Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 20. 8. 2020
Število objav: 6
Internet: 3
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
3

Povzetek

Internet

Zaporedna št.
4

Povzetek

Naslov

V zadnjih treh mesecih 340 stečajev in prisilk; kdo vse je bankrotiral?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 8. 2020

Avtor

Aleš Perčič, Nataša Koražija, Jure Ugovšek, Peter Sovdat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...okoli 80 zaposlenimi Konec junija je v stečaju končala Gardenia, ki se ukvarja s prodajo cvetja na debelo in drobno.
Družba, ki je bila v lasti podjetij Gradbeništvo MT in Heitech, za katerima so ruski vlagatelji, je imela konec minulega
leta okoli 80 zaposlenih, je razvidno iz baze GVIN Bisnode. Predlog za stečaj je...

Naslov

Tretji aneks in nov posel za Kolektor na drugem tiru

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 19. 8. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dražja vsaj za deset odstotkov avtor JURIJ ŠIMAC Tretji aneks in nov posel za Kolektor na drugem tiru Foto: Jure
Makovec Več iz teme: drugi tir > gradbeništvo > Kolektor > Cestno podjetje Nova... > Euro-Asfalt > Alenka Bratušek >
Beko > 2TDK > Marjan Zaletelj > Čeprav se glavna gradbena dela na drugem tiru še...

Naslov

Kakšna nova pravila lahko pričakujejo graditelji hiš

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 20. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 9

Površina: 1.014 cm
2

...sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo inšpektor lahko odstranil objekt, sicer pa bo za pet let odložil rušitev. Kdaj bo
zakon uveljavljen? Novela gradbenega zakona je v javni razpravi do konca avgusta. »Če bodo usklajevanja uspešna,
je obravnavo na vladi mogoče pričakovati v oktobru. Po ustaljenem protokolu parlamentarna...

Naslov

PO ČIGAVI CENI BOMO GRADILI 2. TIR? PO KOLEKTORJEVI, NSI-JEVI ALI
DEJANSKI? IN PO ČIGAVI CENI BOMO GRADILI 2. TIR? PO KOLEKTORJEVI, NSI-JEVI
ALI DEJANSKI? IN TARČA NA HRBTU NOVE SLOVENIJE! TARČA NA HRBTU NOVE
SLOVENIJE!

Medij

Požareport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 18. 8. 2020

Avtor

Bojan Požar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...predora velike težave pri končnem začetku gradnje in dohitevanju Avstrijcev, ker ne more normalno napotovati
delavcev (vključno s kritično pomembnimi inženirji, na podlagi referenc katerih je posel sploh dobil) na delo na tem
projektu v Sloveniji.Lahko da smo naivni, ampak nekako se nam je dozdevalo, da je čimprejšnja...
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Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Naslov

Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti namesto pridelavi hrane

Medij

Kmečki glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 19. 8. 2020

Avtor

Franc Fortuna

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 1.037 cm
2

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

Naslov

Nujne spremembe na področju gradbeništva

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Maruša Opeka

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Stran: 40

Površina: 874 cm2

...novi zakon pa naj bi odpravil nejasnost določanja vodje projekta. Vzpostavil naj bi tudi enakopravne pogoje za tuje
ponudnike. Gospodarstvu naproti »Novi gradbeni zakon v celoti ohranja že uveljavljene pojme, dodaja pa nekaj novih,«
so pojasnili na okoljskem ministrstvu. Eden od teh je »manjša rekonstrukcija«, ki premešča...
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V zadnjih treh mesecih 340 stečajev in
prisilk; kdo vse je bankrotiral?
Čas branja: 11 min

1
19.08.2020 19:10

Omenjeni stečaji večinoma niso posledica
koronakrize, gre za čiščenje starih primerov
PETRA SOVDAT , ALEŠ PERČIČ , JURE UGOVŠEK , NATAŠA KORAŽIJA

Več iz teme:
koronavirus >

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

Deutsche Bank >

stečaji >
Dnevnik >

poslovanje podjetij >
DZS >

Gardenia >

Bojan Petan >

DPRG >

Robert Sever >

Od začetka maja do 10. avgusta je v stečaju končalo 324
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, kar je za skoraj
petino več kot v istem obdobju lani. Začetih je bilo tudi 13
poenostavljenih prisilnih poravnav in tri sodne prisilne
poravnave, od teh dve na predlog upnika. V istem obdobju lani
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je bilo začetih sedem poenostavljenih prisilk in pet sodnih
prisilk.
Povečanje števila stečajev ni presenetljivo, saj so se v to obdobje
prelili tudi stečaji, ki bi se morali zgoditi v mesecih "lockdowna"
sodišč, ko ta v stečajnih zadevah niso odločala. Se je kakšen
stečaj zgodil zaradi korone in posledic njenega omejevanja?
Izrazitega primera takšnega stečaja nismo našli. Še najbližji je
primer cvetličarske družbe Gardenia, za katero poznavalci
ocenjujejo, da je bil "lockdown" zadnji žebelj v krsto podjetja
(več v nadaljevanju).
Sicer pa so v insolvenčnih postopkih pristala predvsem podjetja,
ki so imela finančne težave že pred korono, marsikatero že
mnogo let prej. Tudi stečajni upravitelji, s katerimi smo se

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

pogovarjali, pravijo, da v tem obdobju niso dobili stečaja, ki bi
bil posledica izbruha koronavirusa. Ob tem pripomnimo, da se
moratoriji za začetek stečajev še niso iztekli, iztečejo se jeseni.
Večina stečajnih upraviteljev ocenjuje, da bo slika glede posledic
korone na začete stečaje jasnejša, ko se iztečejo državne pomoči
in moratoriji na odplačevanje posojil. Kar zadeva osebne
stečaje, bi se njihovo število utegnilo povečati, če bodo šla
podjetja v množična odpuščanja, ljudje pa ne bodo več zmožni
odplačevati svojih življenjskih obveznosti.
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V letu 2021 pridejo koronastečaji
Kot smo ugotovili, je večina stečajev in prisilk še nepovezanih s
posledicami epidemije zaradi koronavirusa. Da bi se utegnil val
stečajev zgoditi v prihodnjem letu, smo v Financah že opozorili
v članku COVID-19 in stečaji: tempirana bomba za leto
2021. Podobno pa so pred dnevi opozorili tudi
analitiki Deutsche Bank (analizo najdete tukaj), kar je
zaradi navezanosti slovenskega gospodarstva na Nemčijo še
posebej pomembno.
Večino stečajev, ki so se zgodili v zadnjih treh mesecih, so
sprožila poslovodstva sama, manj je bilo stečajev, ki so se
zgodili na predlog upnika. V nadaljevanju smo analizirali nekaj
večjih stečajev in prisilk. Osredotočili smo se na velikost

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

podjetja – glede na vrednost sredstev in število zaposlenih.

York v prisilko poslal Petanovo Delo Prodajo
Med prisilnimi poravnavami izstopa prisilka Dela Prodaje, ki jo
prek družb Dnevnik in DZS obvladuje Bojan Petan. Delo
Prodaja, ki je konec leta 2019 zaposlovala okoli 60 ljudi, je
imela konec leta v bilancah dobrih 35 milijonov evrov sredstev,
v finančnih težavah pa je že dalj časa.
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Kot smo že pisali, je predlog za prisilko – sodišče jo je začelo
27. julija – vložil finančni sklad York, ki mu družba dolguje 12,6
milijona evrov, kar je 47,7 odstotka vseh finančnih obveznosti
Dela Prodaje, ki so konec minulega leta znašale 26,4 milijona
evrov. Iz predloga za začetek prisilke izhaja, da se je York za
prisilko odločil, ker naj bi Delo Prodaja kršila sporazum o
finančnem prestrukturiranju, zato je upniški odbor na seji 7.
julija sporazum odpovedal.

Avtoprevoznik z nadpovprečno maržo in veliko
rastjo končal v stečaju
Glede na rast in poslovni rezultat kot tudi na kazalnike
zadolženosti je eden izmed največjih letošnjih stečajev
presenečenje. Družba Eurodinamika, ki je od leta 2014 do lani
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodke povečala z nekaj manj kot 200 tisoč na več kot 13
milijonov, ob tem pa se ponašala z nadpovprečno dobičkovno
maržo, je 22. julija na predlog lastnika in direktorja Hilma
Batlaka prijavila stečaj. Rok za prijavo terjatev je 22. oktober.
Sogovorniki iz panoge so presenečeni, da se je tako veliko
prevozniško podjetje čez noč znašlo v stečaju, dodajajo pa, da so
tudi zrasli nenavadno hitro. Še leta 2017 so imeli dober milijon
evrov prihodkov, lani pa več kot 13 milijonov. »Za to podjetje
sem prvič slišal, ko se julija znašlo v stečaju. Po naših
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informacijah njihove težave niso povezane z epidemijo, ampak
se je zalomilo pri poslu,« pravi Robert Sever, predsednik
Združenja za promet pri GZS.
Eurodinamika je imela na zadnji lanski dan za 2,8 milijona
evrov kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev (kar nekaj
logistov nam je povedalo, da jim je družba ostala dolžna, a šlo
naj bi za manjše zneske), na drugi strani pa 4,9 milijona evrov
dolgoročnih finančnih obveznosti (kar je manj kot dvokratnik
lanskega EBITDA). Lani se je zadolženost podjetja povečala za
tri milijone evrov in pol, na drugi strani pa so se za toliko zvišala
tudi dolgoročna sredstva. Iz objav sklepamo, da gre za
povečanje flote tovornjakov. Kot je lani poročala revija
Transport in logistika, so lani kupili deset novih
vlačilcev MAN TGX 18.500, skupaj pa so imeli približno 50
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

lastnih tovornih vozil. Družba je v zadnjih letih krepko
povečevala število zaposlenih. Lani je povprečno število znašalo
71, povprečna mesečna bruto plača pa 1.231 evrov.

V lanski bilanci izstopa skok poslovnih terjatev na 4,6 milijona
evrov. Iz poslovnih izkazov ne razberemo, do koga ima podjetje
te terjatve, so pa te znašale več kot tretjino lanskih 13,2-
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milijonoskih prihodkov. Leto prej so terjatve znašale nekaj več
kot desetino 5,5-milijonskih prihodkov.
Je pa poslovni rezultat vselej bil razmeroma dober. Lani je čisti
dobiček presegel milijon evrov, EBITDA pa 2,66 milijona evrov.
Čista dobičkovna marža je tako s 7,9 odstotka krepko presegala
povprečje v panogi cestnega tovornega prometa (znaša 2,7
odstotka), prav tako EBITDA marža z 20,2 odstotka, kar je za
osem odstotnih točk nad lanskim povprečjem panoge.
Je stečaj do lani rastočega logista znamenje težav v panogi? V
prvih tednih epidemije so v NLB transport ob turizmu in
gostinstvu omenjali kot eno izmed najbolj tveganih panog. V
zadnjem obdobju pa je iz bančnih krogov slišati, da poslovanje v
številnih sektorjih poteka nad pričakovanji, med drugim tudi v

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

logistiki. Nekateri avtoprevozniki pojasnjujejo, da v zadnjem
obdobju poslujejo v skladu s pričakovanji.

Stečaj cvetličarske družbe z okoli 80
zaposlenimi
Konec junija je v stečaju končala Gardenia, ki se ukvarja s
prodajo cvetja na debelo in drobno. Družba, ki je bila v lasti
podjetij Gradbeništvo MT in Heitech, za katerima so ruski
vlagatelji, je imela konec minulega leta okoli 80 zaposlenih, je
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razvidno iz baze GVIN Bisnode. Predlog za stečaj je vložilo
vodstvo samo, sodišče pa je za stečajnega upravitelja
imenovalo Sandija Mrvarja. Družba je bila v težavah že dalj
časa, zadnji dobiček je imela leta 2009.
Letnega poročila za leto 2019 družba še ni objavila, glede na
podatke GVIN Bisnode pa je lani ustvarila dobre štiri milijone
evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je le polovica prihodka
najboljših let, in 174 tisoč evrov čiste izgube. Tudi dolg se je iz
leta v leto povečeval. Govorimo tako o finančnih obveznostih
kot dolgovih do poslovnih partnerjev, dodatna cokla pa so bile
še zunajbilančne obveznosti – lani jih je bilo za nekaj manj kot
pol milijona evrov.

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

Stečajni upravitelj Mrvar o razlogih za stečaj še ne želi ugibati,
saj podatke še zbira, poznavalci dogajanja pa pravijo, da je bilo
zaprtje javnega življenja zadnja kaplja čez rob. Gardenia je
imela večino svojih cvetličarn v najemu, prodaja cvetja pa je v
času »lockdowna« povsem obstala – omejeni so bili pogrebi,
prepovedane pa poroke in večje prireditve. Gardenia ima po
podatkih na spletni strani devet cvetličarn, med drugim v
ljubljanskih nakupovalnih središčih
Aleja, Citypark, Interspar Vič in celjskem Citycentru. Kot je
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razvidno iz stečajnih dokumentov, je med glavnimi interesenti
za prevzem cvetličarn, ki jih je Gardenia najemala, cvetličarsko
podjetje Marjul, ki je v lasti litijskega cvetličarja Marjana
Planinška. Podjetje Marjul je zainteresirano za odkup opreme
in premičnin, ki jih ima Gardenia v najetih cvetličarnah.

Trzinski Trendes, ena od "zombi družb"
Umiranje trzinske družbe, ki se je ukvarjala s proizvodnjo
zapisljivih zgoščenk (CD-R) – medija, ki ga je hitro povozil čas
–, traja že štirikrat dlje, kot je družba sploh ustvarjala prihodke.
Zadnje prihodke so ustvarili leta 2007, sledilo je več poskusov
prisilnih poravnav – začetkov postopkov in nato umikov –,
poskusov izbrisa družbe brez likvidacije in drugih pravnih

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

sprememb.
Stečaj je bil na predlog dolžnika uveden 17. julija, upravitelj
je Matija Vičar, rok za prijavo terjatev pa 19. oktober. Sodeč
po bilanci, ima družba za dobrih 13,6 milijona evrov sredstev in
je "največja" družba po sredstvih, v kateri je bil po maju sprožen
stečaj. "Za zdaj nismo našli ničesar, nobenega premoženja,"
pravi Vičar in dodaja, da to ni prvi "prazni stečaj", s katerim se
je srečal. Na papirju je dolžnik prikazoval premoženje, ki ga
sploh ni bilo več, med temi že izbrisane vrednostne papirje
bank. Glavni upnik pa je bila nekdanja Probanka, ki je zdaj del
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državne DUTB. Zadnjo pravno potezo tega (takrat še
nedržavnega) upnika najdemo iz leta 2012, ko je ugovarjal
izbrisu trzinske družbe.

KZ Lenart: še ena zadruga v stečaj
Dobri dve leti sta minili od zadnjega stečaja kakšne večje
zadruge, a zdi se, da so razlogi za stečaj KZ Lenart zelo podobni
tistim, zaradi katerih se je v stečaju znašla cerkniška
zadruga. Prezadolžena zadruga, sprti zadružniki, ki drug
drugega obtožujejo, kdo je bolj kriv, svetovalci, umiranje na
obroke, upniki, ki ne bodo poplačani, in zaposleni, ki so ostali
na cesti. Zadruga Lenart, ki je zaposlovala približno 60 ljudi, je
bila ena izmed večjih odkupovalcev mleka, živine in pridelkov v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sloveniji, ukvarjali so se tudi s prodajo na drobno in veliko, v
Lenartu pa so imeli tudi bife in bovling.

Zahtevo za stečaj so v zadrugi vložili sami po tem, ko so upniki
zavrnili predlog za prisilko, v kateri bi se morali odpovedati
polovici terjatev in privoliti še v enoletni moratorij za začetek
odplačevanja preostalega dolga, ki bi ga zadruga poplačala do
konca leta 2025. Stečaj je bil začet 8. maja, upravitelj Blaž
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Štumpflpremoženje stečajnega dolžnika še ugotavlja, rok za
prijavo terjatev pa je 1. september.
Po objavljeni bilanci za lani je zadruga za sabo pustila 3,4
milijona evrov kratkoročnih poslovnih terjatev in 2,9 milijona
evrov finančnih obveznosti. Sredstev v bilanci je bilo za nekaj
manj kot sedem milijonov evrov.

Propadli prodajalec surovin za plastične mase
Po več kot štirih mesecih blokade računov koprske trgovine na
debelo s surovinami za plastične mase MK Plast je s 1. junijem
direktor in lastnik Mirko Belluci prijavil stečaj. Stečajna
upraviteljica Martina Matevljič Nanut zbira terjatve do 1.
septembra. Trgovec na debelo je v letih 2016 in 2017 prodal za
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več kot 30 milijonov evrov surovine za plastično maso, a je bila
bruto marža v tem obdobju skromne štiri oziroma pet
odstotkov, tako je bil tudi ustvarjen dobiček razmeroma
skromen (leta 2016 146 tisoč, leto pozneje 193 tisoč evrov). Do
lani pa so prihodki upadli na 8,6 milijona evrov, pri tem pa so
ustvarili 77 tisoč evrov dobička.

Družba je v zadnjih letih zmanjševala poslovne obveznosti do
dobaviteljev (s 3,1 milijona v letu 2016 na lanskih 961 tisoč
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evrov), do lani pa tudi kratkoročne finančne obveznosti s skoraj
milijona v letu 2017 na lanskih 76 tisočakov. Na drugi strani pa
so lanske poslovne terjatve v višini 1,5 milijona bile skoraj tako
visoke kot v letih, ko je bila prodaja štirikratnik lanske.
Belluci je sicer lastnik še treh koprskih podjetij Nepremičnine
MK, MK Kemija in Omikron Plast, vsa pa so v minulem letu dni
imela več mesecev blokirane račune.

Maxikonto: koprski lastnik nepremičnin v
stečaj
Družba, ki je delovala vse od leta 1989 in ima sedež na
nekdanjem sedežu propadlega Istrabenza v Kopru, je v stečaju
od 1. junija letos, predlog je na sodišče vložil dolžnik sam.

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

Dolžnik ima za 3,4 milijona evrov sredstev v 31 nepremičninah
– stanovanjih in zemljiščih v slovenski Istri –, a je bil močno
prezadolžen in s težavami pri ustvarjanju prihodkov iz sredstev.

Heta v stečaj poslala štajersko-savinjskega
parkirnega velikana
Na predlog družbe TCK – hčerinske družbe Hete, nekdanje
slabe banke avstrijskega Hypa, ki je danes v lasti srbskega
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poslovneža Miodraga Kostića – je 29. julija v stečaju končala
družba Radok iz Rogaške Slatine. Stečaj ni povezan s pojavom
koronavirusa, ampak s finančnimi dolgovi iz preteklosti. Družba
zadnji dve leti ni ustvarila nobenega prihodka, zadnji dobiček pa
je imela leta 2015.
Kot je razvidno iz sklepa o začetku stečaja, Radok samo družbi
TCK dolguje 1,2 milijona evrov. Radok je bil v preteklosti
povezan s propadlo gradbeno družbo Nivo Celje Danila
Seniča. O Radoku se je v preteklosti pisalo v povezavi z garažno
hišo in parkirišči ob mariborskem UKC.
Mariborski klinični center pred desetletjem ni imel denarja za
gradnjo parkirne hiše, zato so se odločili za dogovor z Nivojem
za gradnjo parkirnih mest, v zameno pa je ta dobil stavbno

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

pravico za 33 let. Nivo je kmalu parkirne hiše prenesel na
odvisno družbo Radok, ki pa je zgradbe na zemljiščih v
nasprotju s pogodbo z UKC Maribor obremenila s hipotekami.
Še pred stečajem Nivoja je Radok dobil novega lastnika.
Zaradi velikih dolgov – konec minulega leta je imela družba v
bilancah skoraj deset milijonov evrov kratkoročnih finančnih
obveznosti – so vodenje Radoka že pred leti prevzeli upniki, ki
so imeli v podjetju svojega prokurista. Največja upnika sta bila
po naših neuradnih informacijah banki Unicredit in NKBM.
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V soglasju z upniki je bila stavbna pravica na parkirnih mestih v
okolici mariborskega UKC lani prodana avstrijskemu
upravljavcu parkirnih hiš, družbi Best in Parking.
Radok je imel tudi stavbno pravico na garažni hiši Janina (170
parkirnih mest) v Rogaški Slatini. To je Heta že pred leti
zaplenila in jo danes prodaja za 690 tisoč evrov.

Dva hotelirska stečaja, oba (pre)pozna
Sredi junija je po večletni agoniji v stečaj šel
murskosoboški hotel Diana, ki je zaposloval 25 ljudi. Hotel
nikakor ni znal privabiti dovolj gostov že v času, ko je slovenski
turizem dosegal rekorde – ustavitev javnega življenja zaradi
koronavirusa zanj ni bila usodna. Če ne bi predloga za stečaj

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

nazadnje dalo poslovodstvo družbe, bi ga zaposleni, ki jim je
družba dolgovala še celo regrese ali dele regresov za leta 2016,
2017 in 2019 – čeprav je v večini teh let družba izkazovala
dobiček. Dodajmo, da družba ni bila zadolžena – je pa iz leta v
leto prelagala plačilo poslovnih obveznosti, torej dobaviteljev.
Upraviteljica stečaja je Danica Čuk, rok za prijavo terjatev pa
je 11. september.
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V ljubljanskem butičnem hotelu Angel Lesar lahko prespite še
dandanes, čeprav je družba Lobtim hoteli od začetka julija v
stečaju. Hotel ima namreč že nekaj časa drugega lastnika, vodi
pa ga nekdanja večinska lastnica. Stečaj Lobtim hotelov je
zahteval Furs. Ampak, pozor. Gre za dobrih 800 tisoč evrov
finančnih obveznosti, ki pa so zapadle že v letu 2011.
Kot piše v sklepu o začetku stečajnega postopka, na Fursu
pravijo, da z rubežem dolga niso mogli izterjati, dolžnik pa tega
dolga sploh ne priznava. Družba je sicer na zadnji dan minulega
leta v bilanci prikazovala 826 tisoč evrov sredstev (večino kot
kratkoročne poslovne terjatve, okoli tretjino pa med aktivnimi
časovnimi razmejitvami) ter skupaj za 1,58 milijona evrov
obveznosti, od tega slab milijon evrov kratkoročnih poslovnih
obveznosti, preostalo pa so dolgoročne finančne obveznosti.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zadnje resnejše prihodke iz hotelirstva je družba ustvarila že
leta 2015.
Za upraviteljico je bila določena Alja Markovič Čas, rok za
prijavo terjatev pa je 8. oktober.

Več iz teme:

č

G
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koronavirus >
Deutsche Bank >

stečaji >
Dnevnik >

poslovanje podjetij >
DZS >

Gardenia >

Bojan Petan >

DPRG >
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Tretji aneks in nov posel za Kolektor na drugem tiru
Čas branja: 3 min

2
19.08.2020 18:30

Gradnja dostopnih cest za drugi tir bo od prvotne številke dražja vsaj za
deset odstotkov

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

JURIJ ŠIMAC

Foto: Jure Makovec

Več iz teme:
drugi tir >
Euro-Asfalt >

gradbeništvo >

Kolektor >

Alenka Bratušek >

Beko >

Cestno podjetje Nova... >
2TDK >

Marjan Zaletelj >
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Čeprav se glavna gradbena dela na drugem tiru še niso začela, smo pri projektu dobili
še tretji aneks. Nepričakovane geološke spremembe pri gradnji dostopnih cest bodo
dela podaljšale za približno tri mesece, cena pa bo (brez DDV) višja za 600 tisoč
evrov. Gradnja dostopnih cest bo tako vsaj za deset odstotkov dražja od prvotne cene.
Iz objave na portalu javnih naročil je razvidno, da je direkcija za infrastrukturo z
družbama Kolektor CPG in Euroasfalt 14. avgusta sklenila aneks k pogodbi o
gradnji dostopnih cest za drugi tir. Gre za posel, ki sta ga omenjena gradbinca dobila
konec decembra 2017 in je že buril duhove. Kolektor je namreč leta 2018 prek aneksa
že zahteval plačilo dodatnih stroškov v vrednosti 2,5 milijona evrov, a je nato zahtevo
po intervenciji infrastrukturne ministrice Alenke Bratušekumaknil.
Nato pa so šle stvari spet nekoliko po svoje: februarja je bil pri poslu za gradnjo
dostopnih cest podpisan prvi aneks v znesku 551 tisoč evrov (brez DDV), in sicer za
gradnjo začasne obvoznice mimo vasi Beka. Na 2TDK so takrat za STA pojasnili, da
je nova začasna cesta potrebna zaradi varnosti in kakovosti življenja prebivalcev vasi
Ocizla.
Razlogi za tokratni aneks pa so, tako je pred kratkim poročala STA (takrat še ni bilo
znano, koliko bo stal), nepričakovane geološke spremembe pri gradnji dostopnih cest.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

»Nastopil je nepričakovan geološki moment; plasti so drugačne, zemljine so druge.
Zato je bilo treba osnovni projekt spremeniti z novimi ukrepi,« je za STA pojasnil
vodja projekta gradnje drugega tira železniške proge med Koprom in Divačo Marjan
Zaletelj. Vrednost aneksa znaša 603 tisoč evrov (brez DDV).
Celotni projekt gradnje dostopnih cest bo tako po novem stal najmanj 13 milijonov
evrov (brez DDV), kar je 10 odstotkov več od zneska, ki je bil predviden v prvotni
pogodbi.

Tretji aneks na drugem tiru
Čeprav se glavna gradbena dela na drugem tiru sploh še niso začela – zapleta se že v
prvi fazi izbora gradbinca za drugi tir – je to torej že tretji aneks pri projektu.

20

Finance.si
Država: Slovenija

19.08.2020
Sreda, 18:30

Kazalo

https://www.finance.si/8964936/Tretji-aneks-in-nov...

3/4

Prvi je bil podpisan pri gradnji izvlečnega tira, ki se ga je prijelo ime prvi kilometer
drugega tira. Tudi tega gradi Kolektor, na začetku bi moral stati 5,9 milijona evrov, a
bo zaradi aneksa 1,3 milijona evrov dražji. Več v članku Prvi aneks na drugem
tiru: kako se je gradnja izvlečnega tira podražila za četrtino.
STA je pred kratkim poročal, da je doslej sklenjene anekse družbe 2TDK pregledala
revizijska družba KPMG. Za vse je ugotovila, da so z vidika zakonodaje o javnem
naročanju in internih pravil dopustni, vsi pa so bili tudi veljavno podpisani, je še
poročala državna tiskovna agencija.

Kolektor še enkrat več pometel s konkurenco pri poslih na
drugem tiru
Prav v teh dneh je bil Kolektor CPG izbran tudi kot najugodnejši ponudnik na razpisu
za »ureditev območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega
pri gradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper«. Kolektor je dela pripravljen
opraviti za 3,5 milijona evrov (brez DDV), vseh prijavljenih je bilo sedem, drugi
najugodnejši je bil s ponudbo 3,7 milijona evrov konzorcij Ginexa in Kostaka,
najdražji pa je bil Garnol, ki bi dela opravil za 5,5 milijona evrov.
Na dosedanjih razpisih za drugi tir je tako daleč najuspešnejši Kolektor, zmagal je na

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

treh od štirih razpisov za gradbince, posel mu je iz rok spolzel le pri gradnji objektov
za prečkanje Glinščice, kjer je bil po številnih zapletih posel oddan konzorciju pod
vodstvom Markomark Nivala. Posel je z DDV vreden nekaj več kot osem milijonov
evrov.

Kje pri drugem tiru je 2TDK našel prihranke?
Projekt drugega tira je ocenjen na dobro milijardo
evrov. Gre za oceno. Koliko natančno bo stal v
resnici, je do konca gradnje, sploh pa pred
izborom glavnega gradbinca – tu se zaradi
izločanja tujih tekmecev konkurenca utegne precej
zožiti – nemogoče povedati. Na 2TDK sicer trdijo,
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da so doslej našli že za prek 100 milijonov evrov
prihrankov. Razlog zanje je »znižanje profila
predorov, narejena je optimizacija prečnikov in
predusekov predorov, ukinjeno izogibališče v
predoru T2, racionaliziralo se je ukrepe na
področju krasa, pri znesku je upoštevana tudi nižja
cena izvedbe dostopnih cest«, med drugim piše na
spletni strani 2TDK.
Preberite tudi
Zoprno vprašanje: Ali danes še potrebujemo drugi tir? In zakaj

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

vse kaže, da bo dražji?
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PO ČIGAVI CENI BOMO GRADILI 2. TIR? PO KOLEKTORJEVI, NSI-JEVI ALI DEJANSKI? IN
TARČA NA HRBTU NOVE SLOVENIJE!
Kar zadeva prometno infrastrukturo, tu dilem (očitno) ni. Škarje in platno ima v rokah krščanska demokracija ...
Forum !

Odpri galerijo

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

Stojan Petrič pri bitkah na DKOM, odkar ga vodi Červek, doslej sicer ni bil uspešen kljub močni in pregrešno dragi
pravniški ekipi, pri kateri med drugimi sodeluje tudi Aleksij Mužina, nekoč sam predsednik DKOM. Morda so mu lekcijo
dali ravno telekomunikacijski operaterji, ki se očitno veliko bolje od Petriča spoznajo na delovanje medijev, čeprav je tudi
Petrič sam lastnik Dela, s katerega poročanjem pa menda paradoksalno na splošno ni preveč zadovoljen. Časnik Delo
mu namreč ni prineslo še niti enega samega velikega posla, čeprav ga je ravno zato kupil. (foto: STA)

Kritične in nepristranske opazovalce najbolj zanima, po čigavi ceni bomo
gradili drugi tir? Po Kolektorjevi, NSi-jevi ali dejanski?!

Piše: Aljuš Pertinač

V času kislih kumaric, ko nastopaško žuganje uradnega covid govorca Hrvatom z zaprtjem meje,
direktno iz bazena na svojem vikendu na Krku,, na naslovnicah počasi zamenjuje infantilne počitniške
dogodivščine padle Madone s Ptuja na tuj račun, se v državi godijo veliko pomembnejše reči.
Ena izmed teh je gradnja kritične prometne oziroma logistične infrastrukture. Ker ja, kot že večkrat
poudarjeno, avtoceste, predori in železnice se ne gradijo zaradi slovenskih gradbincev (čeprav nas
domači gradbeni lobi ob nekritični asistenci dominantnih medijev nenehno prepričujejo o tem), ampak
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zato, da omogočijo čim hitrejši in kakovostnejši tranzit oseb in blaga, kar sta dva izmed treh temeljnih
postulatov prostega pretoka, na katerem v resnici temelji Evropska unija..
Zato je skrajno nenavadno, da Jelko Kacin s Krka Hrvatom še vedno žuga z zaprtjem meje v času, ko
ima Hrvaška na dan, ko to pišemo, 45 (z besedo: petinštirideset!) potrjenih primerov okužb s
koronavirusom, pa ni na rdečem seznamu, čeprav ima Slovenija z njo najdaljšo kopensko mejo in
migracije v obe smeri potekajo vsak dan. Po drugi strani pa je na rdečem seznamu Turčija,, s katero
razen omejenih letalskih povezav nimamo praktično nobenega stika, ki ima na milijon prebivalcev zgolj
16 potrjenih okuženih. In ker je Turčija na rdečem seznamu, Hrvaška pa denimo ne (plačam pivo
direktorju Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanu Kreku,, če mi zna razložiti, zakaj je temu
tako), ima turški izvajalec gradnje druge cevi karavanškega predora velike težave pri končnem začetku
gradnje in dohitevanju Avstrijcev,, ker ne more normalno napotovati delavcev (vključno s kritično
pomembnimi inženirji, na podlagi referenc katerih je posel sploh dobil) na delo na tem projektu v
Sloveniji.

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

Lahko da smo naivni, ampak nekako se nam je dozdevalo, da je čimprejšnja izgradnja druge cevi
karavanškega predora v slovenskem interesu. Enako se nam je dozdevalo, da si Turki posla niso
dodelili sami, ampak jih je izbral Dars.. Zakaj torej novo vodstvo Darsa in pristojna ministrstva ne
poskrbijo, da bi gradnja lahko čim hitreje nemoteno tekla dalje, je vsaj za nas uganka. Kot je uganka,
zakaj po drugi strani niti tri tedne pred začetkom šole, potem ko smo Slovenci v juliju, ko smo bili
za Nemci (pri čemer je Nemcev 83 milijonov, nas pa 2 milijona!) drugi najštevilčnejši gosti, že
reševali/rešili hrvaško turistično sezono, to še vedno očitno moramo početi? In to na račun zaostrovanja
protivirusnih ukrepov pri nas doma, vključno s potencialno prestavitvijo začetka pouka oziroma
nadaljevanjem bizarnega izuma, ki se mu reče šolanje na daljavo!
Medtem ko je en podpredsednik vlade komaj preživel afero z nabavo nujne medicinske in zaščitne
opreme ter je druga podpredsednica vlade sredi afere (ne)plačevanja hotelskih računov zase in za
otroke, tretji podpredsednik vlade, predsednik NSi,, ki je pred kratkim praznovala 20 let obstoja, prek
twitterja ponosno sporoča, da slovenski vojaki ne bodo več goli in bosi. Če je to res, je gotovo razlog za
veselje, ampak tisto, kar nas ta hip bolj skrbi, je, kako bo NSi, ki nadzoruje resorno ministrstvo, katere
podpredsednik je novopečeni direktor Darsa (se še spomnite Marjana Podobnika,, ki je z mesta
podpredsednika vlade presedlal na mesto predsednika uprave Telekoma Slovenije?)
?) in ki prek
spremenjenega nadzornega sveta nadzira tudi državno družbo 2TDK d. o. o.,, poskrbela za čimprejšnjo,
čim cenejšo in seveda čim kakovostnejšo prometno infrastrukturo, ki je kritično potrebna?
Če sta nas aferi z medicinskim materialom in turističnim pohajkovanjem po Sloveniji na tuj račun kaj
naučili, sta nas tega, da je našim dovoljeno vse, njihovim pa praktično nič. Pri čemer se to, kdo je naš
in kdo njihov, seveda spreminja glede na to, kdo je na oblasti. Kdo ima torej v rokah škarje in platno.
Kar zadeva prometno infrastrukturo, tu dilem (očitno) ni. Škarje in platno ima v rokah krščanska
demokracija. NSi si je s tem, ko je prek ministra Jerneja Vrtovca in prek podpredsednika
stranke Valentina Hajdinjaka kot direktorja Darsa tako plastično prevzela to področje, sama narisala
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tarčo na hrbet. Po eni strani za lobistične in medijske pritiske, ki jih financira domači gradbeni lobi, in po
drugi strani za kazanje s prstom, kdo je odgovoren in bo plačal politično ceno, če gre kaj narobe. In
narobe gre marsikaj.

Če se namreč vsem težavam navkljub pri Karavankah konec meseca vendarle obeta postavitev
temeljnega kamna, smo pri 2. tiru še daleč od tega. Trenutno se zdi, da je usoda gradnje drugega tira v
rokah predsednika državne revizijske komisije (DKOM) Sama Červeka.. Za kaj gre?
Leta 2017 je gradnjo nove železnice proti Kopru z referendumom (in ob tihi ter malo manj tihi asistenci
sedaj največje vladne stranke SDS) poskušal ustaviti Vili Kovačič.. In pogorel na celi črti. Ni zbral
dovolj glasov za razveljavitev zakona o drugem tiru, še več, večina je bila za zakon. Potem so vrhovni
in ustavni sodniki referendum razveljavili, zaradi česar je padla Cerarjevavlada.. Kljub tudi drugemu
neuspešnemu referendumu, s katerim Kovačiču ni uspelo zrušiti zakona o gradnji, je projekt obstal. Za
vsaj eno leto. Časovni načrt izvedbe projekta se, vsaj na papirju, sicer ni spreminjal, je pa bilo tako
počrpanih večino časovnih rezerv pri projektu.

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

Čeprav Jadran Bajec,, šef civilnih nadzornikov, ki bdijo nad projektom, da ta ne bi postal novi TEŠ6,,
opozarja, da je drugi tir na kritični poti, da zamudi rok izgradnje, pa se pred oddajo glavnih gradbenih
del na tem megaprojektu zdi, da vzvodov projekta ne drži v svojih rokah direktor 2TDK Dušan Zorko,,
ampak glavni državni revizor, že omenjeni Červek.
Červeku se tako kot v primeru galerije Glinščica očitno ne mudi z izdajo odločbe o pritožbah dveh
slovenskih in enega avstrijskega gradbinca glede izbora kandidatov, primernih za gradnjo. Da tudi
Červek tako kot njegov zloglasni predhodnik Borut Smrdel igra igro domačega gradbenega lobija,
katerih največja želja in conditio sine qua non pri drugem tiru je seveda navijati cene, pa kaže tudi
odločba DKOM, s katero je (podobno kot pri Karavankah)) Kolektorju omogočil vpogled v vse podatke
konkurence. Kako se je to končalo pri predoru, vemo. Kolektor je na koncu ponudil ceno, ki je bila 17
milijonov (z besedo: sedemnajst!) nižja od njegove prvotne ponudbe, čeprav so prej ves čas trdili, da se
predora za nižjo ceno ne da zgraditi.
Časovne zamude, ki pri Karavankah znašajo dve leti, DKOM in Červeka tudi v primeru 2. tira očitno ne
zanimajo, hkrati pa s tem aktivno pomagajo Kolektorju in domačemu gradbenemu lobiju pri rušenju
projekta, ki si ga želijo oblikovati po svoje, z razbitjem na čim več majhnih naročil (ki seveda obetajo še
toliko več zloglasnih aneksov!), da bi domači gradbinci, ki nimajo ne znanja ne izkušenj in ne kadrov za
gradnjo daljših predorov, lahko gradili čim več manjših objektov na trasi bodoče železnice. Racionalna
izvedba projekta, za katero bi se kot prvi revizor v državi moral boriti na vse pretege in ki jo je
zagovarjal v primeru Glinščice, kjer je s pravno telovadbo posel pomagal pridobiti najcenejšemu
gradbincu (za katerega je, mimogrede, piar kampanjo takrat vodil sedanji direktor Darsa Hajdinjak),
Červeka očitno ne zanima več. A ga v resnici ni niti pri Glinščici, kjer si je za odločanje vzel razkošnih
pet mesecev, več kot za vse podobne primere. Čeprav se je vsa Slovenija pol leta ukvarjala le z višino
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zidu v občini Pesnica in ali je ta zadostna referenca za gradnjo mostu v dolini Glinščice (kjer bo treba
zgraditi ogromen zid), je Červek na koncu odločil, da višina zidu (ki, kot se je izkazalo, ni bila ustrezna
in je bila morda celo zgoljufana) ni niti najmanj pomembna.
Vsem je jasno, da bi popolna izločitev cenejše tuje konkurence pri takšnem poslu pomenila navijanje
cen v nebo, vprašanje pa je, ali bo tej želji domačega gradbenega lobija sledil tudi prvi revizor v državi.
Navijanje cen domačih gradbenih baronov smo videli pri Karavankah, kjer so bili vsaj za petino dražji,
pri tako megalomanskem projektu, kot je drugi tir, pa jim to lahko prinese stomilijonske dobičke. Tega
pa centri moči globoke države gotovo ne želijo prepustiti naključju. Bo vladajoča politika v podobi NSi
dopustila to igro, ki ji morda ustreza, ker bi tako lažje zamenjala vodstvo 2TDk in tja inštalirala še
kakšnega svojega odsluženega politika, ali pa bo sposobna udariti po mizi in pokazati, da je
megaprojekte sposobna speljati brez pretresov in podražitev?
Vse pri 2. tiru seveda ni tako slabo. Paradoksalno sicer predvsem tam, kjer nismo odvisni od nas
samih. Kot pravijo naši viri, naj bi projektu nove železniške proge
med Divačo in Koprom v Bruslju kazalo dobro. Tako naj bi Evropska komisija v kratkem prikimala in
projektu namenila 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev. Če k temu prištejemo že odobrena evropska
sredstva, za kar so se na infrastrukturnem ministrstvu in 2TDK trudili več let, pridemo do četrt milijarde.
In ker
se precejbi
nepovratnih
sredstev
na področju
Sloveniji obeta
šele
v prihajajoči
finančni
Kolektor
namreč rad
izločil
vse, kerinfrastrukture
se Petrič zaveda,
da bo
tako lahko
perspektivi, bi lahko z nepovratnimi sredstvi pokrili celo do polovice vrednosti tega infrastrukturnega
navil ceno do neba in v žep spravil več sto milijonov davkoplačevalskega
projekta.

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

denarja, s tem pa rešil tudi svojo idrijsko matico za prihodnjih nekaj let.

Če-jev pa je žal tudi v tem primeru kar nekaj in vsi niso povezani z ministrom Vrtovcem ali direktorjem
Zorkom. Projekt mora namreč stati manj kot milijardo, da bi lahko z evropskimi sredstvi pokrili polovico
vrednosti, sicer zgornja trditev pade. Pocenitev pa je odvisna predvsem od konkurence. In ravno to
hoče izločiti Kolektor, ki ga vodi Stojan Petrič.. Ta se je namreč pritožil zoper vse konkurente in zdaj
poskuša DKOM dokazati, da za gradnjo (še vedno) milijardnega projekta ni usposobljen nihče razen
njih in njihovih partnerjev iz, ne boste verjeli, Turčije, in sicer podjetij Ozaltin in Yapi Merkezi.. Torej tudi
ne tisti, ki sodijo med največje gradbince na svetu in so do sedaj zgradili že več sto kilometrov železnic,
cest, hidroelektrarn, letališč in tako naprej. Kolektor, ki niti približno nima podobnih izkušenj (če
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odmislimo njegove turške partnerje), bi namreč rad izločil vse, ker se Petrič zaveda, da bo le tako lahko
navil ceno do neba in v žep spravil več sto milijonov davkoplačevalskega denarja, s tem pa rešil tudi
svojo idrijsko matico za prihodnjih nekaj let.

GLIHA VKUP ŠTRIHA?
Pri tem je zanimivo, da Petrič ubira precej podobno pot, kot jo je lani pri borbi za majhen posel na
drugem tiru, gradnjo Glinščice, ubral manjši gradbinec MarkoMark s Ptuja. Ta je sicer imel za hrbtom
izkušene poslovne mačke iz sistema T2,, saj je pri poslu sodeloval s podjetji, povezanimi s tem
telekomunikacijskim operaterjem, ki se podobno kot Kolektor namesto v matičnem biznisu vse bolj
udejstvuje v gradbeništvu. Še ena zanimivost je ta, da je lani na nasprotni strani borbe za posel
konzorciju MarkoMarka stal ravno Petričev Kolektor, zato je lahko Petrič iz prve roke izvedel, kako so
ga izigrali majhni gradbinci. Gliha vkup štriha?
Prva podobnost Petričevega ravnanja je ta, da s pomočjo DKOM poskuša priti do približno stokrat
večjega posla od Glinščice. Petrič pri bitkah na DKOM, odkar ga vodi Červek, doslej sicer ni bil
uspešen kljub močni in pregrešno dragi pravniški ekipi, pri kateri med drugimi sodeluje tudi Aleksij
Mužina,, nekoč sam predsednik DKOM. Morda so mu lekcijo dali ravno telekomunikacijski operaterji, ki
se očitno veliko bolje od Petriča spoznajo na delovanje medijev, čeprav je tudi Petrič sam lastnik Dela,,
s katerega poročanjem pa menda paradoksalno na splošno ni preveč zadovoljen. Časnik Delo mu
namreč ni prineslo še niti enega samega velikega posla, čeprav ga je ravno zato kupil.

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

In ravno s pomočjo dominantnih medijev je lani MarkoMark očitno "prepričal" DKOM, saj je nanj naredil
blazen medijski pritisk. Bodo dominantni mediji in razni kvazineodvisni spletni portali, katerih dejanski
skriti lastniki so medijski tajkuni, tokrat delovali v korist Petriča in Kolektorja? Bomo videli. Kritične in
nepristranske opazovalce pa verjetno najbolj zanima, po čigavi ceni bomo gradili drugi tir? Po
Kolektorjevi, NSi-jevi ali dejanski?
(Aljuš Pertinač je voditelj televizijske oddaje #Faktor na TV3)
Kolumne izražajo stališča avtorja in ne nujno ustanovitelja spletnega portala Požareport.
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Problematika umeščanja kolesarske infrastrukture

Najboljša kmetijska zemlja trajnostni mobilnosti
namesto pridelavi hrane
Mnogi župani so se za gradnjo regionalnih

Franc Fortuna

■
blaga in

in tehnološki napredek

Civilizacijski
nam

je v zadnjih sto letih

omogočil

učinkovit in hiter transport
ljudi, pa tudi vse bolj učinkovito

vse bolj

mehanizacijo na vseh področjih, kot recimo
v gradbeništvu in

gije se iz leta

tudi v kmetijstvu. Tehnolo-

v leto

še izpopolnjujejo, tudi s

tem, da pogonski agregati koristijo vse več

električne energije

riv.

A

šitev,

za nekatere

za pot v

i.

vse

manj

fosilnih goin kot re-

predvsem za prostočasno dejavnost iz-

ven svojega

t.

in

je to še premalo

bivalnega okolja,

v mestih

tudi

službo in po opravkih, prisegajo na

trajnostno mobilnost, ki vključuje hojo,

kolesarjenje, uporabo

javnega potniškega

prometa in alternativne oblike mobilnosti.
Vse to s ciljem
nega
nem

prometa

omejevanja osebnega

in porabe energije. V

motormest-

kolesarskih povezav (poti, stez, pasov ...) odločili v zadnjem hipu, morda tudi brez poprejšjavne obravnave, sedaj pa

nje

trase

bolj

dogovoru

in

z lastniki

Zato marsikje

zemljišč.

prihaja do slabe volje lokalnega prebivalstva.

da imajo župani in občinski sveti ob
odločitvah in umeščanju kolesarske infrastrukIzgleda,

ture

okolje pogostokrat v vidu predsredstva, te vidijo tudi gradbe-

v svoje

vsem evropska

niki, in vse premalokrat realne potrebe svojih
občanov, še posebej kmetov. Umeščanje te infrastrukture v kmetijski prostor predstavlja do-

datno oviro kmetijski dejavnosti, v večji meri
pa jo bo koristil predvsem prišlek v občino, turist ah rekreativec, in ne domačin. Te dni so
nas

seznanili kmetje iz Go-

to problematiko

s

renjske

in Podravja.

območju s počasnim prometom to zago-

tovo prispeva

tudi k zmanjševanju onesnaže-

NIČ ROŽNATEGA

nosti ozračja, ko pa govorimo o kakovosti življenja, pa ni ravno nujno, da se ta povečuje,

ZA PRIDELOVALCE HRANE

še posebej ne na podeželju.

kmetijska

S problemom umeščanja kolesarske poti na
zemljišča so nas seznanili kmetje

Janez Podrekar, Marko

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

čas

jih priganja

kolesarskih poti umeščajo v prostor
pod prisilo kot pa po treznem premisleku

in

Jagodic,

ROŽNATA PRIHODNOST

Peter Krek

KOLESARJEM

ni Železniki. Kot pravi Peter Krek, tudi predsednik Krajevne skupnosti Selca, tamkajšnje

Ministrstvo za

infrastrukturno je slovenske

občine pritegnilo k izdelavi celostne prometne
strategije, tudi kolesarske,

in jim ob

tem

tudi

dalo recept za vzpostavitev trajnostne mobilnosti, ki jih bo popeljala v rožnato prihodnost. K
temu

je svoje pridala še

Evropska komisija, ki

Boštjan

in

Demšar

iz

Selc v

Obči-

kmete moti predvsem to, da bi imeli po izgradnji kolesarske steze dostop do svoje posesti (njiv, travnikov, kozolcev ...J preko te

-

poti.

»Kako se

dostopa do

kolesarska pot

ah steza

spada v okvir Zako-

steze

oz.

ceste

finančno spodbuja trajnostno mobilnost, še pokolesarsko infrastrukturo. V preteklih

na o cestah - pa določa cestni zakon in ga
nadzira policija oz. občinsko redarstvo. Nače-

dveh letih je preko

loma nismo proti izgradnji kolesarske steze,
glavni problemi pa bodo nastopih šele po iz-

sebej

60

občin izdelalo projekte

gradnje kolesarskih povezav in s tem
ralo za evropska sredstva.

■

kandidi-

Skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1 ) je
kolesarska povezava niz prometnih

površin, namenjenih javnemu prometu
kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji,

določenimi s pravili cestnega prometa, in
predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena
s predpisano prometno signalizacijo.

Kolesarska pot je samostojna javna cesta, ki je
namenjena le prometu kolesarjev in izjemoma

gradnji poti.

ki jih prineseš iz njive

Smeti,

navadi z vožnjo hitro
spihajo s cestišča, na kolesarski stezi pa bodo ostajale in se bo zgodilo, da bo naslednji

dan po njej pripeljal do kmetijstva nastrojeni
kolesar in bo poklical inšpekcijo, morda občinske redarje ali pohcijo. So pa tudi primeri,
ko nekdo namerno

išče

nesrečo in

nje

- zaradi

Skozi vas bo

Drugim uporabnikom kolesarskih poti, kot so

z nižjo hitrostno omejitvijo, t.

vozniki

motokultivatorjev in traktoristi,

je uporaba

dovoljena, če je tako določeno s prometno
ureditvijo, kar mora biti označeno s
predpisano prometno signalizacijo.

potem

odškodnino. Problematično je sobivatega bo skoraj dva kilometra.
na cesti

mastno

lokalnemu dostopu za druge prometne načine.
pešci, jahači, goniči, mopedisti,

na

cesto, avtomobili po

pomeni, da

i.

cona

30.

To

skozi vas na dolžini dveh kilometrov v konicah močno zgostil
in upočasnil ah celo zaustavil. Projekt predvideva,

čno

se bo

tega nov prometni režim

promet

da bo kolesarska sezona trajala povpredni v letu, omejitev pa bo veljala ce-

120

lo leto.«
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Zakon o cestah pravi:

■

občinske ceste

pasu

omejena. Posegi

varovalnem

V

ki bi

v prostor varovalnega pasu

cestnega

sveta v smeri

pri premostitvenih objektih pa od tlorisne
projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta
na zemljišče ter znaša pri

občinskih kolesarskih

poteh največ dva metra. Z globo 200 evrov se
kaznuje posameznika, ki v varovalnem pasu

občinske ceste brez soglasja ali v

obšla.«

vas

nasprotju

s

Podobne težave ah pa celo hujše pa imajo
tudi kmetje in lastniki zemljišč na trasi gradnje kolesarske poti, ki so se je kot skupen
projekt v Spodnjem Podravju lotile tri občiMarkovci

Ptuj,

ne:

in

Gorišnica. Pred dnevi

je okrog 50 kmetov, lastnikov

kmetijskih zem-

od župana Gorišnice prejelo

ljišč,

podpis priloženo

dopis in v

naslovom Prodaj-

pogodbo z

razlastitve in pogodba o

soglasjem upravljavca ceste gradi ali

na pogodba namesto

rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem
postavlja kakršnekoli druge objekte ali

ustanovitvi služnostne pravice. O tem

naprave

uredništvu Kmečkega

»Vse te
sedaj se

da redarji ob

zjutraj, ko gredo predvsem
ši, merijo

občinski re-

- že
nedeljah

občinskega proračuna

dogaja,

nam

hitrost in

za

k

starejši ljudje

ma-

malenkost prekoračeno

hitrost nepopustljivo pišejo kazni. In mimogrede se bo zgodilo, da boš tudi s traktorjem prekoračil to omejitev. Sobivanje kmetijske mehanizacije, kolesarjev in
zi

ostalega prometa bo skovas zelo težko, kakovost življenja v vasi se

bo zmanjšala
jeten in
je,« pa

še
- tako

posebej za nas, kmete.

nec koncev pa

Ko-

zgoščen promet ne bo pri-

tudi ne najbolj varen niti
pravi

Jure Bešter in

za

kolesar-

dodaja: »Problem

bo, recimo, ko pelješ gnojevko

-

to pelješ v

traktorskih gum takoj nabere blato. Ali bom potem za vsako odpeljano
dežju, in se v profil

cisterno čistil stezo?

Če bom peljal

10-krat in

bom moral vsakič sproti čistiti, bom izgubil cel
dan. Lahko bi počistil po zadnji vožnji, a redar bo verjetno izrabil situacijo in našel razlog, da mi napiše kazen.«

Kot je poudarilo vseh pet kmetov, imajo žal
takšne izkušnje in dvomijo, da bodo redarji,
policisti in

inšpektorji v prihodnje

zanesljivi in razumevajoči.

stavili način,

s katerim

kaj bolj pri-

Posebej

jih želijo

pa so izpoobčinski urad-

niki prepričati v podpis začasne služnosti za
gradnjo kolesarske poti in poznejšo prodajo,
ko bo pot že izgrajena. Kot pravijo, jih na
kličejo posamično in

čino

mo

ob-

jih zavajajo, češ,

še tebe čakamo, vsi ostali so

sa-

že podpisali.

A od teh petih kmetov po njihovih besedah ni
nihče.

podpisal še

mnenje smo povprašali tudi tamkajšnjega
župana Antona Luznarja, ki je zanikal, da bi
Za

občinska uprava »izsiljevala« podpise od lastnikov zemljišč in dodal: »Ker je naša dolina ozka, je v njej borba za vsako ped zemlje, zato
je vsako umeščanje neke infrastrukture

težavno. Res

je, da ni bilo

zelo

javne razgrnitve

projekta, a bo občina vsekakor prisluhnila pripombam prizadetih kmetov
meru

so

tamkajš-

Eden večjih pridelovalcev zelenjave

omejitve bodo izkoristili

darji za polnjenje

glasa poročali

nji kmetje.

ter izvaja kakršnakoli dela na

pripadajočih zemljiščih.
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skozi vas

GROŽNJA RAZLASTITVE

od zunanjega roba
prečne in vzdolžne osi,

meri

cestišču

po

občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem
upravljavca občinske ceste. Varovalni pas
občinske ceste se

da bodo kolesarji raje vozili
in ne po kolesarski poti,

obstaja bojazen,

je raba prostora

našla drugo možnost

ter v
Ta

skrajnem pri-

sicer že je, a

in polj-

ščin nam je posredoval tudi naslednje pismo:
»Na vas se

obračamo z upanjem, da predsta-

vite veliko težavo, ki se v teh dneh dogaja na
Ptujskem polju. Od občine smo dobili vabilo
na predstavitev projekta

poti. Po

izgradnje kolesarske

tej predstavitvi smo kmetje, ki

ukvarjamo izključno s kmetijstvom in
tem tudi

se
se

preživljamo, popolnoma osupli,

s
ra-

jezni ... Zato smo pripravljeni poseči po vseh pravnih virih, da se ta projekt ne
uresniči tako, kot je zdaj zastavljen, temveč
zočarani,

najde alternativna rešitev, da se

se

sarske poti spelje ob že

trasa kole-

obstoječih lokalnih

cestah oz. infrastrukturi, ki je ni malo! Dejansko se nam z izgradnjo kolesarskih poti
tik ob obdelovalnih zemljiščih onemogoča
normalno prehajanje na obdelovalne površine. Ker

na kmetijskih

imamo

zemljiščih ure-

jeno tudi namakanje, bo problem

tudi nama-

kanje robov njiv

ob kolesarski poti. Zakaj bi
morah kmetje ob vseh težavah s kmetijsko

se

dejavnostjo ukvarjati

še s kolesarji? Vemo sida so nekateri lastniki pogodbo že pod-

cer,

pisali, predvsem tisti, ki
v breme in

je zemlja nekako

jim

jo dajejo v najem kakšnemu oko-

liškemu »ta pravemu kmetu«. Ta projekt naj
bi bil menda na mizah že v letu 2018, a
kmetje

■

s

tem

nismo bili seznanjeni.«

»V KGZS

se nikakor

ne

strinjamo s

postopki razlastitve v primerih

načrtovanja kolesarskih poti. Menimo, da tu ne
za javni interes in da

gre

mora biti pri

umeščanju tovrstnih objektov

dosežen dogovor z

vsemi

v

prostor

lastniki zemljišč.

niso del nujne infrastrukture,
temveč pomembna dodatna ponudba
Tovrstni objekti

lokalnega okolja, ki pa mora biti usklajena, saj

lahko v prostor

prinaša

dodatne omejitve pri

kmetovanju in posledično možne konflikte,« so
nam

o tej problematiki

sporočili iz Kmetijsko

gozdarske zbornice Slovenije.

tudi Jožefa Kokoki nam je povedal, da alternativne možnosti ni. Na vprašanje,
ah se mu zdi postopek umeščanja trase brez
Za pojasnilo

ta,

smo

poklicali

župana Občine Gorišnica,
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predhodnega

dogovora

potem pošiljanje

z lastniki zemljišč in

kupoprodajnih pogodb, v ka-

gozdarstvo

okolje in prostor ter za kmetijstvo,

in prehrano strinjata

s prekategori-

terih je že v naslovu omemba razlastitve, pri-

zacijo najboljših kmetijskih zemljišč na predlog

pa ni imel ustreznega pojasnila.
Se pa nam ob vsem tem postavlja tudi vprašanje, še posebej ob nenehnem govorjenju o

občine. Navedena zelenjadarska kmetija bi bila

zaščiti kmetijskih zemljišč, o prepotrebnem

vno

merno,

dvigu prehranske samooskrbe in
lovnih mestih na podeželju, kako

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

nistrstvi za

Kmetje iz Selc:

o

novih
se lahko

Janez Podrekar, Jure

de-

ob

500

kvadratnih metrov zemlje, pridelava
takšni površini pa pomeni eno delo-

vrtnin na

mesto

polnim delovnim časom.

s

*

mi-

Bešter,

Peter Krek, Marko Jagodic in Boštjan Demšar

Janez Podrekar pravi: »Kolesarska pot bo posegla okrog 10 metrov v
kmetijsko zemljišče zaradi gradnje ovinka, da bo ta pot lahko pravokotno prečkala cesto. Ko smo za otroke gradili hiše nad to parcelo,
saj je bilo škoda najboljše kmetijske
smo jih morali graditi v bregu,
zemlje. Za kolesarsko pot pa

je ni škoda.«

Pravilnik o projektiranju cest določa, da kolesar znotraj prostega profila širine 1,5 metra in višine 2,5 metra ne sme imeti nobenih ovir (npr.
objekti, veje dreves, grmovje ipd.). Optimalna širina kolesarskega pasu
je 1,8 metra. Dvosmerna kolesarska pot med kozolcem in cesto bi vzela
praktično ves prostor in uporabniku onemogočila rabo kozolca.
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Nujne spremembe na
področju gradbeništva
Do konca avgusta je

v javni obravnavi predlog novega gradbenega zakona (GZ-1). Vlada RS
želi doseči administrativne razbremenitve in pospešiti trajnostni gospodarski razvoj. Vemo,
da je slovenska birokracija velikokrat zelo neprijazna do investitorjev. Zapleteni in dolgotrajni postopki so v preteklosti preprečili že številne projekte, ki bi lahko pomagali gospodarstvu.
EJ Maruša Opeka

S

□ Polona Avanzo, PxHere

predlogom

novega

ministrstvo

zakona

okolje

za

in

si

pa

prostor

prizadeva za učinkovito in kakovo-

izvajanje postopkov. Tudi z vpeljavo digitalizacije, ki bo omogočila krajše
stno

postopke, vendar ob zagotavljanju varovanja javnega interesa in pravne vred-

vseh udeležencev pri graditvi.

nosti

držanja izvajanja v primerih, ko bi lahko
prišlo do večje škode za okolje, naravo in

omejujejo, začetek njihove postavitve pa
je treba prijaviti,« dodajo. Ministrstvo

ljudi. Investitor lahko na lastno odgo-

bilo po predlogu tudi pristojno za
izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki
jih v skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateške investi-

vornost

nosti

začne graditi tudi že po dokonč-

gradbenega dovoljenja in

mu ni

treba čakati na njegovo pravnomočnost.
Predlog GZ-i jasno opredeljuje, za
katere gradnje je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, prijaviti začetek graditve

Pravno varstvo
postopek izdaje gradbenega dovoljenja se v svojem pomenu ne spremi»Sam

nja.

določba, ki

je

Novost

omogoča
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uvedbo postopka izdaje gradbenega dovoljenja brez priloženih dokazil o pravici
graditi.

dokazilo o pravici
graditi pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila
Ker

pa

je

ali pridobiti uporabno dovoljenje.
tako natančno določa tudi naloge

Gospodarstvu

be, saj

ta

Predlog novega

(brez

vloge

dokazil o

na ministrstvu. Pri
so poudarili, da pa

gradbeni

uveljavljene pojme,
nekaj
pa

dodaja

novih,« so pojasnili na

obravnavi do

svoj namen,« so pojastem

že

zakona je v javni

pravici graditi) izgublja

nili

»Novi

zakon v celoti ohranja

gradbenega

s spremembo

pogojev za popolnost

Prav
inve-

določanja vodje projekta. Vzpostavil naj

naproti

predodloč-

okoljskem

ministr-

Eden od teh je
»manjša rekonstruk-

stvu.

31. avgusta.

cija«, ki premešča vrzel

bodo morali upravni
dovoljenja dosledno upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij. »V
primerih,« predvidevajo pristojni, »ko bi

med
vzdrževalnimi
deli in rekonstrukcijo, bodo pa pri njej
morali prav tako sodelovati usposobljeni strokovnjaki, začetek graditve pa bo
moral biti prijavljen.

mnenjedajalec presodil, da se nikakor
ne strinja s predlagano gradnjo, lahko

objektov

organi v postopkih izdaje gradbenega

Predlog zakona
na

širi

objekte,

nabor

začasnih

postavljene

mogoča pritožba.« S tem želijo investi-

v
primeru izrednih razmer, in predvideva
možnost postavitve objektov za skladi-

torjem, če se z odločitvijo mnenjedajalzagotoviti čim hitrejše

ščenje ob obstoječi dejavnosti v okviru
industrijskih in prometnih območij. Na

uveljavljanje

ministrstvu so prepričani, da s tem podjetjem odpirajo možnost hitrejšega prilagajanja gospodarskim razmeram na

izda

o

tem

odločbo,

zoper katero je

ca ne strinjajo,

namenom

pravnega

varstva.

Z

učinkovitega

varstva se uvaja tudi

Zaradi predvidenega elektronskega
poslovanja prek storitev prostorskega

bi tudi enakopravne pogoje za tuje ponudnike.

gradbenega dovoljenja.
Predlog zakona
ne
več

cije določi vlada.

stitorja, izvajalca in vodje del. Naloge
nadzornika in projektanta se ohranjajo,
novi zakon pa naj bi odpravil nejasnost

predložena pred izdajo

določa

bi

pravnega
prednostna obrav-

nava v upravnih sporih in možnost

za-

trgu. »Pri tem se tovrstni objekti časovno
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Kazalo
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Površina: 874 cm2

pojasnjujejo v predlo-

»ko je treba
zaradi naravne in
druge nesreče (npr.
gu,

Za enostanovanjske
stavbe, legalno

požara) poškodovani
objekt čim prej sani-

zgrajene pred 2018, se

rati,

uvaja fikcija obstoja

pa

možnost
tve

uporabnega dovoljenja.

se

uvaja

vzpostavi-

v prvotno stanje

le na podlagi prijave

začetka graditve.«
Med drugim so

Na ministrstvu si prizadevajo,
učinkovitejši.

da bi bili postopki hitrejši

informacijskega sistema

(eGraditev)

se

in

vzpostavlja tudi

prilagoditve začetkom graditve glede na vrsto gradnje, uredikoristi
tev postopka integralnega dovoljenja in prevlade javne
odprava ovir pri legalizaciji objektov. Izvršuje se tudi sodba
sodišča, vezana na zagotavljanje edinega prebiva-

dodatna pravna podlaga za poslovanje v elektronski obliki.
Bo pa treba do njegove uvedbe na pristojno občino prijaviti začetek graditve stavb, ki so enostavni objekti. To naj
bi občinam omogočalo lažji inšpekcijski nadzor, odmero
komunalnega prispevka in evidentiranje. Komunalni pri-

v kateri je v zakonu o graditvi objektov ugotovilo poseg
v pravico do spoštovanja doma. »Spremembe vsebujejo določbe,
po katerih bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki posa-

spevek pa ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja,
saj naj bi se ta dolžnost izpolnila pred prijavo začetka gra-

presodi

ditve.
Odprava neustavnosti
novem bi bilo treba pridobiti gradbeno dovoljenje tudi za
odstranitev objektov, ki se dotikajo sosednjih stavb. »Za primere,«
Po

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

pomembne novosti še, da se pod določenimi pogoji ponuja
možnost uporabe že uporabljenih materialov in proizvodov,
pregled dokumentacije za nestandardne metode projektiranja,

~i~

~

"*

r

'

ter

ustavnega
lišča,

mezniku predstavlja dom, omogočeno, da pristojno sodišče
sorazmernost posega v pravico do spoštovanja doma.
sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo lahko pristojni inšpektor opravil izvršbo (odstranitev nelegalnega

Sele če bo

objekta), v nasprotnem primeru pa bo za pet let odložil izvršitev inšpekcijskega ukrepa (odstranitev objekta),« je predvideno v predlogu

zakona.
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