Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 6. 2020
Število objav: 9
Internet: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
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Zaporedna št.
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Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Kje se bodo lomila koalicijska kopija?

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Barbara Eržen

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot prejšnja leta, gre za smiseln pospešek domačemu povpraševanju. Drugi sklop ukrepov je namenjen spodbujanju
investicij, kar bo ugodno vplivalo na gradbeništvo ter nekatere povezane storitve in industrije. Vlada je sprejela paket
187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Za hitro izvedbo...

Naslov

Ljudem pomagajo uresničiti sanje

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Damjana Nemeš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Simon Grlec je pred dobrimi devetimi leti ustanovil podjetje Simbau gradbeništvo, k temu sta ga gnala adrenalin in
želja po uspehu, pa tudi njegova izobrazba. Inženir gradbeništva namreč ni želel biti zgolj nekje zaposlen, ampak je
želel sam v svojem podjetju organizirati in razporejati delo....

Naslov

20. junij – 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše

Medij

E-maribor.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbeVlada...

Naslov

Kaj so se razpravljali na zadnji izolski občinski seji?

Medij

Obalaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...ukinitvi javnega dobra na delu nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na
zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed prihodnjih javnih dražb, o čemer so
svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in župana pooblastili za sklenitev pravnega...

Naslov

Vlada na seznam pomembnih investicij uvrstila tudi Pragersko in obnovo športne dvorane
Bistrica

Medij

Mojepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

M. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...povzročila epidemija. Zagon investicijskega cikla v Sloveniji namreč pomeni ohranjanje in tudi nova delovna mesta,
ne samo v gradbeništvu, temveč tudi v ostalih panogah, ki so povezane z gradbeništvom (trgovina, promet, gostinstvo,
dobava opreme in podobno). Seznam je dolg, trenutno zajema kar 187 investicij, seznam bodo v vladi...
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Naslov

Kaj so razpravljali na zadnji izolski občinski seji?

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...ukinitvi javnega dobra na delu nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na
zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed prihodnjih javnih dražb, o čemer so
svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in župana pooblastili za sklenitev pravnega...

Naslov

100 dni! Dosežki in načrti vlade!

Medij

Spodnjepodravje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

M. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe ...

Naslov

Novi val epidemije - več odpuščanj

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka), predelovalne dejavnosti (-1,8 odstotka) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti (-1,1 odstotka). Na drugi
strani so najbolj optimistične napovedi v gradbeništvu (+3,1 odstotka), zdravstvu in socialnem varstvu. Večinoma
nadomestne zaposlitveDelodajalci so za prihodnjih šest mesecev napovedali, da bodo iskali 22.200...

Naslov

20. junij – 100 dni vlade pod vodstvom Janeza Janše

Medij

Utrip-ljubljane.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 6. 2020

Avtor

T. C.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...določitvi seznama investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so prodaja, opremljanje
prostorov, posredovanje, trgovina. Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbeVlada...
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Kje se bodo lomila koalicijska kopija?
Po protikoronskih ukrepih se koalicija želi osredotočiti
tudi na področja zdravstva in demografije.
Objavljeno
20. junij 2020 06.00

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

Posodobljeno
20. junij 2020 06.00

Odpri galerijo
»Če se danes zdi, da je koalicija trdna, se jutri lahko zdi, da je povsem drugače. Na prihodnost gledamo mirno, karkoli se bo zgodilo, smo pripravljeni,« komentira
predsednik NSi Matej Tonin. FOTO: Uroš Hočevar

Barbara Eržen
Ljubljana – Koalicija pod vodstvom Janeza Janše je zaprisegla dan po razglasitvi epidemije in večina njenega delovanja je bila zato pričakovano namenjena zajezitvi
širjenja novega koronavirusa ter omilitvi posledic za prebivalstvo in gospodarstvo v obliki treh protikoronskih zakonodajnih paketov. A da se bo koalicija poleg obvladovanja
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epidemije in njenih posledic lahko usmerila še v izpolnjevanje zastavljene koalicijske pogodbe, bo ključna tudi konsolidacija Desusa, kjer predsednica Aleksandra Pivec
svojo bazo pravzaprav šele spoznava, in SMC, od koder so odšli dva poslanca in več nezadovoljnih članov.
Pritiski na trdnost koalicijskih strank in koalicije kot celote se bodo gotovo še povečali, ko se bo menda jeseni začelo sprejemanje njihovih ključnih projektov. Čeprav je na
mizi koalicijskih prvakov že spisan osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu, med njimi ostajajo razhajanja, na kakšen način se bo vse državno premoženje
upravljalo in koliko odstotkov se bo namenilo za katere namene. Demografski sklad, kakor ga vidijo v NSi, naj ne bi skrbel le za starejše in pokojnine, ampak naj bi
spodbujal večjo rodnost in vračanje visokokvalificiranih Slovencev iz tujine. Morda pa bi se lahko celo, tako vsaj vidijo v SMC in Desusu, iz njega financirala še dolgotrajna
oskrba.
NSi bi si želela uveljaviti tudi svoj program na področju zdravstva in poiskati vse razpoložljive vire, da bi zmanjšali čakalne vrste, a naj bi jim na ministrstvu za zdravje, ki
ga vodi Tomaž Gantar z vrst Desusa, prižgali rdečo luč.

»Koalicija ni samo NSi in ni samo Desus, v koaliciji smo štirje koalicijski partnerji, da dosežemo nek cilj, je potreben dogovor,« Matej Tonin, prvak NSi.

Razhajanja med NSi in Desusom je mogoče čutiti tudi pri ustanavljanju urada za
demografijo, kjer NSi odpira vprašanje področja, ki naj bi ga ta sploh pokrival. Urad
zgolj zato, da bo, ni rešitev, trdijo. Ob tem prvak NSi Matej Tonin vse glasneje
opozarja, da so razmerja v državnem zboru med koalicijskimi poslanskimi skupinami
porušena. SMC sta namreč zapustila dva poslanca, eden se je pridružil LMŠ, drugi
SD. A prvak SMC Zdravko Počivalšek vztraja pri ohranitvi vseh štirih ministrskih
položajev. »Vsak ima pravico do tega, da ima na to zgodbo svoj pogled. Mi vemo,
zakaj smo se odločili za to vlado,« je še komentiral Počivalšek in dodal, da njihovi
štirje ministri ne vodijo ministrstev zato, da bi se ukvarjali s promocijo, ampak bodo
naredili vse za uresničitev ciljev iz koalicijske pogodbe.

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

Janez Janša in Matej Tonin. FOTO: Jure Eržen

INFOGRAFIKA: Delo

Opozicija poziva k odstopu
Prvak SDS Janez Janša je – tako je napovedal še pred prevzemom mandata – opozicijske stranke povabil, naj pri načrtovanih spremembah nadaljujejo v nekakšnem
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»partnerstvu za razvoj«, a so ga vse, z izjemo SNS in obeh manjšinskih poslancev, zavrnile.
»Premier Janez Janša je z načinom vodenja in potezami vlade v kratkem času ponovno
dokazal dvoje: prvič, da kljub spravljivim in umirjenim besedam pred prevzemom
oblasti te spravljivosti in umirjenosti v resnici ne premore – dovolj je pogled na
njegovo komunikacijo na twitterju –, in drugič, da je sicer sposoben organizator, ki pa
te svoje sposobnosti uporablja na povsem napačen način – avtoritarno in agresivno
vodenje in komuniciranje – in za partikularne cilje, v glavnem za interese SDS,« je
ocenila vlado predsedujoča SD Tanja Fajon, ki ob tem dodaja, da so se zato vsi, v
začetku morda dobri nameni vlade, izrodili v kaotično stanje.
Na ravnanje koalicije je opozicija tako dvakrat reagirala celo z interpelacijama – zoper
gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in notranjega Aleša Hojsa –, ki pa sta
koalicijo prej povezali, kot vanje vnesli razkol. Njihova morda razglašena dejanja pa
imajo skupen cilj. Z besedami, da je 100 dni vlade 100 dni razlogov za njen odstop, jih
je najbolje povzel koordinator Levice Luka Mesec.
V SD, pa tudi LMŠ, Levici in SAB, ob prvih treh mesecih delovanja vlade tako
opozarjajo na nerazčiščeno afero z nabavo zaščitne opreme, nejasna navodila glede
epidemije, široko in neupravičeno politično kadrovanje, škodljive poteze v obliki
pisem in zavajajočih informacij, nedelujoče ukrepe finančne pomoči gospodarstvu do
populističnih potez v obliki turističnih bonov, ki zaradi nepremišljenosti najmanj
prinesejo ravno pomoči najbolj potrebnim.

Vsi, v začetku morda dobri nameni vlade, so se izrodili v kaotično stanje, so
kritični v SD. FOTO: Jože Suhadolnik

Zdravstvo v prvi bojni črti
Na zdravstvenem področju je bila glavnina vladnega dela osredotočena na spopadanje z epidemijo novega koronavirusa. Na ministrstvu za zdravje so formirali
svetovalno skupino pod vodstvom Bojane Beović, ki je pomagala s strokovnimi nasveti.
V začetku je bila osrednja skrb namenjena zagotovitvi zadostne količine opreme. Ministrstvo za zdravje je zbiralo podatke, koliko je imajo zdravstveni zavodi,
njihove potrebe pa sporočalo pristojnim za razdelitev. Po kakšnih kriterijih so dodeljevali opremo, ni znano, so je pa nekateri dobili več, drugi manj, zasebni
zdravniki pa sploh ne, kar je sprožilo nekaj kritik.
Kmalu po nastopu mandata Janeza Janše se je zaiskrilo tudi med vlado in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) o tem, kateri ukrepi so bili smiselni in
kateri pretirani. Kasneje so veliko časa porabili za razčiščevanje očitkov, da je bilo za varovance domov starejših občanov med epidemijo neustrezno poskrbljeno in
ali so obstajali »seznami odpisanih«. To je stroka ostro zanikala.
Minister za zdravje Tomaž Gantar bo zdaj moral poskrbeti za sprejetje dolgo pričakovanega zakona o dolgotrajni oskrbi in se soočiti z vse daljšimi čakalnimi vrstami
in izgubami v bolnišnicah. Je pa v času te vlade dokončno ukinitev dočakal projekt Cerarjeve vlade, nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni. B. F. Ž.

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

Pomoč vsem, ki zmorejo birokracijo
Vlada je ob sprejetju ukrepov za zajezitev epidemije širokopotezno obljubila pomoč vsem, a so se kmalu pojavili zapleti, ki so verjetno delno posledica pomanjkanja
sredstev, delno pa birokracije. Že pred prvim paketom ukrepov je vlada bankam naložila, da podjetjem in posameznikom omogočijo odlog plačila obrokov posojil.
Dogovorjena je bila tudi pomoč SID banke in podjetniškega sklada, kjer pa se je že začelo zapletati. Za omilitev posledic je država v začetku aprila sprejela prvi
paket pomoči, po oceni vlade težek okoli tri milijarde evrov. Zajemal je 200 evrov enkratnega dodatka upokojencem in 150 evrov dodatka študentom. Dobro je
deloval tudi sistem dodelitve 750 evrov mesečnega temeljnega dohodka samostojnim podjetnikom in oprostitev plačila prispevkov. Podjetjem je bil namenjen ukrep
povračila nadomestila plače za delavce, ki so bili napoteni na čakanje ali zaradi ukrepov niso mogli delati, ter krizni dodatek in oprostitev plačila prispevkov Zpiza
za vse, ki delajo. Zamaknili so se tudi roki za oddajo letnih obračunov davka od dohodka. Oproščena so bila plačila akontacij davka v času epidemije. Temu je
dodala jamstveno shemo, po kateri so lahko podjetja dobila likvidnostno posojilo do višine povprečnega mesečnega prihodka, ki pa še zdaj ne deluje zaradi
birokratskih zapletov. K. L.
Zagon turizma in investicij
Za spodbujanje gospodarstva sta ključna dva ukrepa vlade. S turističnimi boni prebivalcem država pomaga hotelom, planinskim kočam in avtokampom ter drugim
nastanitvenim obratom, pričakuje pa multiplikativne učinke še za ostale storitve, kot so gostinstvo, upravljanje turističnih znamenitosti in podobno. Ker bo tujih
turistov letos bistveno manj kot prejšnja leta, gre za smiseln pospešek domačemu povpraševanju.
Drugi sklop ukrepov je namenjen spodbujanju investicij, kar bo ugodno vplivalo na gradbeništvo ter nekatere povezane storitve in industrije. Vlada je sprejela paket
187 pomembnih investicij v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov. Za hitro izvedbo mnogih projektov se zdi, da so bolj želja kot realnost. Ključno bo iskanje
finančnih virov, predvsem pa učinkovitejše črpanje evropskih sredstev. Pridobivanje dovoljenj za te projekte naj bi bilo koordinirano in hitrejše, vlada je pripravila
ukrepe za pospešitev izdajanja gradbenih dovoljenj. Ali bo to za slovenske birokratske mline dovolj, je vprašljivo. Država je omejila tudi sodelovanje nevladnih
organizacij v teh postopkih. Okoljevarstveniki so kritični, češ da omogoča projekte, ki ogrožajo okolje.
Manjkali so ukrepi za pospešitev vlaganj v raziskave in razvoj ter prestrukturiranje avtomobilske industrije, kjer se trendi najhitreje spreminjajo. N. G.
Proračun v zadolževanje
Vlada je nastopila mandat sočasno z epidemijo, katere posledice močno vplivajo na javne finance in državni proračun, ki je ta četrtek po podatkih s spletne strani
proracun.gov.si izkazoval primanjkljaj v višini 1,8 milijarde evrov. Zbranih prihodkov je bilo za 3,6 milijarde, porabljenih pa že 5,6 milijarde evrov. Izdatki so zaradi
ukrepov za blažitev posledic epidemije bistveno višji, medtem ko je prilivov od dedeveja, trošarin itd. manj, podobne trende je pričakovati tudi do konca leta.
Posledično se v krizi že financiramo z zadolževanjem in novimi izdajami državnih obveznic. Vlada je maja v programu financiranja državnega proračuna določila,
da se lahko letos proračunski izdatki povečajo za 2,08 milijarde evrov (dobre štiri odstotke BDP), kar je največji obseg dodatne zadolžitve v 2020. To lepo vidimo v
okviru za rebalans, ki proračunske izdatke povečuje z 10,4 milijarde na 12,5 milijarde evrov, namesto proračunskega presežka v vrednosti 0,8 odstotka BDP pa vlada
pričakuje 8,1-odstotni primanjkljaj v višini dobrih 3,7 milijarde evrov.
Zanimivo pa je, da še ni znano, na kakšni predpostavki BDP bo vlada zakoličila rebalans. Umar je namreč že v ponedeljek pripravil novo napoved
makroekonomskih gibanj, ki je vlada na četrtkovi seji ni obravnavala in tudi ni znano, kdaj jo bo. Napoved tako še vedno nosi oznako zaupno. M. J.
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Diplomacija na daljavo
Slovenska zunanja politika je pod novo vlado Janeza Janše postala manj predvidljiva, kar pa vseeno ni privedlo do revolucije v zunanjepolitični drži države. Minister
za zunanje zadeve Anže Logar pri sprejemanju odločitev ni bistveno odstopal od standardov njegovih predhodnikov, čeprav se je vsaj dvakrat znašel pod plazom
kritik – prvič zaradi vladnega pisma Svetu Evrope o slovenskih medijih, drugič zaradi dopisa, ki ga je poslal evropskemu komisarju za pravosodje Didieru
Reynedersu in v njem kritiziral slovensko pravosodje.
Ministrstvo za zunanje zadeve je svojo primarno nalogo – vzdrževanje odnosov z drugimi državami – v zadnjih treh mesecih opravljalo predvsem na daljavo.
Minister Logar je prek videokonferenc sodeloval na srečanjih zunanjih ministrov EU in opravil vrsto spoznavnih pogovorov z vodji diplomacij številnih držav.
Srečanja v živo so bila redka: po enkrat e je sestal z italijanskim zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom in hrvaškim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom,
dvakrat pa z Madžarom Pétrom Szijjártom. Še redkejše so bile poti v tujino: prva in edina je bila Logarjeva udeležba na srečanju zunanjih ministrov Avstrije,
Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke na Dunaju.
Kriza je pokazala tudi na pogosto spregledano plat delovanja MZZ: konzularno službo. Ministrstvo je odigralo ključno vlogo pri vračanju Slovencev v domovino.
Ju. K.
Brez dialoga

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

Kulturniki in umetniki, predvsem samozaposleni oziroma prekarci, ki so v času pandemije, ko so gledališča, knjigarne, galerije in koncertne dvorane morale zapreti
svoja vrata, ostali brez sedanjosti in pred negotovo prihodnostjo, so nad ministrstvom za kulturo razočarani. Nobenih spodbudnih besed o tem, da je obstoj
umetnikov in umetnosti v neki državi življenjskega pomena, o čemer je recimo govorila nemška kanclerka Angela Merkel, njena vlada pa je že od začetka pandemije
moralno in finančno podpirala kulturo. Ministrstvo ni pripravilo jasnih predlogov, kaj storiti v času krize in se ni odzivalo na predloge in apele, ki so jim jih pošiljale
stanovske in druge organizacije. Kulturniki so lahko le poslušali odtujene videoposnetke nagovorov državne sekretarke. Prav zaradi te neodzivnost ministrstva v
preteklih mesecih Aktiv delavcev in delavk v kulturi vsak torek organizira mirne proteste, skorajda umetniške performanse, pred stavbo ministrstva. Kot so v javnem
pismu zapisali kulturniki: »Kultura dokazano krepi ustvarjalnost, ki jo bomo ob izzivih prihodnosti zagotovo potrebovali.« A očitno pristojno ministrstvo tiho ostaja
na drugem bregu te misli. Vsak dan lahko spremljamo tudi vedno bolj zaostreno komunikacijo vlade z mediji. Nov in prepotreben predlog novele zakona o medijih
pa naj bi bil v zaključni fazi priprav. I. Š.
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Zgodba o uspehu) Pred leti ustanovil gradbeno podjetje, v katerem
je danes zaposlenih več kot 20 ljudi
Damjana
Nemeš,
20. 6.
2020
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Osebni arhiv

V zadnjem času je vse več povpraševanja po ravnih strehah. Foto Osebni arhiv

Aktualno

Simon Grlec je pred dobrimi devetimi leti ustanovil podjetje Simbau gradbeništvo, k temu
sta ga gnala adrenalin in želja po uspehu, pa tudi njegova izobrazba.
Inženir gradbeništva namreč ni želel biti zgolj nekje zaposlen, ampak je želel sam v svojem podjetju organizirati in
razporejati delo. »Ni mi težko delati od jutra do večera, tudi na gradbišču sem rad prisoten pri vseh stopnjah gradnje.
Prav tako želim ljudem z gradnjo hiše izpolniti njihove sanje,« pove direktor podjetja, katerega primarna dejavnost je
gradnja hiš na območju med Goričkim in Mariborom.
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V podjetju je zaposlenih 23 ljudi. Foto Osebni arhiv
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»Leta 2014 smo imeli prvi večji projekt, gradnjo hiše. Prej smo ponujali le storitve manjšega obsega, delali smo fasade,
urejali okolice hiš, dovozne poti in podobno. Proti koncu leta 2016 se je povpraševanje po naših storitvah začelo
povečevati, v zadnjih treh letih, ko je prišlo do razcveta v gradbeništvu, pa se je tudi naše podjetje bistveno razširilo,«
pojasni sogovornik, ki zaposluje triindvajset delavcev. Letno zgradijo v povprečju petnajst hiš do tretje gradbene faze, kar
pomeni, da izkopljejo temelje in postavijo hišo s streho vred. »Naenkrat imamo odprtih več projektov, saj imamo dovolj
zaposlenih, da lahko delajo na vsaj petih gradbiščih. Naša prednost je tudi v tem, da nimamo podizvajalcev, saj imamo
sami potrebne stroje,« pravi.
Trend ostaja klasična gradnja
Delo tesarjev, krovcev, zidarjev, strojnikov in inženirjev gradbeništva, ki so v podjetju zaposleni, se začne že ob prvih
pogovorih s stranko, ki jim predstavi svoje želje. Po pripravi ponudbe za stranko in izpisu potrebnega materiala za
gradnjo hiše pošljejo povpraševanja različnim gradbenim trgovinam, s katerimi sodelujejo. »Ker imamo lastna prevozna
sredstva, si sami dostavljamo ves material. Projekte torej v celoti naštudiramo in izvedemo sami,« je pojasnil Grlec.
Dodal je, da se cena postavitve hiše v povprečju giblje med 45 in 60 tisoč evri, gradili so že tudi veliko dražje, trend pa
ostaja klasična gradnja z opeko in strešniki iz gline.
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Stranke imajo vse od Goričkega do Maribora. Foto Osebni arhiv
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»Predvsem v Mariboru se lotevamo večjih projektov, čeprav so vse naše stranke ﬁzične osebe, torej znani kupci.«
Podjetje, ki letno ustvari več kot milijon evrov prihodka, je tudi v času epidemije poslovalo nemoteno. »Delali smo
povsem normalno, seveda ob upoštevanju vseh navodil stroke. V nekem trenutku smo sicer imeli manjši problem z
dobavo materiala, vendar smo ga ob prvi priložnosti nabavili nekaj več in ga skladiščili.« Sogovornik vidi recept za
uspešno poslovanje podjetja predvsem v spoštovanju delavcev. »Brez njih je naše podjetje nič. Zato vedno pravim, da jih
je treba pošteno plačati, dobro voditi in motivirati.« Poleg tega so pomembni poznavanje vseh delovnih procesov,
spoštovanje strojev in opreme, vztrajnost in pogum, ne nazadnje pa tudi dobro opravljeno delo. »Stranke morajo biti
zadovoljne, saj lahko le tako ponesejo dober glas o našem delu tudi drugam.« Zaradi vseh omenjenih načel, ki se jih v
podjetju držijo in jim prinašajo dober poslovni uspeh, imajo smele načrte tudi za prihodnje. Še naprej si želijo delati
pošteno in natančno, zaradi večjega povpraševanja na trgu pa razmišljajo tudi o zaposlovanju novih delavcev. »Vsekakor
bomo ostali na teh področjih, ki smo jih delali sedaj, torej gradnja stanovanjskih hiš, postavitve ostrešja in urejanje
okolice. O širitvi v tujino pa ne razmišljamo. S slovenskim tržiščem smo zadovoljni, prav tako je dela za vse dovolj,« je še
povedal direktor podjetja, katerega poslovni prostori in skladišče so v Vratji vasi.
simbau

simon-grlec
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20. junij – 100 dni vlade pod vodstvom
Janeza Janše
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20. junija 2020

»Kljub povečanemu številu okužb s koronavirusom v zadnjih dneh, še ne moremo
govoriti o drugem valu epidemije, se pa nanj pripravljamo«, je včeraj minister
Gantar poudaril zavezo Slovenije, da bo vztrajala na poti obvladovanja epidemije. K
hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe,
ki je že prve dni mandata sprejela nekatere odločilne in učinkovite ukrepe: 13.
marca 2020, ko je bila potrjena aktualna vlada, smo v Sloveniji zabeležili 48 novih
okužb s koronavirusom, sto dni kasneje se – kljub zadnjemu povečanju okužb –
razmere v Sloveniji umirjajo, predvsem po zaslugi večmesečnega garanja
zdravstvenega osebja, policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno
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upoštevali zaščitne ukrepe. Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni
poziv predsednika vlade Janeza Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.

Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja
nujni za zajezitev epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne
bodo posledice za državo, njene državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato
tudi delo vlade potekalo dvotirno: če je bil eden prvih ukrepov za zajezitev širjenja
epidemije začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno
potrošnikom, je vlada vzporedno pripravila tudi že prve interventne ukrepe za
blažitev posledic tega ukrepa. Javnozdravstveni vidik in sprejemanje ukrepov na
tem področju je usmerjala strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pod
vodstvom dr. Bojane Beovič, smernice za pomoč gospodarstvu pa so bile oblikovane
v okviru skupine ekonomistov, ki jih je vodil ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj
vseh pa je bil blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da
preživi šok ob zaprtju javnega življenja in zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema
svežnjema je vlada ohranila 260 tisoč delovnih mest, neposredno finančno pomoč
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa je med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona prebivalcev. Socialne stiske
posameznikov so se blažile z začasno uvedbo temeljnega mesečnega dohodka,
enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz
javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske
prehrane), ki se niso izvajale, podjetjem pa je vlada najprej priskočila na pomoč s
subvencioniranjem stroškov dela, odlogom posojil, vzpostavitvijo poroštvene
sheme, s tretjim paketom pa je pozornost usmerila v turizem in dolgoročno najbolj
prizadete panoge ter zagon novega investicijskega cikla.

Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam
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Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost.
Dejanski učinek že sprejetih ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske
napovedi domačih in mednarodnih ustanov so razmeroma pozitivne, saj nakazujejo,
da si bo slovensko gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti, že v naslednjem
letu opomoglo in doseglo ponovno občutno rast. Potrjuje jih tudi dejstvo, da je pred
dnevi bonitetna hiša S&P potrdila oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega
pomena, zato je vlada že potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na
ravni vlade ter s pospešeno obravnavo in poenostavitvijo posameznih postopkov,
nujnih za njihovo izvedbo. Pri tem bo prišla do izraza tudi vloga nedavno
ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama
investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi
spodbuditi gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih
panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina.

Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod
nadzorom, vključno z nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti
COVID-19, in uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe. Prav tako pa potekajo
priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema v drugi polovici leta
2021, že sedaj pa skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko določa prednostne naloge.
Trio predsedstev bo z ukrepi spodbujalo trajnostno in vključujočo rast, pri tem pa
upoštevalo prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo
tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v
izrednih razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski
pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do
vzhodnega in južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive
Zahodnega Balkana.
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Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada
državnemu zboru predložila do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo
rebalansa bodo upoštevani izdatki, vezani na protikoronske ukrepe, nova
gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in tekoča
realizacija državnega proračuna. Na podlagi tega bosta lahko zasnovana izdatkovna
politika in prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po posameznih
resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja
država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega proračuna za leto 2020
zvišala z 10,450 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih
mesecih v ospredju. Prav tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že
vrsto let na področju zdravstvene infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z
vidika priprav na morebitno ponovitev širjenja koronavirusa. Prav tako bo zaradi
tveganja novega migrantskega vala potrebno učinkovito in okrepljeno varovanje
državne meje, zagnati in dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne projekte.
Vlada bo okrepila črpanje evropskih sredstev in intenzivno pristopa k pogajanjem za
večletni finančni okvir.

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

V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali,
kako pomembna je samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila
posebno pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za
upokojence in nekatere druge skupine prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak
k oblikovanju prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega
prometa. Seznam prednostnih investicij, ki se bo še dopolnjeval, uresničuje našo
zavezo k nadaljevanju izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem območju
države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano tudi nadaljnje izvajanje sanacije
degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini. Prizadevanja
za vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demografijo in ureditev
področja pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih
aktivnih generacij. Tudi ureditev razmer v vojski in policiji bo poleg obvladovanja
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migracijskih gibanj na evropski ravni pomembno prispevala k večjemu občutku
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varnosti med prebivalstvom.
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Kaj so razpravljali na zadnji izolski občinski
seji?
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20. junija, 2020

Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetnice in svetniki med drugim
potrdili zaključni račun Občine Izola za leto 2019 in se seznanili s poplavnim
poročilom na območju občine.

Uvodoma se je občinski svet svetniki seznanili z izdelanim hidrološko – hidravličnim
elaboratom, ki je strokovna podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN)
ter poročilom o poplavah v lanskem letu in protipoplavnih ukrepih. Hidrološko –
hidravlični model urbanega območja občine Izola – izolskega amfiteatra je bil izdelan z
namenom preverbe obstoječega in predvidenega poplavnega stanja območja, izdelave
kart ter razredov poplavne nevarnosti. Poleg tega elaborat opredeljuje učinke izvedenih
ter predvidenih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju
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občine. Namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič je podal poročilo o
poplavah v novembru lani in protipoplavnih ukrepih, ki so sledili. Predstavil se je tudi
poveljnik civilne zaščite Zdenko Deželak.

Občinski svet je obravnaval tudi letna poročila vseh treh izolskih osnovnih šol,
podružnične glasbene šole, vrtca Mavrica in Obalnih lekarn Koper za leto 2019,
njihove letne načrte za šolsko leto 2019/ 2020 ter finančne načrte za letošnje
leto. Potrdili so tudi predlog prerazporeditve preteklih presežkov osnovne šole Dante
Alighieri, ki jih bo namenila za nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v
letošnjem letu.
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Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Sklep o upravljavskem načrtu za naselbino
Kaštelir pri Kortah za obdobje petih let. Načrt vsebuje izhodišča in strategije za
dolgoročno upravljanje in vzdrževanja najdišča. Na podlagi analize obstoječega stanja
so predvidene strateške možnosti razvoja kulturnega spomenika. Preoblikovane so v
temeljni koncept varstva in razvoja, kar predstavlja osnovo za nadaljnje določanje
posameznih ukrepov. Slednji so v okviru načrta upravljanja vsebinsko, časovno in
stroškovno opredeljeni.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje na poslovno poročilo Javnega
podjetja Komunala Izola. Kot izhaja iz obrazložitve je podjetje v letu 2019
zastavljene cilje večinoma doseglo, pozitiven je tudi poslovni rezultat v višini 168.000
evrov.

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
tržnem redu. Na sejah odborov je bil podan predlog, da se ustrezno preoblikuje
besedilo 2. člena predloga odloka, ki opredeljuje lokacijo tržnice in se tako dopusti
možnost izvajanja lokalne kmečke tržnice tudi na lokaciji sedanje tržnice. Upravljavec
tržnice in lokalne kmečke tržnice je Komunala Izola.
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Sprejeli so tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj in bivalnih enot, s katerim se čas veljavnosti vrstnega reda prosilcev
spremeni iz 12 na 24 mesecev od objave prednostne liste. Dvanajst mesečno obdobje
je predstavljalo oviro pri delu v praksi, saj je Občina oz. upravljavec stanovanj
razpolagal s prostim stanovanjem, ki bi bilo primerno za oddajo, vendar ga ni mogel
oddati, ker ni bilo veljavne prednostne liste. Objava novega javnega razpisa za oddajo
stanovanj pa zaradi premajhnega števila razpoložljivih stanovanj in dolgotrajnosti
razpisnih postopkov ni bila smiselna. Na podlagi potrjene spremembe se bo prednostna
lista, oblikovana na podlagi javnega razpisa, uporabljala za obdobje 24 mesecev in tako
se bo za to obdobje mogoče izogniti situacijam, ko bi bila stanovanja pripravljena za
oddajo dalj časa prazna.

V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in
poslovnih prostorov Občine Izola v najem, ki je usklajen z veljavno zakonodajo in
hkrati upošteva specifike naše občine. Med drugim pravilnik določa postopek in
pogoje za oddajo poslovnih prostorov v najem ter merila za določanje najemnine za
prostore v lasti Občine Izola, postopke in pogoje za oddajo poslovnih prostorov v
občasno in brezplačno uporabo ter metode oddaje poslovnih prostorov. Ureja tudi
trajanje, nastanek in prenehanje najemnega razmerja. Prav tako določa, da se lahko pod
ocenjeno vrednostjo najemnine odda v najem poslovni prostor, ki je namenjen poslovni
dejavnosti, zlasti deficitarni dejavnosti domače in umetnostne obrti in kulturni
dejavnosti. Na podlagi izkušenj ob zadnji epidemiji je v pravilnik vključena tudi
možnost izjemnega znižanja najemnin v primeru izrednih razmer.

Potrjen je bil tudi zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2019, iz
katerega je razvidna 90 % realizacija prihodkov (22,8 milijona evrov) v
primerjavi z načrtovanimi in 84 % realizacija odhodkov (20,9 milijona evrov) v
primerjavi z načrtovanimi. V lanskem letu se je Občina zadolžila za 1,3 milijona
evrov, vrnjenih pa je bilo 1,05 milijona evrov. Konec lanskega leta je imela še 10,5
milijona dolgoročnih finančnih obveznosti. Največje investicije v preteklem letu so bile
nakup zemljišča za izgradnjo kulturnega centra v višini 673.000 evrov, komunalno
opremljanje Šareda v višini 800.000 evrov, zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov
v višini 600.000 evrov in prenova podružnične šole v Kortah v višini 273.000 evrov.
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V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na delu
nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo
na zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed
prihodnjih javnih dražb, o čemer so svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje
točke in župana pooblastili za sklenitev pravnega posla. Potrdili so prodajo še ene
manjše nepremičnine, ki je v naravi zelenica na Postojnski ulici 5 in dela nepremičnine
ob stavbi na Kažipotni ulici 9.

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

Sledilo je poročilo Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2019 ter obravnava
poročil o opravljenih nadzorih za preteklo leto do vključno junija letos. Nadzorni
odbor v poročanem obdobju ni ugotovili hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju Občine, ki so opredeljene v poslovniku Nadzornega odbora in o katerih bi
moral v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče Slovenije.

Potrjeni so bili tudi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja. Tako je bil Alojz Zorko imenovan za novega predstavnika
ustanovitelja v svet Glasbene šole Koper, Vida Orbanič pa za novo predstavnico
ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Izola. Potrjen je bil tudi predlog, da se
Silvu Lazarju podeli občinsko priznanje in nagrada za letošnje leto, in sicer za
dolgoletno uspešno, požrtvovalno in izjemno delo na športnih in kulturnih dogodkih, ki
vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter dragocen prispevek na področju
prostovoljstva.
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VLADA NA SEZNAM POMEMBNIH
INVESTICIJ UVRSTILA TUDI
PRAGERSKO IN OBNOVO ŠPORTNE
DVORANE BISTRICA

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

20. junija, 2020

(vir: Vlada RS)

Vlada je sprejela sklep o določitvi pomembnih investicij kot pomemben ukrep za izhod
iz krize, ki ga je povzročila epidemija. Zagon investicijskega cikla v Sloveniji namreč
pomeni ohranjanje in tudi nova delovna mesta, ne samo v gradbeništvu, temveč tudi v
ostalih panogah, ki so povezane z gradbeništvom (trgovina, promet, gostinstvo, dobava
opreme in podobno).

SEZNAM JE DOLG, TRENUTNO ZAJEMA KAR 187
INVESTICIJ, SEZNAM BODO V VLADI ŠE DOPOLNJEVALI.
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SEZNAM INVESTICIJ JE PO DANAŠNJIH OCENAH
VREDEN KAR 7,7 MILIJARDE EVROV.
Gre za več prioritet, ki jih bo določila posebna koordinacijska skupina, vezane pa bodo na
izvedljivost projektov in zaprtost finančne konstrukcije. Ne gre samo za projekte, ki so
financirani iz javnih virov, temveč tudi za tiste, ki so financirani iz zasebnih virov.
“Osnovni namen tega seznama je, da pohitrimo začetek izvedbe »ready-to-go« projektov,
stojijo pa zaradi birokratskih zapletov,” je ob predstavitvi povedal okoljski minister mag.
Andrej Vizjak.
Preverili smo, katere investicije s podravskega konca so zajete v seznamu. Pri tem

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

izpostavljamo naslednje:

Projekt

Vrednost projekta

Nadgradnja vozlišča Pragersko
Nadgradnja proge Maribor – Šentilj

Nad 5 mio evrov
Nad 5 mio evrov

Uvedba daljinskega vodenja
prometa (Dobova-Šentilj)
Obvoznica Kidričevo
Obvoznica Maribor – zahod
Obnova športne dvorane Bistrica z
izgradnjo plezalnega centra
Projekt Magne Steyr

Nad 5 mio eur

2019

Nad 5 mio eur
Nad 25 mio eur

2020
2022

Nad 5 mio eur

2020

Nad 5 mio eur

2020

Možen
začetek
izvedbe del do
konca leta:
2020
že poteka

CELOTEN SEZNAM INVESTICIJ JE DOSTOPEN NA
POVEZAVI: TUKAJ
M. P.
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Kaj so razpravljali na zadnji izolski občinski seji?
2020-6-20 08:07 am

Rumeno

5

0

0

Na 10. redni seji Občinskega sveta občine Izola so svetnice in svetniki med drugim
potrdili zaključni račun Občine Izola za leto 2019 in se seznanili s poplavnim poročilom
na območju občine.

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

Uvodoma se je občinski svet svetniki seznanili z izdelanim hidrološko – hidravličnim elaboratom, ki
je strokovna podlaga za izdelavo Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter poročilom o poplavah
v lanskem letu in protipoplavnih ukrepih. Hidrološko – hidravlični model urbanega območja občine
Izola – izolskega amfiteatra je bil izdelan z namenom preverbe obstoječega in predvidenega
poplavnega stanja območja, izdelave kart ter razredov poplavne nevarnosti. Poleg tega elaborat
opredeljuje učinke izvedenih ter predvidenih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne
ogroženosti na območju občine. Namestnik poveljnika izolske civilne zaščite Denis Udovič je podal
poročilo o poplavah v novembru lani in protipoplavnih ukrepih, ki so sledili. Predstavil se je tudi
poveljnik civilne zaščite Zdenko Deželak.

Občinski svet je obravnaval tudi letna poročila vseh treh izolskih osnovnih šol,
podružnične glasbene šole, vrtca Mavrica in Obalnih lekarn Koper za leto 2019, njihove
letne načrte za šolsko leto 2019/ 2020 ter finančne načrte za letošnje leto. Potrdili so
tudi predlog prerazporeditve preteklih presežkov osnovne šole Dante Alighieri, ki jih bo namenila za
nujna investicijsko vzdrževalna dela in nakup opreme v letošnjem letu.
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Občinski svet je v nadaljevanju sprejel Sklep o upravljavskem načrtu za naselbino
Kaštelir pri Kortah za obdobje petih let. Načrt vsebuje izhodišča in strategije za dolgoročno
upravljanje in vzdrževanja najdišča. Na podlagi analize obstoječega stanja so predvidene strateške
možnosti razvoja kulturnega spomenika. Preoblikovane so v temeljni koncept varstva in razvoja,
kar predstavlja osnovo za nadaljnje določanje posameznih ukrepov. Slednji so v okviru načrta
upravljanja vsebinsko, časovno in stroškovno opredeljeni.

Svetnice in svetniki so podali pozitivno mnenje na poslovno poročilo Javnega podjetja
Komunala Izola. Kot izhaja iz obrazložitve je podjetje v letu 2019 zastavljene cilje večinoma
doseglo, pozitiven je tudi poslovni rezultat v višini 168.000 evrov.

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

V drugi obravnavi je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem
redu. Na sejah odborov je bil podan predlog, da se ustrezno preoblikuje besedilo 2. člena predloga
odloka, ki opredeljuje lokacijo tržnice in se tako dopusti možnost izvajanja lokalne kmečke tržnice
tudi na lokaciji sedanje tržnice. Upravljavec tržnice in lokalne kmečke tržnice je Komunala Izola.

Sprejeli so tudi spremenjen in dopolnjen pravilnik o dodeljevanju neprofitnih
stanovanj in bivalnih enot, s katerim se čas veljavnosti vrstnega reda prosilcev
spremeni iz 12 na 24 mesecev od objave prednostne liste. Dvanajst mesečno obdobje je
predstavljalo oviro pri delu v praksi, saj je Občina oz. upravljavec stanovanj razpolagal s prostim
stanovanjem, ki bi bilo primerno za oddajo, vendar ga ni mogel oddati, ker ni bilo veljavne
prednostne liste. Objava novega javnega razpisa za oddajo stanovanj pa zaradi premajhnega
števila razpoložljivih stanovanj in dolgotrajnosti razpisnih postopkov ni bila smiselna. Na podlagi
potrjene spremembe se bo prednostna lista, oblikovana na podlagi javnega razpisa, uporabljala za
obdobje 24 mesecev in tako se bo za to obdobje mogoče izogniti situacijam, ko bi bila stanovanja
pripravljena za oddajo dalj časa prazna.
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V prvi obravnavi je občinski svet sprejel Pravilnik o oddajanju poslovnih stavb in
poslovnih prostorov Občine Izola v najem, ki je usklajen z veljavno zakonodajo in
hkrati upošteva specifike naše občine. Med drugim pravilnik določa postopek in pogoje za
oddajo poslovnih prostorov v najem ter merila za določanje najemnine za prostore v lasti Občine
Izola, postopke in pogoje za oddajo poslovnih prostorov v občasno in brezplačno uporabo ter
metode oddaje poslovnih prostorov. Ureja tudi trajanje, nastanek in prenehanje najemnega
razmerja. Prav tako določa, da se lahko pod ocenjeno vrednostjo najemnine odda v najem poslovni
prostor, ki je namenjen poslovni dejavnosti, zlasti deficitarni dejavnosti domače in umetnostne
obrti in kulturni dejavnosti. Na podlagi izkušenj ob zadnji epidemiji je v pravilnik vključena tudi
možnost izjemnega znižanja najemnin v primeru izrednih razmer.

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

Potrjen je bil tudi zaključni račun proračuna Občine Izola za leto 2019, iz katerega je
razvidna 90 % realizacija prihodkov (22,8 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi
in 84 % realizacija odhodkov (20,9 milijona evrov) v primerjavi z načrtovanimi. V
lanskem letu se je Občina zadolžila za 1,3 milijona evrov, vrnjenih pa je bilo 1,05 milijona evrov.
Konec lanskega leta je imela še 10,5 milijona dolgoročnih finančnih obveznosti. Največje investicije
v preteklem letu so bile nakup zemljišča za izgradnjo kulturnega centra v višini 673.000 evrov,
komunalno opremljanje Šareda v višini 800.000 evrov, zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov
v višini 600.000 evrov in prenova podružnične šole v Kortah v višini 273.000 evrov.

V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o ukinitvi javnega dobra na delu
nepremičnine v Livadah, med Industrijsko cesto, hudournikom Morer in pešpotjo na
zahodu. Občina Izola namerava omenjeno gradbeno parcelo prodati na eni izmed prihodnjih
javnih dražb, o čemer so svetnice in svetniki odločali v okviru naslednje točke in župana pooblastili
za sklenitev pravnega posla. Potrdili so prodajo še ene manjše nepremičnine, ki je v naravi zelenica
na Postojnski ulici 5 in dela nepremičnine ob stavbi na Kažipotni ulici 9.
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Sledilo je poročilo Nadzornega odbora Občine Izola za leto 2019 ter obravnava poročil
o opravljenih nadzorih za preteklo leto do vključno junija letos. Nadzorni odbor v
poročanem obdobju ni ugotovili hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju Občine, ki
so opredeljene v poslovniku Nadzornega odbora in o katerih bi moral v roku petnajst dni obvestiti
pristojno ministrstvo in računsko sodišče Slovenije.

Potrjeni so bili tudi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Tako je bil Alojz Zorko imenovan za novega predstavnika ustanovitelja v svet Glasbene
šole Koper, Vida Orbanič pa za novo predstavnico ustanovitelja v svet Zdravstvenega
doma Izola. Potrjen je bil tudi predlog, da se Silvu Lazarju podeli občinsko priznanje in nagrada
za letošnje leto, in sicer za dolgoletno uspešno, požrtvovalno in izjemno delo na športnih in
kulturnih dogodkih, ki vplivajo na prepoznavnost in ugled Izole ter dragocen prispevek na področju
prostovoljstva.

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

Foto: Riiba

The post Kaj so razpravljali na zadnji izolski občinski seji? appeared first on Obalaplus.
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100 dni! Dosežki in načrti vlade!
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»KLJUB POVEČANEMU ŠTEVILU OKUŽB S
KORONAVIRUSOM V ZADNJIH DNEH, ŠE NE MOREMO
GOVORITI O DRUGEM VALU EPIDEMIJE, SE PA NANJ
PRIPRAVLJAMO«, JE VČERAJ MINISTER GANTAR POUDARIL
ZAVEZO SLOVENIJE, DA BO VZTRAJALA NA POTI
OBVLADOVANJA EPIDEMIJE.

K hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe, ki
je že prve dni mandata sprejela nekatere odločilne in učinkovite ukrepe: 13. marca 2020,
ko je bila potrjena aktualna vlada, smo v Sloveniji zabeležili 48 novih okužb s
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koronavirusom, sto dni kasneje se – kljub zadnjemu povečanju okužb – razmere v
Sloveniji umirjajo, predvsem po zaslugi večmesečnega garanja zdravstvenega osebja,
policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno upoštevali zaščitne ukrepe.
Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni poziv predsednika vlade Janeza
Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.
Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja nujni za
zajezitev epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne bodo
posledice za državo, njene državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato tudi delo
vlade potekalo dvotirno: če je bil eden prvih ukrepov za zajezitev širjenja epidemije
začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno potrošnikom, je
vlada vzporedno pripravila tudi že prve interventne ukrepe za blažitev posledic tega
ukrepa. Javnozdravstveni vidik in sprejemanje ukrepov na tem področju je usmerjala
strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pod vodstvom dr. Bojane Beovič, smernice
za pomoč gospodarstvu pa so bile oblikovane v okviru skupine ekonomistov, ki jih je vodil

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

ekonomist dr. Matej Lahovnik.
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100 dni vlade Janeza Janše. Foto: Twitter
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Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj vseh pa
je bil blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da preživi šok ob
zaprtju javnega življenja in zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema svežnjema je vlada
ohranila 260 tisoč delovnih mest, neposredno finančno pomoč pa je med epidemijo dobilo
kar 1,3 milijona prebivalcev. Socialne stiske posameznikov so se blažile z začasno uvedbo
temeljnega mesečnega dohodka, enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim
podaljšanjem nekaterih pravic iz javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev
(npr. vrtca in šolske prehrane), ki se niso izvajale, podjetjem pa je vlada najprej
priskočila na pomoč s subvencioniranjem stroškov dela, odlogom posojil, vzpostavitvijo
poroštvene sheme, s tretjim paketom pa je pozornost usmerila v turizem in dolgoročno
najbolj prizadete panoge ter zagon novega investicijskega cikla.
Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam
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Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost. Dejanski
učinek že sprejetih ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske napovedi
domačih in mednarodnih ustanov so razmeroma pozitivne, saj nakazujejo, da si bo
slovensko gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti, že v naslednjem letu opomoglo in
doseglo ponovno občutno rast. Potrjuje jih tudi dejstvo, da je pred dnevi bonitetna hiša
S&P potrdila oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
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Dosežki vlade v gospodarstvu. Foto: Twitter

Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega pomena, zato
je vlada že potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na ravni vlade ter s
pospešeno obravnavo in poenostavitvijo posameznih postopkov, nujnih za njihovo
izvedbo. Pri tem bo prišla do izraza tudi vloga nedavno ustanovljenega sveta za
debirokratizacijo.
Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama investicij
pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi spodbuditi
gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah, kot so
prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina.
Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
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Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod
nadzorom, vključno z nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti COVID19, in uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe. Prav tako pa potekajo priprave na
predsedovanje Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema v drugi polovici leta 2021, že sedaj pa
skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko določa prednostne naloge. Trio predsedstev bo z
ukrepi spodbujalo trajnostno in vključujočo rast, pri tem pa upoštevalo prehod na zeleno
gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo tudi izboljšanje evropske
odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v izrednih razmerah, kot so
pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski pritisk. Med zunanjepolitičnimi
prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do vzhodnega in južnega sosedstva, s
ponovno potrditvijo evropske perspektive Zahodnega Balkana.
Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada državnemu
zboru predložila do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo rebalansa bodo
upoštevani izdatki, vezani na protikoronske ukrepe, nova gospodarska napoved Urada RS
za makroekonomske analize in razvoj in tekoča realizacija državnega proračuna. Na
podlagi tega bosta lahko zasnovana izdatkovna politika in prednostne naloge, pripravljen
bo tudi razrez sredstev po posameznih resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za
pripravo proračunov sektorja država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega
proračuna za leto 2020 zvišala z 10,450 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih mesecih v
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ospredju. Prav tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že vrsto let na
področju zdravstvene infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z vidika priprav na
morebitno ponovitev širjenja koronavirusa. Prav tako bo zaradi tveganja novega
migrantskega vala potrebno učinkovito in okrepljeno varovanje državne meje, zagnati in
dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne projekte. Vlada bo okrepila črpanje
evropskih sredstev in intenzivno pristopa k pogajanjem za večletni finančni okvir.
V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali, kako
pomembna je samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila posebno
pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za upokojence in
nekatere druge skupine prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak k oblikovanju
prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega prometa. Seznam
prednostnih investicij, ki se bo še dopolnjeval, uresničuje našo zavezo k nadaljevanju
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izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem območju države, z zdravjem prebivalstva
pa je povezano tudi nadaljnje izvajanje sanacije degradiranih območij, s poudarkom na
Mežiški dolini in Celjski kotlini. Prizadevanja za vzpostavitev demografskega sklada,
vladnega urada za demografijo in ureditev področja pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v
socialno varno prihodnost sedanjih aktivnih generacij. Tudi ureditev razmer v vojski in
policiji bo poleg obvladovanja migracijskih gibanj na evropski ravni pomembno prispevala
k večjemu občutku varnosti med prebivalstvom.
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Vir: gov.si
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Novi val epidemije - več odpuščanj
Sonja Ribolica
Sta Slovenija
20. 06. 2020, 12.03 , posodobljeno: 20. 06. 2020, 12.09
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Število zaposlenih se bo v drugi polovici leta nekoliko zmanjšalo. V raziskavi zavoda za
zaposlovanje so delodajalci napovedali za 0,2 odstotka manj zaposlenih. Največji upad pričakujejo v
podjetjih, ki se ukvarjajo s prometom in skladiščenjem, v gostinstvu ter v predelovalnih
dejavnostih. Ob morebitnem drugem valu okužb bi desetina podjetij odpustila vsaj četrtino
zaposlenih.

Tudi predelovalna podjetja načrtujejo zmanjšanje števila zaposlenih v drugi polovici leta. Foto: STA

SLOVENIJA > Petina anketiranih delodajalcev je zaradi epidemije novega koronavirusa že morala
zmanjšati število zaposlenih, in sicer za nekaj več kot 11.500 delovnih mest. Če nas bo doletel drugi val
epidemije, bi - če bi bili na voljo enaki ukrepi države kot spomladi - zaposlenost pri 43 odstotkih podjetij,
zajetih v raziskavo, ostala nespremenjena. V tretjini podjetjih pa so ocenili, da bi v tem primeru morali
odpustiti manjše število zaposlenih, vsak deseti delodajalec pa bi po ocenil odslovil vsaj četrtino delavcev.
Delodajalci so v času anketiranja, v začetku junija, zaposlovali 649.959 delavcev, za prihodnjih šest
mesecev pa napovedujejo, da bo njihovo število padlo za 0,24 odstotka. Največji upad pričakujejo
delodajalci v prometu in skladiščenju (-3,0 odstotke), sledijo gostinstvo (-2,4 odstotka), predelovalne
dejavnosti (-1,8 odstotka) in druge raznovrstne poslovne dejavnosti (-1,1 odstotka). Na drugi strani so
najbolj optimistične napovedi v gradbeništvu (+3,1 odstotka), zdravstvu in socialnem varstvu.
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Večinoma nadomestne zaposlitve

Delodajalci so za prihodnjih šest mesecev napovedali, da bodo iskali 22.200 delavcev. Večinoma jih bodo
iskali zaradi nadomeščanj (upokojitve, porodniški dopusti ...), medtem ko je delež novih delovnih mest
manjši. Najprej bi službo dobili vojaki, prodajalci, varilci, zidarji, delavci za preprosta dela v predelovalnih
dejavnostih, vozniki težkih tovornjakov ... Ob ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa je prišlo
do obrata na trgu dela. “Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega
kadra, se je po razglasitvi epidemije in upočasnitvi ali zaustavitvi večine gospodarskih dejavnosti z
namenom zajezitve širjenja virusa sars-cov-2 na zavodu za zaposlovanje močno povečalo število
prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo povpraševanje po delavcih in zaposlovanje brezposelnih,” pravijo na
zavodu.

Interventni ukrepi blažili odpuščanje
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Glede zmanjšanja števila zaposlenih zaradi spremenjenih razmer je 41 odstotka podjetij odgovorilo, da to ni
bilo potrebno, ker aktualne gospodarske razmere niso bistveno negativno vplivale na njihovo poslovanje.
Le malce manj, 39,5 odstotka, jih je izpostavilo, da jim ni bilo treba odpuščati, ker so zalegli ukrepi države.
Da so morali odpuščati, je odgovorila skoraj petina delodajalcev. Največ med temi je velikih podjetij z 250
in več zaposlenimi.
Število zaposlenih so v času epidemije najbolj zmanjšali delodajalci iz predelovalnih dejavnosti, gostinstva,
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil.
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20. junij – 100 dni vlade pod vodstvom Janeza
Janše
20. junija, 2020

Foto: gov.si

»Kljub povečanemu številu okužb s koronavirusom v zadnjih dneh, še ne moremo
govoriti o drugem valu epidemije, se pa nanj pripravljamo«, je včeraj minister
Gantar poudaril zavezo Slovenije, da bo vztrajala na poti obvladovanja epidemije. K
hitri zajezitvi epidemije je pripomoglo tudi odločno ukrepanje aktualne vladne ekipe,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ki je že prve dni mandata sprejela nekatere odločilne in učinkovite ukrepe: 13.
marca 2020, ko je bila potrjena aktualna vlada, smo v Sloveniji zabeležili 48 novih
okužb s koronavirusom, sto dni kasneje se – kljub zadnjemu povečanju okužb –
razmere v Sloveniji umirjajo, predvsem po zaslugi večmesečnega garanja
zdravstvenega osebja, policistov, pripadnikov civilne zaščite in vseh, ki so dosledno
upoštevali zaščitne ukrepe. Nihče si ne želi ponovitve tistih dni, zato tudi nedavni
poziv predsednika vlade Janeza Janše k doslednemu upoštevanju veljavnih ukrepov.
Prvi, drugi, tretji sveženj protikoronskih ukrepov
Ob jasnem konsenzu javnosti, da so strogi ukrepi zaustavitve javnega življenja
nujni za zajezitev epidemije, se je vse bolj glasno zastavljalo tudi vprašanje, kakšne
bodo posledice za državo, njene državljane in gospodarstvo. Temu ustrezno je zato

34

Utrip-ljubljane.si
Država: Slovenija

20.06.2020
Sobota, 13:00

Kazalo

https://utrip-ljubljane.si/20-junij-100-dni-vlade-...

2/4

tudi delo vlade potekalo dvotirno: če je bil eden prvih ukrepov za zajezitev širjenja
epidemije začasno prepovedana ponudba ter prodaja blaga in storitev neposredno
potrošnikom, je vlada vzporedno pripravila tudi že prve interventne ukrepe za
blažitev posledic tega ukrepa. Javnozdravstveni vidik in sprejemanje ukrepov na
tem področju je usmerjala strokovna skupina pri Ministrstvu za zdravje pod
vodstvom dr. Bojane Beovič, smernice za pomoč gospodarstvu pa so bile oblikovane
v okviru skupine ekonomistov, ki jih je vodil ekonomist dr. Matej Lahovnik.
Svežnji interventnih ukrepov so si sledili z nekaj tedenskimi presledki, skupni cilj
vseh pa je bil blažitev socialnih stisk prebivalstva ter pomoč gospodarstvu, da
preživi šok ob zaprtju javnega življenja in zaustavitvi dejavnosti. S prvima dvema
svežnjema je vlada ohranila 260 tisoč delovnih mest, neposredno finančno pomoč
pa je med epidemijo dobilo kar 1,3 milijona prebivalcev. Socialne stiske
posameznikov so se blažile z začasno uvedbo temeljnega mesečnega dohodka,
enkratnega solidarnostnega dodatka, samodejnim podaljšanjem nekaterih pravic iz
javnih sredstev, oprostitvijo plačevanja javnih storitev (npr. vrtca in šolske
prehrane), ki se niso izvajale, podjetjem pa je vlada najprej priskočila na pomoč s
subvencioniranjem stroškov dela, odlogom posojil, vzpostavitvijo poroštvene
sheme, s tretjim paketom pa je pozornost usmerila v turizem in dolgoročno najbolj
prizadete panoge ter zagon novega investicijskega cikla.
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Ključna naloga vlade: spodbuda investicijam
Na točki, ko je epidemija pod nadzorom, vlada usmerja pogled v prihodnost.
Dejanski učinek že sprejetih ukrepov se bo šele pokazal, a trenutne gospodarske
napovedi domačih in mednarodnih ustanov so razmeroma pozitivne, saj nakazujejo,
da si bo slovensko gospodarstvo po hudem šoku in upadu rasti, že v naslednjem
letu opomoglo in doseglo ponovno občutno rast. Potrjuje jih tudi dejstvo, da je pred
dnevi bonitetna hiša S&P potrdila oceno Slovenije AA- in stabilne obete.
Verjamemo, da so investicije za zagon gospodarstva po epidemiji ključnega
pomena, zato je vlada že potrdila 187 pomembnih projektov, ki bodo usklajevani na
ravni vlade ter s pospešeno obravnavo in poenostavitvijo posameznih postopkov,
nujnih za njihovo izvedbo. Pri tem bo prišla do izraza tudi vloga nedavno
ustanovljenega sveta za debirokratizacijo.
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Podobno kot pri uvedbi turističnih bonov je bila vlada tudi ob določitvi seznama
investicij pozorna na njihove multiplikativne učinke. Z zagonom investicij želi
spodbuditi gospodarsko rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih
panogah, kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina.
Uresničevanje zavez in prednostnih ciljev iz koalicijske pogodbe
Vlada ima v tem trenutku pred seboj dva ključna izziva: ohranjanje epidemije pod
nadzorom, vključno z nadaljevanjem spodbud raziskavam za razvoj cepiva proti
COVID-19, in uresničitev zavez iz koalicijske pogodbe. Prav tako pa potekajo
priprave na predsedovanje Svetu EU, ki ga Slovenija prevzema v drugi polovici leta
2021, že sedaj pa skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko določa prednostne naloge.
Trio predsedstev bo z ukrepi spodbujalo trajnostno in vključujočo rast, pri tem pa
upoštevalo prehod na zeleno gospodarstvo in digitalno preobrazbo. Ena od nalog bo
tudi izboljšanje evropske odpornosti na krize in izoblikovanje načrtov za ravnanje v
izrednih razmerah, kot so pandemije, globalni kibernetski napadi in migracijski
pritisk. Med zunanjepolitičnimi prednostnimi nalogami je ambiciozna politika do
vzhodnega in južnega sosedstva, s ponovno potrditvijo evropske perspektive
Zahodnega Balkana.
Za vlado izjemno pomembna je priprava rebalansa proračuna, ki ga bo vlada
državnemu zboru predložila do 1. septembra. Pri pripravi izhodišč za pripravo
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rebalansa bodo upoštevani izdatki, vezani na protikoronske ukrepe, nova
gospodarska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj in tekoča
realizacija državnega proračuna. Na podlagi tega bosta lahko zasnovana izdatkovna
politika in prednostne naloge, pripravljen bo tudi razrez sredstev po posameznih
resorjih. Z nedavno spremembo odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja
država se je najvišja dovoljena meja izdatkov državnega proračuna za leto 2020
zvišala z 10,450 milijarde evrov na 12,525 milijarde evrov.
Demografski izzivi in ureditev področja dolgotrajne oskrbe bodo v prihodnjih
mesecih v ospredju. Prav tako bo treba odpraviti pomanjkljivosti, ki se vlečejo že
vrsto let na področju zdravstvene infrastrukture. Posodobitve bodo nujne tudi z
vidika priprav na morebitno ponovitev širjenja koronavirusa. Prav tako bo zaradi
tveganja novega migrantskega vala potrebno učinkovito in okrepljeno varovanje
državne meje, zagnati in dokončati pa je treba tudi mnoge infrastrukturne projekte.
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Vlada bo okrepila črpanje evropskih sredstev in intenzivno pristopa k pogajanjem za
večletni finančni okvir.
V preteklih mesecih, ko so bile meje s sosednjimi državami zaprte, smo spoznali,
kako pomembna je samooskrba s hrano, zato bo vlada tudi temu področju namenila
posebno pozornost. S 1. julijem, ko bo javni medkrajevni prevoz brezplačen za
upokojence in nekatere druge skupine prebivalstva, pa bo storjen pomemben korak
k oblikovanju prijaznejšega in cenovno privlačnejšega sistema javnega potniškega
prometa. Seznam prednostnih investicij, ki se bo še dopolnjeval, uresničuje našo
zavezo k nadaljevanju izvajanja protipoplavnih ukrepov na celotnem območju
države, z zdravjem prebivalstva pa je povezano tudi nadaljnje izvajanje sanacije
degradiranih območij, s poudarkom na Mežiški dolini in Celjski kotlini. Prizadevanja
za vzpostavitev demografskega sklada, vladnega urada za demografijo in ureditev
področja pokojnin, so aktivnosti, usmerjene v socialno varno prihodnost sedanjih
aktivnih generacij. Tudi ureditev razmer v vojski in policiji bo poleg obvladovanja
migracijskih gibanj na evropski ravni pomembno prispevala k večjemu občutku
varnosti med prebivalstvom.
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