
financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič. Foto: STA

KOLOMBAN > Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil
še Boris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban. Sklenila je prodati
večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do katerega ni mogoč normalen dostop z
avtomobilom.
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Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih metrov veliko gradbeno parcelo,
za parcelo se je potegoval le Rus Marat Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po
izklicni ceni 262.920 evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste, po
kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja Mladina.
Ob tem tednik dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in dejansko do leta
2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se za podjetje, registrirano za
preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja Andjelkovića, ki naj bi Rusu
"prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele. Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral
na naslovu njegove hiše v Ljubljani.
Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil Idrisov, je občina
odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo, torej cesto do vseh prodanih parcel,
skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.

Po prodaji občina zagnala komunalno opremljanje
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Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je občina takoj za tem
začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati.
Namesto zemljišča za cesto, ki jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil
v zameno še preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča, poroča
Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim Popoviču,
Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina. Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po
ceni 75.910 evrov oziroma po 86 evrov na kvadrat.

Hojs zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije,
nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal
Popovič.
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter takšne parcele
gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oziroma skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi
potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
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Površina: 112 cm2

SIMBOLIČNA POLOŽITEV

TEMEUNEGA KAMNA ZA VILO MOZIRJE

Stanovanja bodo vseljiva konec julija 2021
V

Podrožniku

so

li gradbeni stroji, saj

avgusta
so

zopet

delavci

zahrume-

podjetja

Vis

bau d.o.o, iz Šoštanja pričeli z gradnjo novega
večstanovanjskega objekta.

Kljub

da so

temu

dela že v polnem teku, sta lastnik podjetja Visar

Kurtaj

in župan občine Mozirje
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hoveršnik na

priložnostni slovesnosti

Ivan

11.

gi investitorji prepoznavajo kot poslovno priložnost,

Urejena krajina nudi dobre pogoje bivanja,

kar pomeni tudi dobro prodajo stanovanj, Tako
se je zgodilo
ru že služijo

s tremi

objekti, ki

na

svojemu namenu in ki

tem

prosto-

jih je zgra-

Su-

dilo kamniško podjetje Graditelj. Z novo gradnjo

sep-

podjetja Vis bau pa bo prišlo na trg še novih 23

tembra postavila ploščo s temeljnim kamnom.
Slovesnosti so se udeležili vsi, ki so povezani
s projektom, z investitorjeve strani poimenova-

stanovanj, ki bodo po načrtih vseljiva konec

ju-

lija prihodnje leto,

Tekst in foto: Benjamin Kanjir

nim Vila Mozirje. Zbrane je uvodoma nagovoril
Kurtaj, za njim pa se je za prihod in prepoznano

Visar Kurtaj (levo) in župan Ivan

priložnost zahvalil župan Suhoveršnik. Poudaril

Suhoveršnik sta postavila temeljni

je, da je Mozirje kraj miru in urejenosti, kar mno-

kamen novega objekta.
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Hojs do parcele na Obali po nenavadno
nizki ceni?
Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na
morje je koprska občina še pod Borisom Popovičem najprej po ugodni ceni
prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal
ministru Alešu Hojsu in Popoviču.
Več na: https://www.rtvslo.si/slovenija/hojs-do-parcele-na-obali-ponenavadno-nizki-ceni/536449
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Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?
2020-9-18 01:06 pm

Zadnje novice → Slovenija
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Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je koprska občina še pod
Borisom Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim
prodal ministru Alešu Hojsu in Popoviču.
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“Vse je napisano v spletnem biltenu
stranke Levica, to je Mladina” – Aleš Hojs
o očitkih glede nakupa poceni parcele na
obali
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18. septembra 2020

Medtem ko je v dvorani Državnega zbora potekala burna razprava o interpelaciji, se je marsikaj
dogajalo tudi v zakulisju oziroma pred veliko dvorano Državnega zbora, kjer so novinarji
intervjuvali poslance in ministre iz pozicije in opozicije. Kako polemična je bila razprava, je
pokazal tudi glasen prepir na WC-ju državnega zbora, kjer sta se srečala predlagatelj
interpelacije Matjaž Nemec in državni sekretar MNZ Franc Kangler, ki sta se zapletla v ostro
polemiko.
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Med drugim je pred mikrofone stopil tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je bil danes na tapeti pred
poslanci. Na vprašanje novinarjev, ali lahko pojasni kako pravzaprav je prišel do tega zemljišča je
Hojs na kratko dejal: “Vse je napisano v spletnem biltenu stranke Levica, to je Mladina,” in odšel.
Čeprav nakup parcele na morju ni bil predmet današnje interpelacije, pa je zapis tednika
Mladina, ki je prav na dan interpelacije proti notranjemu ministru razkril okoliščine prodaje
komunalno opremljene gradbene parcele v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska
občina najprej po ugodni ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim
prodal ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču.
Hojs naj bi za parcelo na Obali odštel 76 tisoč evrov, za katero bi sicer moral plačati vsaj 189
tisoč evrov več.
Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je v izjavi ob robu seje DZ napovedal, da se bo po
današnji interpelaciji, če bo prejel podporo, o svojem položaju ponovno pogovoril s
predsednikom vlade Janezom Janšo. “To je edina oportuna stvar, ki jo lahko trenutno naredim,”

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

je ocenil.
Komentiral pa je tudi interpelacijo ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec, ki jo je napovedala
LMŠ. Vložila jo bo v ponedeljek, podporo pa so že napovedale tudi opozicijske SD, Levica in
SAB. Temu se utegne pridružiti tudi DeSUS, ki zaradi strankarskih razmer svoje nekdanje
predsednice ne vidi več niti na ministrskem položaju.
“Jaz bi rekel, da gre za te obupne poskuse popolnoma razštelane opozicije, ki na vsak način želi
razsuti to vlado. Ne gre za to, kaj nekdo dela zakonito ali nezakonito. Gre za to in to je pač edini
njihov cilj v tem trenutku, da se spodkoplje vlada in v bistvu, da vlada pade,” je dejal Hojs.
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Kje je Aleš Hojs našel denar za nakup
parcele?
Nova afera ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa: kdo mu
je posodil denar za nakup parcele na Obali, ki jo je očitno
kupil z velikanskim popustom?

petek, 18. 9. 2020,
17:30
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Avtor: Primož Cirman / Tomaž
Modic
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STA

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je julija lani poceni prišel do zemljišča v
Kolombanu s pogledom na slovensko obalo, ki je bilo do leta 2017 v lasti Mestne občine
Koper. Nakup je delno financiral s posojilom, ki ga na zemljišču ni zavaroval s hipoteko.
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Zdaj ga bo občina še komunalno opremila in to na lokaciji, kjer na kanalizacijo čakajo že
desetletja.
Zgodbo o sumljivih nepremičninskih poslih je danes objavila Mladina. V njej imajo glavno
vlogo Hojs, nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki je bil pred dnevi v igri za položaj
državnega sekretarja pri ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku, Popovičev
svetovalec Radivoj Andjelković in ruski poslovnež Marat Idrisov. Toda zgodba odpira
tudi številna vprašanja o premoženju ministra Hojsa, saj ta ne želi razkriti, kdo mu je
posodil denar za nakup parcele na Obali.

Hojsovo posojilo brez hipoteke
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Koprska občina je aprila 2017 na javni dražbi prodajala 3894 kvadratnih metrov veliko
gradbeno parcelo, ki ni imela urejenega dostopa ali kanalizacije. Zanjo se je potegoval le
Rus Idrisov, znanec Popovičevega svetovalca Andjelkovića. Parcelo je kupil za 67,5 evra
na kvadratni meter, kar je ceneje od ostalih prodaj občinskih funkcionalnih zemljišč, je
razkrila Mladina. Član dražbene komisije je bil tudi Georgi Bangiev, od maja letos vodja
direktorata za prostor in gradnje na ministrstvu za okolje in prostor, ki ga vodi Andrej
Vizjak(SDS).

Zemljišča, ki jih je Rusu prodala Mestna občina Koper.

google maps
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google maps

Takoj ko je prodala parcelo, se je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno
infrastrukturo, torej cesto in kanalizacijo. Rus Idrisov, ki si je moral denar za nakup
nepremičnine v celoti izposoditi, pa je že imel vnaprej izbrane kupce. Parcelo je razdelil
na več manjših delov in jih prodal Popovičevi soprogi, Andjelkoviću in Hojsu.
Aleš Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov veliko parcelo po ceni 75.910 evrov ali
86 evrov na kvadrat. Po podatkih Mladine so cene gradbenih zemljišč na tistem območju
vsaj dvakrat višje. Hojs je pojasnil, da je nakup delno financiral s posojilom. Koliko
denarja si je izposodil in pri komu, ni razkril. Po vsej verjetnosti pa denarja ni dobil pri
kateri od finančnih institucij, saj na njegovih nepremičninah ni vpisane hipoteke.
Preberite še:
Razkrivamo vsa navodila ministra Hojsa policiji

Nakup ga je stal več od celoletne plače
Kje je torej dobil denar? Hojs kot minister mesečno prejema okrog 5750 evrov bruto
plače. Zgolj nakup parcele bi ga torej stal za več kot leto dni bruto plač. Pred tem je bil
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zaposlen na Družbi za upravljanje infrastrukture (DRI), vodil pa je tudi upravni odbor
Nova24TV.
Je solastnik hiše v Spodnjih Pirničah v Ljubljani, ki je po podatkih Geodetske uprave RS
(Gurs) ocenjena na 210.000 evrov. Dolga leta je imel v lasti tudi vrstno hišo na
Jamnikarjevi ulici v Ljubljani, vredno 250.000 evrov, a jo je z darilno pogodbo prenesel na
hčerko. To je storil v začetku marca, ko je bilo že znano, da bo Janez Janša sestavil
koalicijo in prevzel oblast. Na nepremičnino je Hojs vpisal prepoved odtujitve in dosmrtno
pravico bivanja.
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Iz premoženjskih kartic, ki jih je Hojs prijavil v preteklosti, je razvidno, da Hojs premore še
eno stanovanje in zazidljivo stavbno zemljišče, a do danes nikoli ni razkril, kakšna je
velikost in vrednost teh nepremičnin. Zadnjih petnajst let je odplačeval kredit v višini
150.000 evrov pri eni od avstrijskih bank. Novembra lani, štiri mesece po nakupu
gradbene parcele nad Koprom, ga je tudi dokončno odplačal.
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V zgodbi ima pomembno vlogo tudi nekdanji koprski župan Boris Popovič, ki je bil pred dnevi v igri za položaj
državnega sekretarja.
STA

Ruski posrednik za skrivanje sledi
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni meter
takšne parcele dobila več kot 300 evrov na kvadratnih meter oziroma skupno več kot
milijon evrov. Hojs bi potemtakem za svojo parcelo moral odšteti 264.600 evrov, kar
pomeni, da jo je kupil s popustom v višini 190 tisoč evrov, opozarjajo v Mladini.
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Andjelković je pojasnil, da je bil on tisti, ki je Rusu pomagal najti kupce za parcele. Zato
je poklical svoje prijatelje, tudi Hojsa. Njuno prijateljstvo se je v preteklosti poznalo tudi na
poslih. Po tem, ko je Aleš Hojs leta 2014 dobil službo v državnem podjetju DRI, je to
začelo sodelovati s turistično agencijo Interconti v lasti Andjelkovića. Prvo fakturo mu je
izstavila konec istega leta, do februarja letos pa je Interconti od DRI prejel nekaj več kot
123.000 evrov.
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PREISKOVALNE ZGODBE

Komentarji:

2

Značke:
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aleš-hojs

boris-popovič

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

Deli:

107

Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

18.09.2020
Petek, 18:26

Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/mesetarjenje-s-p...

1/6

MEŠETARJENJE S PARCELAMI NA
KOLOMBANU: Občina se brani, da niso
vedeli, kdaj bo območje komunalno urejeno
Koper
T.R. - Uredništvo/STA - Foto: Tomaž Primožič/FPA, E. C., Facebook/Aleš Hojs, Regional - 18.09.2020 ob 13:06

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

Mladina razkriva okoliščine prodaje komunalno neopremljene gradbene parcele
v Kolombanu s pogledom na morje, ki jo je koprska občina najprej po ugodni
ceni prodala Rusu Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal
ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in Borisu Popoviču. Medtem je občina
sklenila, da parcelo tudi komunalno opremi.
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Ena od parcel na Kolombanu, ki jih je leta 2017 prodala koprska občina.
Tednik Mladina je danes objavil, da se je Mestna občina Koper, ko jo je vodil
šeBoris Popovič, odločila za prodajo večje gradbene parcele v kraju Kolomban.
Sklenila je prodati večji, domnevno komunalno neopremljen kos zemljišča, do
katerega ni mogoč normalen dostop z avtomobilom.
Občina je aprila 2017 pripravila javno dražbo za 3894 kvadratnih
metrov veliko gradbeno parcelo, za parcelo se je potegoval le Rus Marat
Idrisov. Parcelo je njegovo podjetje Rjeckon kupilo po izklicni ceni 262.920
evrov brez DDV ali 67,5 evra za kvadratni meter. To je cena, nižja od tiste,
po kateri Koper občanom navadno prodaja funkcionalna zemljišča, navaja
Mladina.
Najprej občina parcele prodajala posamično
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Za komentar smo prosili koprsko občino, kjer so nam odgovorili, da je MOK
pred prodajo parcele prodajala posamično, in sicer na javnih dražbah 20. 10.
2016, 22. 11. 2016, 22. 12. 2016 in 16. 2. 2017, na katerih je bila izklicna cena
višja od končne prodajne cene. "Gre za določbo Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki v primeru
neuspešnega postopka prodaje, omogoča znižanje izklicne oziroma izhodiščne
vrednosti nepremičnine za največ 30 odstotkov," so pojasnili na občini in dodali,
da je skupna cena štirih parcel na prvi javni dražbi v letu 2016 znašala 363.900
evrov.

Mladina dodaja, da Rjeckon "ni ravno znano, nima posebnih referenc in
dejansko do leta 2017 ni imelo omembe vrednih prihodkov ali sredstev, kot bi se
za podjetje, registrirano za preprodajo nepremičnin, spodobilo".
Idrisov je znanec Popovičevega infrastrukturnega svetovalca Radivoja
Andjelkovića, ki naj bi Rusu "prijateljsko pomagal" pri nakupu parcele.
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Andjelković je Idrisu tudi dovolil, da je podjetje registriral na naslovu njegove
hiše v Ljubljani.

Ob prodaji parcele Idrisovu, ta še ni imela urejenega dostopa. A ko jo je kupil
Idrisov, je občina odločila, da bo točno tam zgradila komunalno infrastrukturo,
torej cesto do vseh prodanih parcel, skupaj s kanalizacijo, piše Mladina.
Naključje?
"Ko je Mestna občina Koper kompleks parcel prodajala, še ni bilo znano, kdaj,
na kakšen način in v kakšnem obsegu bo potekalo komunalno opremljanje
širšega območja. Prodaja se je namreč vršila v prvi polovici leta 2017, dogovor
za razvoj obalno-kraške razvojne regije, ki je potrdil namero države o dodelitvi
nepovratnih kohezijskih sredstev za gradnjo manjkajoče komunalne opreme na
območju aglomeracij Bertoki, Škofije in Hrvatini, pa je bil podpisan 12. 9.

111

Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

18.09.2020
Petek, 18:26

Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/mesetarjenje-s-p...

5/6

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

2018," so na naše vprašanje, kako to, da so se med prodajo odločili, da parcelo
komunalno opremijo, odgovorili na občini.

Boris Popovič
Idrisov je torej po 65 evrov na kvadratni meter kupil gradbeno parcelo, ki jo je
občina takoj za tem začela komunalno opremljati, česar drugi morebitni
interesenti niso mogli vedeti ali predvidevati. Namesto zemljišča za cesto, ki
jo bo občina zgradila po sredini prodane parcele, pa je Idrisov dobil v zameno še
preostali del parcele in z njimi povečal funkcionalnost skupnega zemljišča,
poroča Mladina.
Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem,
med drugim Popoviču, Hojsu in Andjelkoviću, ki je parcelo kupil za sina.
Hojs je od Rusa kupil 882 kvadratnih metrov po ceni 75.910 evrov oz. po 86
evrov na kvadrat.
Minister je za Mladino odgovoril, da je nakup parcele prijavil Komisiji za
preprečevanje korupcije, nakup je financiral z lastnimi sredstvi in delno s
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posojilom. Zanika, da bi mu pri nakupu pomagal Popovič.

Parcela, ki jo je od Idrisova kupil Aleš Hojs
Če bi občina najprej uredila parcele in jih potem prodala, bi lahko za kvadratni
meter takšne parcele gotovo dobila več kot 300 evrov za kvadratni meter oz.
skupaj več kot milijon evrov. Hojs pa bi potemtakem za svojo parcelo moral
odšteti 264.600 evrov, še piše Mladina.
Medtem na koprski občini za Regional odgovarjajo, da so bile parcele prodane
kot neopremljene, "kar je cenilec upošteval tudi pri izračunu njihove
izhodiščne vrednosti."
Za komentar smo prosili tudi nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča, ki
pa danes za naše klice ni bil dosegljiv.
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Hojs do parcele na Obali po ugodni ceni?

Komunalno neopremljeno gradbeno parcelo v Kolombanu s pogledom na morje je
koprska občina še pod Borisom Popovičem najprej po ugodni ceni prodala Rusu
Maratu Idrisovu, ta pa jo je po delih med drugim prodal ministru Alešu Hojsu in
Popoviču.
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