Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 22. 3. 2020
Število objav: 8
Internet: 8
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 5
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 5
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 3
Inženirski dan: 0

Naslov

Gradbeništvo v času koronavirusa: Zmogli bodo še kakšen mesec

Zaporedna št.
1

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Gradbeništvo v času koronavirusa: Zmogli bodo še kakšen mesec Gradbeništvo v času koronavirusa: Zmogli bodo še
kakšen mesec ODPRI GALERIJO Gradnja blokovskega naselja v Engelsovi ulici, na meji med Taborom...

Naslov

Svetniki zaradi virusa dopisno

Zaporedna št.
2

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

B. B.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...nanašajo na olajšave pri odmeri prispevka za objekte, ki so predvideni za rušenje. Dopolnjena merila opredeljujejo
tudi površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Svetniki so potrdili
tudi županovo odločitev o začasni brezplačni uporabi javnih parkirišč, ki je bila sprejeta v začetku tedna,...

Naslov

Svetniki zaradi virusa dopisno

Zaporedna št.
3

Medij

Dolenjskilist.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

B. B.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...nanašajo na olajšave pri odmeri prispevka za objekte, ki so predvideni za rušenje. Dopolnjena merila opredeljujejo
tudi površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Svetniki so potrdili
tudi županovo odločitev o začasni brezplačni uporabi javnih parkirišč, ki je bila sprejeta v začetku tedna,...

Naslov

Kaj so novomeški svetniki potrdili na dopisni seji?

Zaporedna št.
4

Medij

Radiokrka.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Martina Kuplenk

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Dopolnjen odlok o
ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe...

Naslov

Gradbeništvo v času koronavirusa: Zmogli bodo še kakšen mesec

Zaporedna št.
5

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Delo na gradbiščih je ohromljeno, ogledov nepremičnin ni, prodaja stoji. Kaj bo s stanovanjsko novogradnjo v Mariboru
in kaj s cenami?

2

Naslov

Spremembe in dopolnitve na področju obratovanja lokalov in komunalnega prispevka

Zaporedna št.
6

Medij

Dolenjskanews.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 3. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

Robert Erjavec

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Dopolnjen odlok o
ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe...

Naslov

Kmalu: Nespodobna izbira med številom mrtvih in uničenjem gospodarstva

Zaporedna št.
7

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 3. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Jože P. Damijan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...bodo soočeni z naslovno nespodobno izbiro. Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno večine ljudi in z
zaprtjem večine podjetij v industriji, gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v najblažjem scenariju odnesli
polovico običajne proizvodnje v marcu in aprilu ter vsaj četrtino v maju. V primeru...

Naslov

Spremembe in dopolnitve na področju obratovanja lokalov in komunalnega prispevka

Zaporedna št.
8

Medij

Zadnjenovice.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 3. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbena parcela

Internet

Povzetek

...objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo. Dopolnjen odlok o
ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gradbeništvo v času
koronavirusa: Zmogli
bodo še kakšen mesec

ODPRI GALERIJO
Gradnja blokovskega naselja v Engelsovi ulici, na meji med Taborom in
Studenci, poteka normalno, v skladu z vladnimi smernicami.
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ANDREJ PETELINŠEK

Nina Ambrož

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

21.03.2020, 01.01

Delo na gradbiščih je ohromljeno, ogledov
nepremičnin ni, prodaja stoji. Kaj bo s
stanovanjsko novogradnjo v Mariboru in kaj s
cenami?
Epidemija koronavirusa je okužila tudi gradbeništvo. Delo je
upočasnjeno, ohromljeno ali se ustavlja, a ne zaradi vladnih
omejitev, te se gradbeništva še niso posebej lotile, temveč zaradi
razmer. Delavci na gradbiščih, ki so še aktivna, delajo pod
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novimi, higiensko strožjimi pogoji in v manjših skupinah.
Podjetja imajo težave z dobavo materiala iz tujine.
Nepremičninska prodaja in posredništvo praktično stojita, ker
ogledov nepremičnin na terenu ni. Luknje bodo velike, poslu se
ne obeta nič dobrega, napovedujejo. Recesija bo, na kratko
strnejo. Kaj bo s stanovanjsko novogradnjo in načrtovanimi 2000
do 3000 stanovanji v Mariboru in kaj se bo zgodilo s cenami,

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

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

Gradbišče med Čufarjevo cesto in pokopališčem ANDREJ PETELINŠEK

Delavci so ločeni in v skupini po pet
Andrej Jeričevič iz podjetij G konstrukcije in Novogradnje
Maribor, ki v Engelsovi ulici, na meji med Taborom in Studenci,
z različnimi podizvajalci postavlja blokovsko naselje, pravi: "Mi
še delamo normalno, v skladu z vladnimi smernicami." Delavci
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na gradbišču imajo razkužila in mila, v nastajajočem objektu, ki
ima 65 stanovanj, so ločeni v skupine po panogah. "Na enem
mestu, recimo v enem stanovanju, jih zagotovo ni več kot pet
skupaj. Ločeni so tudi po etažah, kjer dela le ena ekipa, da se
zaradi varnosti ne srečujejo. Ločeni so tudi delavci na fasadnih
odrih, da ne stojijo eden nad drugim."

"Banke bodo ustavile nova projektna
financiranja in v prihodnje se bo spet manj
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zidalo"
Starejše od 50 let, ki so bolj ranljivi, poskušajo manj izpostaviti,
zavarovali so jih tako, da so jih angažirali pri kakšnih manjših
projektih, Jeričevič povzema ukrepe podizvajalcev, ali so jih
poslali na čakanje. Večina operativcev je iz Kosova, zato
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problemov s karanteno, če bi delavci šli domov na obisk, kot
recimo Hrvati, Bosanci in Srbi, ki se morajo ob vrnitvi v svojo
državo izolirati za 14 dni oziroma 28, ni.

- Vladne omejitve se gradbeništva še niso posebej lotile.
- Delavci na gradbiščih, ki so še aktivna, delajo pod novimi,
higiensko strožjimi pogoji in v manjših skupinah.
- Podjetja imajo težave z dobavo materiala iz tujine.
- Nepremičninska prodaja in posredništvo praktično stojita, ker

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

ogledov nepremičnin na terenu ni.

Težave v dobavi materiala
"Dobava keramike iz Italije ni motena, tudi s parketi iz Avstrije
ni problemov, je pa res, da čisto gladko vse ne teče in ni tako, kot
je bilo prej," Jeričevič omeni, da se zatika dobava iz Hrvaške. S
tovorom iz Hrvaške in naročili materiala iz Kitajske imajo težave
še nekateri slovenski gradbinci. Prodaja podjetja Novogradnje
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začasno stoji, prodajna pisarna je ugasnila, saj ogledov
nepremičnin ni, prodajniki delajo od doma, po telefonu in spletu,
v preteklih dneh so sklenili le eno prodajno pogodbo. Če država
ne bo zapirala gradbišč, bi dela lahko bila opravljena v skladu z
zastavljenimi roki, predvideva Jeričevič. Vendar v mnogih
primerih ne bo tako, zastoje pri gradnji in preseganje terminskih

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

planov velja pričakovati generalno.

Gradnja bloka ob Studenški ulici ANDREJ PETELINŠEK
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Krt gradbeništvo iz Slovenske Bistrice, ki ima 46 zaposlenih,
razmere čuti močneje. Aktivni so le na dveh manjših gradbiščih.
"Investitorji si ne upajo nadaljevati dela, recimo projekt za
obvoznico Slovenska Bistrica stoji že lep čas, naročil
individualnih strank ni," izpostavi direktorRoman Kolar. Krtovi
delavci so zdaj na dopustu, kaj jih čaka jutri, se direktor še ni
odločil. "Naša največja kupca sta Impol in Petrol. Če bosta ta dva
nadaljevala proizvodnjo, za Bistrico ne bo kaj hujšega," je

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

optimističen.

Napoved: recesija bo
Nepremičninska posrednica Valerija Kamnik napoveduje takole:
"Cene nepremičnin gotovo ne bodo zrasle, morebiti nasprotno.
Mislim, da se bodo učinki koronavirusa poznali na vseh področjih
gospodarstva, na trgu nepremičnin zelo. Če ne bo vlada pomagala,
bodo male firme in espeji propadli. Recesija bo." Kritično še
pripomni: "Ne razumem in ne odobravam, zakaj zaposleni geodetske
uprave in upravnih enot, ki običajno sedijo vsak v svoji pisarni in

11

Vecer.com
Država: Slovenija

21.03.2020
Sobota
Kazalo

01:01
https://www.vecer.com/gradbenistvo-v-casu-koronavi...

9 / 11

imajo zagotovljeno varnost, ostajajo doma. Zdaj bi lahko naredili red
v svojih predalih in uredili zadeve, na razrešitev katerih čakamo več
mesecev."

Začeti projekti bodo končani
Ko poskuša pogledati naprej, kakšne bodo posledice
koronavirusa na gradbeništvo, Roman Kolar poudari: "Če bodo
zmogli zdravstveni delavci, bomo še kakšen mesec zmogli tudi
mi." Andrej Jeričevič pripomni, da "je pomembno, kako dolgo bo

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

situacija trajala, ne le zaradi učinkov na gospodarstvo, ampak
tudi zaradi psihologije, vpliva na pozitivizem, razpoloženje ljudi.
Če bi šok trajal do 1. maja, verjetno ne bo nič strašnega. Če se bo
vleklo čez poletje ali dlje, bo vedno slabše."
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Gradnja bloka ob Erjavčevi ulici ANDREJ PETELINŠEK

Začeti gradbeni projekti bodo končani, ocenjuje Jeričevič.
"Podpisane kreditne pogodbe bodo izvedene, nam zagotavljajo
banke, novi projekti pa so vprašljivi. Banke bodo ustavile nova
projektna financiranja in v prihodnje se bo spet manj zidalo.
Svežega denarja ne bo." Jeričevič meni, da na trgu ne bo veliko
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novih stanovanj, zato bo povpraševanje v Mariboru še vedno
relativno veliko. Kar pomeni, da občutnejšega vpliva na cene

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

nepremičnin naj ne bi bilo.

Gradnja bloka ob Ruški cesti ANDREJ PETELINŠEK
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Svetniki zaradi virusa dopisno
21.3.2020 | 16:30

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

Novo mesto - Zaradi izrednih razmer, ki jih je
povzročila epidemija novega koranavirusa, je
namesto napovedane redne seje občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto v četrtek in
petek potekala dopisna seja.
Kot so sporočili z novomeške občine, so svetniki
na njej v prvi obravnavi sprejeli spremembe
Gostinski lokali lahko zaradi posameznikov,
odloka, s katerimi urejajo izdajo soglasij za
ki namerno podaljšujejo postopek, na
podaljšano obratovanje gostinskih lokalov. S tem izdajo dovoljenja za podaljšanje
obratovalnega časa, čakajo tudi po več
želi občina poenostaviti postopke in odpraviti
mesecev. (Foto: B. B.)
nejasnosti pri pridobivanju soglasja. Nov odlok,
ko bo sprejet, naj bi občinski upravi omogočil
izdajo soglasja v zakonsko predpisanih 15 dneh. Trenutno morajo namreč v
nekaterih primerih gostinci za izdajo soglasja izpeljati celo redni upravni
postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki močno ovirajo. Trenutno lahko
tak postopek trajal več mesecev oz. celo več kot pol leta.
Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili tudi spremembo odloka o odmeri
komunalnega prispevka, ki se nanašajo na olajšave pri odmeri prispevka za
objekte, ki so predvideni za rušenje. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo
gradbeno zakonodajo.
Svetniki so potrdili tudi županovo odločitev o začasni brezplačni uporabi javnih
parkirišč, ki je bila sprejeta v začetku tedna, po tistem, ko je vlada z namenom
preprečevanje širjenje koronavirusa prepovedala delovanje vseh vrst javnega
potniškega prometa. Kot pojasnjujejo na občini, lahko župan v izrednih
okoliščinah tako odločitev sprejme sam, jo pa mora občinski svet naknadno
potrditi.
Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k
imenovanju Mete Potočnik za ravnateljico Vrtca Pedenjped in Damjane
Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na
15
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Šolskem centru Novo mesto. Obe to delo opravljata že sedaj.

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

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

Novo mesto - Zaradi izrednih razmer, ki jih je
povzročila epidemija novega koranavirusa, je
namesto napovedane redne seje občinskega
sveta Mestne občine Novo mesto v četrtek in
petek potekala dopisna seja.
Kot so sporočili z novomeške občine, so svetniki
na njej v prvi obravnavi sprejeli spremembe
Gostinski lokali lahko zaradi posameznikov,
odloka, s katerimi urejajo izdajo soglasij za
ki namerno podaljšujejo postopek, na
podaljšano obratovanje gostinskih lokalov. S tem izdajo dovoljenja za podaljšanje
obratovalnega časa, čakajo tudi po več
želi občina poenostaviti postopke in odpraviti
mesecev. (Foto: B. B.)
nejasnosti pri pridobivanju soglasja. Nov odlok,
ko bo sprejet, naj bi občinski upravi omogočil
izdajo soglasja v zakonsko predpisanih 15 dneh. Trenutno morajo namreč v
nekaterih primerih gostinci za izdajo soglasja izpeljati celo redni upravni
postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki močno ovirajo. Trenutno lahko
tak postopek trajal več mesecev oz. celo več kot pol leta.
Po skrajšanem postopku so svetniki potrdili tudi spremembo odloka o odmeri
komunalnega prispevka, ki se nanašajo na olajšave pri odmeri prispevka za
objekte, ki so predvideni za rušenje. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi
površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo
gradbeno zakonodajo.
Svetniki so potrdili tudi županovo odločitev o začasni brezplačni uporabi javnih
parkirišč, ki je bila sprejeta v začetku tedna, po tistem, ko je vlada z namenom
preprečevanje širjenje koronavirusa prepovedala delovanje vseh vrst javnega
potniškega prometa. Kot pojasnjujejo na občini, lahko župan v izrednih
okoliščinah tako odločitev sprejme sam, jo pa mora občinski svet naknadno
potrditi.
Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k
imenovanju Mete Potočnik za ravnateljico Vrtca Pedenjped in Damjane
Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na
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Šolskem centru Novo mesto. Obe to delo opravljata že sedaj.

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

B. B.
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Kaj so novomeški svetniki potrdili na
dopisni seji?
PIŠE: Martina Kuplenk

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Parkirišče pred Zdravstvenim domom Novo mesto

Foto: MO Novo mesto

Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koranavirusa, je bila namesto
napovedane redne seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, sklicana dopisna seja.
Svetniki so potrdili odredbo o začasnih nujnih ukrepih, s katero je župan občanom pred dnevi
omogočil začasno brezplačno parkiranje na javnih parkiriščih v lasti Mestne občine Novo
mesto.
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Občinski svet je potrdil tudi spremembe in dopolnitve meril za odobritev podaljšanega
obratovanja gostinskih lokalov in kmetij v 1. branju in poenotenje odobritve olajšav pri odmeri
komunalnega prispevka za nadomestne gradnje po skrajšanem postopku. Spremembe odloka
o ureditvi cestnega prometa omogočajo uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe vozil.
Ker je bil v času epidemije na državni ravni sprejet ukrep ukinitve vseh oblik javnega
potniškega prometa, je župan v skladu s svojimi pristojnostmi v ponedeljek sprejel odredbo o
brezplačni uporabi parkirnih površin, da bi prebivalcem omogočil lažji dostop do javnih ustanov,

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

delovnega mesta in lažjo oskrbo z vsemi dobrinami. V skladu s poslovnikom so svetniki sprejeti
sklep potrdili naknadno.
Potrjene spremembe in dopolnitve meril za izdajo soglasij za podaljšano obratovanje gostinskih
lokalov in kmetij bodo občinski upravi omogočale izdajo soglasja gostincem v zakonsko
predpisanih 15 dneh, s čimer na Mestni občini Novo mesto sledijo željam gostincev po
poenostavitvi procedure, odpravljajo nejasnosti in usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo.
Sedaj je potrebno v nekaterih primerih za izdajo soglasja peljati redni upravni postopek, ki ga
lahko zainteresirani posamezniki ovirajo, kar je lahko traja več mesecev oz. celo več kot pol
leta.
Sprejete spremembe in dopolnitve meril za odmero komunalnega prispevka usklajujejo
olajšavo pri odmeri tako za stanovanjske objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno
zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev površine gradbene parcele
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za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo gradbeno zakonodajo.
Dopolnjen odlok o ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih
parkirišč za sistem souporabe vozil, katerega uvedba je načrtovana v prihodnjih mesecih Za
nemoteno delovanje sistema je nujno, da so za vozila, vključena v sistem, rezervirana posebej
označena parkirna mesta.
Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanju Mete Potočnik
za ravnateljico Vrtca Pedenjped in Damjane Gruden za ravnateljico Srednje gradbene,
lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto.
Župan in občinski svet javno pozivata občane k odgovornemu obnašanju, doslednemu
spoštovanju priporočil glede preprečevanja širjenja koronavirusa in skrbi za lastno

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

varnost in varnost sodržavljanov.
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Gradbeništvo v času koronavirusa: Zmogli bodo še kakšen
mesec
Večer
SOBOTA, 21. MAREC 2020 OB 01:01

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

Delo na gradbiščih je ohromljeno, ogledov nepremičnin ni, prodaja stoji. Kaj bo s stanovanjsko
novogradnjo v Mariboru in kaj s cenami?
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Spremembe in dopolnitve na področju obratovanja lokalov in
komunalnega prispevka
dolenjskanews.com/spremembe-in-dopolnitve-na-podrocju-obratovanja-lokalov-in-komunalnega-prispevka

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

Robert Erjavec

20. marec 2020

Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koranavirusa, je bila namesto napovedane
redne seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sklicana dopisna seja. Svetniki so potrdili
odredbo o začasnih nujnih ukrepih, s katero je župan občanom pred dnevi omogočil začasno brezplačno
parkiranje na javnih parkiriščih v lasti Mestne občine Novo mesto. Občinski svet je potrdil tudi spremembe
in dopolnitve meril za odobritev podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov in kmetij v 1. branju in
poenotenje odobritve olajšav pri odmeri komunalnega prispevka za nadomestne gradnje po skrajšanem
postopku. Spremembe odloka o ureditvi cestnega prometa omogočajo uporabo javnih parkirišč za sistem
souporabe vozil.
Ker je bil v času epidemije na državni ravni sprejet ukrep ukinitve vseh oblik javnega potniškega prometa,
je župan v skladu s svojimi pristojnostmi v ponedeljek sprejel odredbo o brezplačni uporabi parkirnih
površin, da bi prebivalcem omogočil lažji dostop do javnih ustanov, delovnega mesta in lažjo oskrbo z
vsemi dobrinami. V skladu s poslovnikom so svetniki sprejeti sklep potrdili naknadno.
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Potrjene spremembe in dopolnitve meril za izdajo soglasij za podaljšano obratovanje gostinskih lokalov in
kmetij bodo občinski upravi omogočale izdajo soglasja gostincem v zakonsko predpisanih 15 dneh, s
čimer na Mestni občini Novo mesto sledijo željam gostincev po poenostavitvi procedure, odpravljajo
nejasnosti in usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo. Sedaj je potrebno v nekaterih primerih za izdajo
soglasja peljati redni upravni postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki ovirajo, kar je lahko traja
več mesecev oz. celo več kot pol leta.
Sprejete spremembe in dopolnitve meril za odmero komunalnega prispevka usklajujejo olajšavo pri
odmeri tako za stanovanjske objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo.
Dopolnjena merila opredeljujejo tudi določitev površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v
skladu z novo gradbeno zakonodajo.
Dopolnjen odlok o ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč
za sistem souporabe vozil, katerega uvedba je načrtovana v prihodnjih mesecih Za nemoteno delovanje
sistema je nujno, da so za vozila, vključena v sistem, rezervirana posebej označena parkirna mesta.
Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanju Mete Potočnik za
ravnateljico Vrtca Pedenjped in Damjane Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in
vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto.

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

Župan in občinski svet javno pozivata občane k odgovornemu obnašanju, doslednemu spoštovanju
priporočil glede preprečevanja širjenja koronavirusa in skrbi za lastno varnost in varnost sodržavljanov.
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Kmalu: Nespodobna izbira med številom mrtvih in
21

in
1

, 2020

uničenjem gospodarstva

By jpd

Ta teden sem naredil simulacije glede učinkov korona krize na slovenski BDP.
Velikost izpada BDP bo sorazmerna z intenzivnostjo bitke za zajezitev širjenja
virusa in z dolžino krize. Brez vseh javnih ukrepov omejevanja širitve bi bila
človeška žrtev enormna, kar je seveda tako iz humanističnega kot političnega
vidika nevzdržno. Vendar pa se z vsemi drastičnimi preventivnimi ukrepi za
sploščitev krivulje širitve virusa povečuje gospodarska šola, saj se praktično zapre
vse, razen nujnih služb in proizvodnje nujnih življenjskih potrebščin. Gospodarski
šok je hipni in enormni, vendar pa ni nujno, da bo kriza kratka. Če se kriza močno
podaljša, se bistveno spremenijo tudi opcije za politične voditelje, ki bodo soočeni z
naslovno nespodobno izbiro.
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Drastični ukrepi z zaprtjem meja, z osebno karanteno večine ljudi in z zaprtjem
večine podjetij v industriji, gradbeništvu, trgovini, turizmu in gostinstvu bodo v
najblažjem scenariju odnesli polovico običajne proizvodnje v marcu in aprilu ter
vsaj četrtino v maju. V primeru »blažje« krize naj bi BDP letos upadel za 6.3%, kar
je primerljivo z izpadom BDP leta 2009 (-6.8%) in seveda bistveno več, kot je
predvidel UMAR (UMAR je dva tedna nazaj še napovedoval pozitivno rast BDP v
višini 1.5%).
Vendar pa, če se bo kriza glede omejevanja širitve virusa podaljšala, če odziv
ekonomskih politik ne bo ustrezen in če bo okrevanje počasnejše, bo imela ta kriza
bistveno večje negativne učinke. Po pesimističnem scenariju daljše krize naj bi BDP
letos upadel tudi za 14% ali več. Največji padec dodane vrednosti bodo utrpele
industrijska proizvodnja, gradbeništvo ter dejavnosti trgovine, prometa ter
gostinstva in turizma – in sicer naj bi se letošnja dodana vrednost glede na siceršnjo
zmanjšala v razponu med najmanj eno desetino in eno četrtino.
Odziv ekonomskih politik mora biti bliskovit, program ukrepov pa ﬁnančno
zajeten. Pomembno je predvsem ohraniti pri življenju podjetja in ohraniti delovna
mesta. Glede na velikost šoka (možnost padca BDP celo do 15%), mora slovenska
vlada pripraviti ukrepe in likvidna sredstva v proračunu v obsegu okrog 15% BDP.
Glede na slovenski BDP v lanskem letu to pomeni, da mora imeti na razpolago vsaj
7.5 milijard evrov likvidnih sredstev, da jih lahko po potrebi uporabi. V ta namen je
treba pravočasno izdati dolgoročne obveznice.
Na srečo, je v sredo zvečer na pomoč priskočila Evropska centralna banka, ki je v
okviru programaPandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) zagotovila
državam 750 milijard evrov za odkup obveznic do konca leta 2020. To pomeni, da
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je ECB odobrila članicam EU helikopterski denar v višini 5% evropskega BDP.
Vsaka država lahko svoj delež izkoristi kot želi. Slovenska vlada ga lahko izkoristi
tako, da z denarjem, zbranim od izdaje obveznic, slovenskim podjetjem prek
subvencij kompenzira izpad prodaje in tako neposredno pripomore k ohranitvi
tako podjetij kot delovnih mest.
Na žalost pa z daljšanjem korona krize pridemo do ﬁnančnih meja, ko je velik upad
BDP in preprečevanje izgube delovnih mest še mogoče racionalno upravičiti z
reševanjem življenj okuženih. Vem, da se sliši grozno, toda po določeni točki bodo
voditelji držav in izvoljeni predstavniki ljudstva prišli do nespodobne izbire med
številom mrtvih in uničenjem gospodarstva. Do izbire med humanizmom za vsako
ceno in širšimi družbeno-ekonomskimi posledicami krize.
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Če namreč sedanji drastični ukrepi ne bodo učinkoviti na kratek rok in če bo padec
BDP ob nadaljevanju tovrstnih drastičnih ukrepov prevelik na srednji rok, bo treba
sprejeti politično odločitev ali je smiselno nadaljevati z drastičnimi ukrepi in hkrati
kot kolateralno škodo uničiti še gospodarstvo in delovna mesta. Globoka recesija,
ki bi trajala denimo dve leti, povezana z drastičnimi trajnimi preventivnimi ukrepi
zaprtja ljudi v karantene in omejenega dostopa do hrane, lahko ob vplivu na
mentalno zdravje ljudi sproži veliko socialno nezadovoljstvo, socialne nemire,
povečano kriminaliteto ter t.i. vojno lakote med državami.
V primeru podaljšanja bitke proti virusu se bodo naši politični voditelji prisiljeni
odločiti, ali ni slednje tveganje preveliko za družbeno stabilnost in ali ni v takem
primeru bolj racionalen scenarij kolektivne imunitete in selektivne karantene za
bolj ogrožene segmente prebivalstva. Torej da dovolijo, da se okuži polovica
populacije, najranljivejše skupine pa se zaščiti in zanje zagotovi zadovoljiva
medicinska oskrba.
Seveda pa tovrstna odločitev ne bo slovenska. Do nje bo moralo priti na ravni
mednarodne skupnosti. Kajti tudi če bi se slovenska vlada odločila za bolj ali manj
humanistično izbiro, bi bila omejena z izbiro drugih držav. Če se druge države v
EU odločijo za scenarij kolektivne imunitete, se Slovenija kot otok ne bo mogla
zaščititi pred vnosom virusa brez da bi uničila svoje gospodarstvo. In nasprotno, če
se druge države odločijo za humanistični scenarij zaščite življenj za vsako ceno,
Slovenija pa ne, naše gospodarstvo ne bo imelo dostopa do tujih trgov. Odločitev
bo morala biti mednarodno usklajena.
Neverjetno je, kako nas lahko izbruh enega virusa pripelje do tako težkih dilem.
______________
* Izvorno objavljeno v Dnevniku
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Spremembe in dopolnitve na področju obratovanja
lokalov in komunalnega prispevka
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Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koranavirusa, je bila namesto napovedane redne
seje občinskega sveta Mestne občine Novo mesto sklicana dopisna seja. Svetniki so potrdili odredbo o
začasnih nujnih ukrepih, s katero je župan občanom pred dnevi omogočil začasno brezplačno parkiranje na
javnih parkiriščih v lasti Mestne občine Novo mesto. Občinski svet je potrdil tudi spremembe in dopolnitve
meril za odobritev podaljšanega obratovanja gostinskih lokalov in kmetij v 1. branju in poenotenje odobritve
olajšav pri odmeri komunalnega prispevka za nadomestne gradnje po skrajšanem postopku. Spremembe
odloka o ureditvi cestnega prometa omogočajo uporabo javnih parkirišč za sistem souporabe vozil.
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Ker je bil v času epidemije na državni ravni sprejet ukrep ukinitve vseh oblik javnega potniškega prometa, je
župan v skladu s svojimi pristojnostmi v ponedeljek sprejel odredbo o brezplačni uporabi parkirnih površin, da
bi prebivalcem omogočil lažji dostop do javnih ustanov, delovnega mesta in lažjo oskrbo z vsemi dobrinami. V
skladu s poslovnikom so svetniki sprejeti sklep potrdili naknadno.

Potrjene spremembe in dopolnitve meril za izdajo soglasij za podaljšano obratovanje gostinskih lokalov in
kmetij bodo občinski upravi omogočale izdajo soglasja gostincem v zakonsko predpisanih 15 dneh, s čimer na
Mestni občini Novo mesto sledijo željam gostincev po poenostavitvi procedure, odpravljajo nejasnosti in
usklajujejo predpise z veljavno zakonodajo. Sedaj je potrebno v nekaterih primerih za izdajo soglasja peljati
redni upravni postopek, ki ga lahko zainteresirani posamezniki ovirajo, kar je lahko traja več mesecev oz. celo
več kot pol leta.

Sprejete spremembe in dopolnitve meril za odmero komunalnega prispevka usklajujejo olajšavo pri odmeri
tako za stanovanjske objekte kot tudi za vse ostale objekte, ki so legalno zgrajeni in se rušijo. Dopolnjena
merila opredeljujejo tudi določitev površine gradbene parcele za objekte, ki se legalizirajo v skladu z novo
gradbeno zakonodajo.

Dopolnjen odlok o ureditvi cestnega prometa, ki so ga potrdili svetniki, omogoča uporabo javnih parkirišč za
sistem souporabe vozil, katerega uvedba je načrtovana v prihodnjih mesecih Za nemoteno delovanje sistema
je nujno, da so za vozila, vključena v sistem, rezervirana posebej označena parkirna mesta.
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Na področju kadrovskih zadev so svetniki podali pozitivni mnenji k imenovanju Mete Potočnik za ravnateljico
Vrtca Pedenjped in Damjane Gruden za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na
Šolskem centru Novo mesto.
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Župan in občinski svet javno pozivata občane k odgovornemu obnašanju, doslednemu spoštovanju priporočil
glede preprečevanja širjenja koronavirusa in skrbi za lastno varnost in varnost sodržavljanov
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