Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 23. 5. 2020
Število objav: 19
Internet: 16
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 11
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 7
Inženirski dan: 0
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Naslov

Nov petek, novi protesti na kolesih: zbiranje podpisov za odstop vlade

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

J. U. , V. L. , A. K.

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...

Naslov

Protestniki: "Dovolj je, hočemo pravico in moralne ljudi."

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

B. P.

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...

Naslov

Protestniki na kolesih danes znova na ulicah slovenskih mest, v Ljubljani zbirajo pisne
pozive k odstopu vlade

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 22. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...

Naslov

Protestniki na kolesih danes znova na ulicah slovenskih mest, zbirajo tudi pisne pozive k
odstopu vlade (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 22. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...

Naslov

Protestni kolesarji znova na cestah slovenskih mest

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...
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Naslov

(FOTO) Sinoči skupščina, sedaj pa na Trgu republike akcija pred večernimi protesti

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 5. 2020

Avtor

Kristina Božič

Teme

Gradbeni zakon

...zasebnih kapitalskih interesov pred dobrobit ljudi, pred zdravo življenjsko okolje, naravo in prihodnost kot tudi
podaljševanju za naravo uničujočih sprememb gradbene zakonodaje in načrtovanemu prenosu spornih okoljskih,
gradbenih in nevladniških določb drugega protikoronskega zakona v vse pomembne zakone s področja varstva
okolja...

Naslov

Deutsche Bahn išče kadre v Sloveniji zaradi gradnje drugega tira

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Nataša Koražija

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Deutsche Bahn išče kadre v Sloveniji zaradi gradnje drugega tira Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
infrastruktura dodaj gradbeništvo dodaj železnice dodaj Deutsche Bahn dodaj 2TDK dodaj Čas branja: 2 min SHRANI
0 22.05.2020 12:45 Dopolnjeno: 22.05.2020 12:45 Pri DB Engineering...

Naslov

Kako delo od doma spreminja kulturo bivanja

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 5. 2020

Avtor

Klemen Koncilja

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrditev soglasja. Vaš email naslov: * * Oglasna priloga je brezplačno na voljo vsem, ki so prijavljeni na e-pisma
urednika portala Nepremičnine in gradbeništvo. V kolikor še niste naročeni na pismo, s to potrditvijo soglašate, da vaš
elektronski naslov dodamo med prejemnike. Od prejemanja pisem se lahko kadarkoli...

Naslov

Vizjak: Naredili bomo vse, da bo tretja razvojna os končana v roku

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Vizjak: Naredili bomo vse, da bo tretja razvojna os končana v roku Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih:
gradbeništvo dodaj okolje dodaj odpadki dodaj Andrej Vizjak dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 0 22.05.2020 15:50
Zaplet, kot je bil na tretji razvojni osi,...

Naslov

Na ulicah znova protestniki proti vladi, proti elitam in za okolje; motoristi pa se vladi
zahvaljujejo

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...
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Naslov

On-line Vodenje in motiviranje virtualnih timov

Medij

Napovednik.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...telesa, organizacije časa in dela, učinkovitosti zaposlenih, optimizacije procesov, vzdrževanja, obnovljivih virov
energije in energetske učinkovitosti, graditve objektov, nove zakonodaje in standardizacije, elektrotehnike,
telekomunikacij, varnosti pri delu Strokovni seminarji, ki jih izvajamo so vsakokrat odlično...

Naslov

Nekateri že zaposlujejo nazaj

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ekonomija; 22. 5. 2020

Avtor

Simon Šubic

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 564 cm2

...trenutni situaciji lahko izognemo le ob povečanju potrošnje, ki bo spodbudila tudi proizvodnjo. Če torej država ne bo
varčevala in bo investirala, spodbujala gradbeništvo, potem bo dela več in gospodarstvo se bo lažje pobralo. To smo
lahko spoznali v pretekli krizi, ko se je v Sloveniji do leta 2013 varčevalo na vseh nivojih...

Naslov

(FOTO) Protestniki danes znova na ulicah slovenskih mest - V Murski Soboti okoli 50
kolesarjev

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...

Naslov

Razvoj in naložbe nadaljujejo po načrtih izpred korone

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 507 cm2

...Drive, s katerim so maja 2018 kupili tudi proizvodno lokacijo od podjetja Bosch Rexrothp, zaposlujejo sto delavcev.
Pogoni za ročna orodja, belo tehniko, gradbeništvo So globalni razvojni dobavitelj pogonskih sistemov in komponent.
Imajo lasten razvoj in inovativne tehnologije. Njihovi kupci so iz elektroindustrije in...

Naslov

PCSCHEMATIC - enostavna zasnova električne napeljave za Omronove panelne rešitve.

Medij

IRT 3000, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 111

Površina: 145 cm2

...skoraj 1500 Omronovih panelnih komponent v programsko opremo PCSCHEMATIC Automation, ki omogoča
enostavno risanje električnih diagramov in učinkovito inženirstvo za izdelovalce krmilnih omar. PCSCHEMATIC
Automation je napredna CAD-programska oprema, ki so jo razvili pri danskem podjetju PCSCHEMATIC,
ustanovljenega...
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Naslov

(FOTO) Sinoči skupščina, na Trgu republike pa že akcija pred večernimi protesti, prispeli
tudi policisti

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Kristina Božič

Teme

Gradbeni zakon

...zasebnih kapitalskih interesov pred dobrobit ljudi, pred zdravo življenjsko okolje, naravo in prihodnost kot tudi
podaljševanju za naravo uničujočih sprememb gradbene zakonodaje in načrtovanemu prenosu spornih okoljskih,
gradbenih in nevladniških določb drugega protikoronskega zakona v vse pomembne zakone s področja varstva
okolja...

Naslov

Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE Mokrice, gorenjska proga...

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 21. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je vlada v sredo na
dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo...

Naslov

FOTO: Na tisoče protivladnih demonstrantov je na kolesih spet v središču prestolnice

Medij

Longplay.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...sedanjo okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju civilno družbo izključuje iz postopkov, ki vplivajo na okolje in naravo,
podaljšuje uničevalne spremembe v gradbeni zakonodaji in ravnodušno postavlja interese kapitala zasebnost pred
človekovim počutjem in zdravim življenjskim okoljem. Med drugim nasprotujejo predlaganemu prenosu...

Naslov

Dnevi grmenja pred RTV SLO: Motoristi pravijo “hvala vladi”! Anarhisti-biciklisti delali kroge,
metelkovci pa bobnali in plesali.

Medij

Politikis.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem...
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Nov petek, novi protesti na kolesih: zbiranje
podpisov za odstop vlade
Ljubljana, 22.05.2020, 19:26 | Posodobljeno pred 21 minutami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

AVTOR

A.K. / V.L. / J.U. / STA / Ti.Š.

Ulice slovenskih mest so znova preplavili protestniki na
kolesih. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v
prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu
vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov vladi izrazila
podporo.

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

Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni
protestniki in večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji.
Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič
zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Protesti v Ljubljani so potekali
mirno; kot so potrdili tudi na Policijski upravi (PU) Ljubljana, hujših kršitev
niso obravnavali.
Protestniki so kolesarili mimo stavbe državnega zbora, trasa je tokrat
potekala drugače. Eno osebo so policisti na Trgu republike pridržali. Policisti
so pristopili k njemu zaradi transparenta, upiral se je in dobil je kazen 800
evrov, pridržan je bil približno uro in pol. Množica se je na to odzvala burno,
so poročali v oddaji 24UR ZVEČER. Policija dogodka še ni komentirala.
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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!

Eno osebo so policisti na Trgu republike pridržali.

FOTO: Aljoša Kravanja

Proteste je sicer organiziralo več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek
družbenih omrežij. Na Facebookovi skupini Protest z balkonovopozarjajo, da
vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja
izredne razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da
se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, aprila
pa so prvič sedli na kolesa.
Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro,
začeli zbirati na ljubljanskem Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med
drugim zapisali Naša last, sicer pa so s kolesi naredili krog po središču
mestu.
V znak protesta so zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Množici na
kolesih, ki se je odpravila po Slovenski cesti in nadaljevala po Aškerčevi in
Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se nekateri pridružili tudi na
skirojih, rolerjih ali peš.
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Nekaj udeležencev, med katerimi so nekateri
nosili zaščitne maske, nekateri pa ne, je na
protest prišlo s slovenskimi zastavami, drugi
pa so s transparenti med drugim
sporočali: Stop drugemu 'valu', Stop
sovražnemu govoru, V imenu ljudstva
zahtevamo našo Slovenijo, Svoboda narodu.
Ob tem je bilo slišati že znano
skandiranje 'lopovi'.

Protesti na kolesih so
potekali tudi v Mariboru.
Zagotovo je bilo na Trgu
svobode več kot sto
prebivalcev. Zbrane so bile
različne generacije, zbirali so
tudi podpise k odstopu
vlade. Bilo je glasno, a
protest je potekal mirno.

Več protestnikov je utrinke dogajanja
objavljalo na družbenih omrežjih, kjer so opozarjali tudi, da govorov ne smejo
imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.
Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet
usmerjala. Protestniki so na križišču Slovenske in Šubičeve ulice poskušali
premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti to
preprečili, pri čemer izgredi niso izbruhnili.

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

Po kolesarskem krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila
na Trgu republike, številni so stali tudi okoli trga. Na trgu so predvajali
predvsem glasbo, slišati pa je bilo nekaj krajših nagovorov s pozivi k
zamenjavi oblasti in napovedmi protestnih shodov tudi v prihodnje.
Protestniki so danes prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Na
pozivu, na katerega so podpisniki zapisovali tudi svoje osebne podatke, so
spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo. "Državljani smo naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki
svoje delovanje usmerja k razdoru državljanov, ki je s strankarskimi
menjavami strokovnega kadra nedržavotvorna in posledično ves čas
destabilizira državo. Zavedamo se, da le novi obrazi niso rešitev, to so
pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje," so zapisali.
Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse
meje dobrega okusa in neposredno škoduje ugledu Slovenije. "To ni vstaja
levih proti desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za sobivanje
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vseh, da ne bomo soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok," so
prepričani.
Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so
lahko udeleženci shoda oddali napisano pismo za vlado. Okoli 21. ure so se
protestniki začeli razhajati.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred
današnjim protestnim shodom zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad
oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih
razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne
krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim gospodarskim
botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo
epidemije smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v
okviru današnjega protesta izvedli tudi kolesarski krog do sedeža ministrstva
za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju
izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo,
podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in

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

brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo
življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po
njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega
protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja
prostora.
Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na
transparentih in z vzklikanjem, ki ga je bilo slišati tudi v večji množici pozneje
na Trgu republike: Narave ne damo za gradbeno jamo.
Protestniki so se v sicer manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo
Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Piranu in Kamniku. Tudi tam so
vlado med drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav tako so
ponekod zbirali pozive k odstopu vlade.
Nekateri izrazili podporo vladi
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Na proteste se je sicer na Twitterju odzval tudi predsednik vlade Janez
Janša. Nekateri pa vladi izražajo podporo, med drugim so že pred nekaj
časa začeli podpisovanje peticije na spletu, danes popoldne pa so se
nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih
rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije
Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred

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

Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim
delavcem.
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Protestniki: "Dovolj je, hočemo pravico in moralne
ljudi."
zurnal24.si/slovenija/na-ulico-sli-proti-vladi-drugi-so-jo-podprli-347320
May 22, 2020

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

Kot že nekaj minulih petkov so se tudi tokrat na ulice odpravili kolesarji. Pred RTV
Slovenija pa so se zbrali podporniki vlade.
Ob 19. uri so se po zgledu prejšnjih petkov v več krajih po Sloveniji na ulice podali
kolesarji, ki protestirajo proti trenutni vladi. V Ljubljani se je zbrala podobna množica
ljudi kot prejšnji petek. Tokrat so protestniki zbirali tudi podpise pod zahtevo za odstop
vlade. Na pozivu, na katerega so podpisniki zapisovali tudi svoje osebne podatke, so
spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo.
"Državljani smo naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki svoje delovanje
usmerja k razdoru državljanov, ki je s strankarskimi menjavami strokovnega kadra
nedržavotvorna in posledično ves čas destabilizira državo. Zavedamo se, da le novi
obrazi niso rešitev, to so pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje," so zapisali.
Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse meje
dobrega okusa in neposredno škoduje ugledu Slovenije. "To ni vstaja levih proti
desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za sobivanje vseh, da ne bomo
soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok," so prepričani.
Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so lahko
udeleženci shoda oddali napisano pismo za vlado. Okoli 21. ure so se protestniki
začeli razhajati, nekaj jih na trgu še vztraja.
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Saša Despot
Policija je protest nadzorovala. Nekateri deli mesta so bili zaprti, drugje je policija
promet usmerjala. Protestniki so na križišču Slovenske in Šubičeve ulice poskušali
premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti to
preprečili, pri čemer do izgredov ni prišlo.
Protestniki so v znak protesta zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Po kolesarskem
krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila na Trgu republike, številni
so stali tudi okoli trga. Na trgu so predvajali predvsem glasbo, slišati pa je bilo nekaj
krajših nagovorov s pozivi k zamenjavi oblasti in napovedmi protestnih shodov tudi v
prihodnje. Številni protestniki so v rokah držali transparente. Z njih je bilo mogoče
razbrati napise: "Mi peremo roke, vlada denar." "Vljudno prosimo vse svoje podrejene,
ki so v parlamentu, da mirno zapustijo svoja delovna mesta, ker bomo menjali ves
kader." "Pada vlada. Vavčer za odstop." "Koruptivne elite v zapor. Vlado dol."
Del protestnikov se je na pobudo skupine Mladi za podnebno pravičnost v okviru
protesta odpravil tudi do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno
okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo
vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene
zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in
zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po
njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega
zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.

12

22.05.2020

Zurnal24.si

Petek, 19:40

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/slovenija/na-ulico-sli-pro...

3/5

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

Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na transparentih in
z vzklikanjem, ki ga je bilo slišati tudi v večji množici pozneje na Trgu republike:
Narave ne damo za gradbeno jamo.

Saša Despot
Proteste organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. V
Anarhistični pobudi Ljubljanja, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim
protestom zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem
političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer brezsramno delijo
milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem
ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot".
"Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod
krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati
svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva
izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.

Protestniki so se v manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo Mariboru,
Celju, Kopru, Novi Gorici, Kranju, Piranu in Kamniku. Tudi tam so vlado med
drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav tako so ponekod
zbirali pozive k odstopu vlade.
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Saša Despot
Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru
današnjega protesta napovedali tudi kolesarski krog do sedeža ministrstva za okolje.
Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno
družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče
spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese
pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu
prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega
protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Prvi protestniki so bili pred parlamentom sicer že zjutraj. Zbrali so se posamezniki, ki
so na tla z velikimi črkami zapisali "Naša last". Ob tem so dodali še več manjših
zapisov.
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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!

Saša Despot
Premier Janez Janša je tvitnil, da je "odnos samooklicanih pehotnih in kolesarskih
vard do policije skrajno žaljiv. Organiziranje množičnih dogodkov v času
epidemioloških ukrepov pa nezakonito in kaznivo".

Prišli podpreti vlado
Drug del slovenske javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj
časa začeli podpisovanje peticije na spletu. Popoldne se je pred stavbo RTV
SLovenija pripeljala skupina motoristov, ki so izkazali podporo vladajoči koaliciji. Na
rumene jopiče so si pripeli črke, na katerih se je izpisalo "Hvala vladi".
Kasneje so se odpeljali tudi pred ljubljanski klinični center, kjer so se za delo zahvalili
tam zaposlenim in vsem drugim zaposlenim v zdravstvu.
dezurni@zurnal24.si
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Protestniki na kolesih danes znova na ulicah
slovenskih mest, v Ljubljani zbirajo pisne
pozive k odstopu vlade
Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili
nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi
pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila podporo.
Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z
balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in
vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z
balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na Trgu republike, kjer so pred
DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi krožijo po mestu. Policija je nekatere dele mesta zaprla za
promet, ponekod pa promet usmerja. V znak protesta zvonijo s kolesarskimi zvončki in hupajo. Množici na kolesih, ki se
je odpravila po Slovenski cesti in nadaljevala po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se nekateri
pridružili tudi na skirojih, rolerjih ali peš.
Ob tem več protestnikov utrinke dogajanja objavlja na družbenih omrežjih, kjer opozarjajo tudi, da govorov ne smejo
imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.

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

Protestniki so danes prvič začeli zbirati tudi pisne pozive k odstopu vlade, na katere lahko udeleženci pripišejo svoje
pobude, predloge in rešitve.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim vnovičnim protestnim shodom
zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko
izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem
ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili,
sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru današnjega protesta napovedali tudi
kolesarski krog do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju
izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe
gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje.
Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega
protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Drug del slovenske javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na
spletu, danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih
odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala!
so se pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
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Protestniki na kolesih danes znova na ulicah
slovenskih mest, zbirajo tudi pisne pozive k
odstopu vlade (dopolnjeno)
Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili
nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi
pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila podporo.
Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z
balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in
vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z
balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na ljubljanskem Trgu republike,
kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi naredili krog po središču mesta.
V znak protesta so zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Množici na kolesih so se nekateri pridružili tudi na skirojih,
rolerjih ali peš. Nekaj udeležencev, med katerimi so nekateri nosili zaščitne maske, nekateri pa ne, je na protest prišlo s
slovenskimi zastavami, drugi pa so s transparenti med drugim sporočali: Stop drugemu "valu", Stop sovražnemu govoru,
V imenu ljudstva zahtevamo našo Slovenijo, Svoboda narodu. Ob tem je bilo slišati že znano skandiranje "lopovi".
Več protestnikov je utrinke dogajanja objavljalo na družbenih omrežjih, kjer so opozarjali tudi, da govorov ne smejo imeti,
saj jih v tem primeru popiše policija.

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

Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerjala. Protestniki so na križišču Slovenske in
Šubičeve ulice poskušali premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti to preprečili, pri
čemer do izgredov ni prišlo.
Po kolesarskem krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila na Trgu republike, številni so stali tudi okoli
trga. Na trgu so predvajali predvsem glasbo, slišati pa je bilo nekaj krajših nagovorov s pozivi k zamenjavi oblasti in
napovedmi protestnih shodov tudi v prihodnje.
Protestniki so danes prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Na pozivu, na katerega so podpisniki zapisovali tudi
svoje osebne podatke, so spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. "Državljani smo
naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki svoje delovanje usmerja k razdoru državljanov, ki je s strankarskimi
menjavami strokovnega kadra nedržavotvorna in posledično ves čas destabilizira državo. Zavedamo se, da le novi obrazi
niso rešitev, to so pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje," so zapisali.
Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse meje dobrega okusa in neposredno škoduje
ugledu Slovenije. "To ni vstaja levih proti desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za sobivanje vseh, da ne
bomo soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok," so prepričani.
Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so lahko udeleženci shoda oddali napisano
pismo za vlado. Okoli 21. ure so se protestniki začeli razhajati, nekaj jih na trgu še vztraja.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim protestnim shodom zapisali, da so
še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer
brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim
gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj
moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Del protestnikov se je na pobudo skupine Mladi za podnebno pravičnost v okviru protesta odpravil tudi do sedeža
ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz
postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in
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brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo
načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v
zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na transparentih in z vzklikanjem, ki ga je bilo slišati
tudi v večji množici pozneje na Trgu republike: Narave ne damo za gradbeno jamo.
Protestniki so se v sicer manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici, Kranju,
Piranu in Kamniku. Tudi tam so vlado med drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav tako so ponekod
zbirali pozive k odstopu vlade.

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

Drug del javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na spletu,
danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih odsevnih
telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se
pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
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Protestni kolesarji znova na cestah slovenskih mest
V Ljubljani pisni pozivi k odstopu vlade
22. 5. 2020, 20:36 | Aktualno | Vir: STA

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

profimedia

Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na kolesih
izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer
so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi
izrazila podporo.
Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebookovi skupini Protest z
balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in
vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov,
aprila pa so prvič sedli na kolesa.

Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na
ljubljanskem Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s
kolesi naredili krog po središču mesta.
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V znak protesta so zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Množici na kolesih so se nekateri pridružili tudi na skirojih, rolerjih
ali peš. Nekaj udeležencev, med katerimi so nekateri nosili zaščitne maske, nekateri pa ne, je na protest prišlo s slovenskimi
zastavami, drugi pa so s transparenti med drugim sporočali: Stop drugemu "valu", Stop sovražnemu govoru, V imenu
ljudstva zahtevamo našo Slovenijo, Svoboda narodu. Ob tem je bilo slišati že znano skandiranje "lopovi".
Več protestnikov je utrinke dogajanja objavljalo na družbenih omrežjih, kjer so opozarjali tudi, da govorov ne smejo imeti, saj
jih v tem primeru popiše policija.
Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerjala. Protestniki so na križišču Slovenske in
Šubičeve ulice poskušali premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti to preprečili, pri čemer
do izgredov ni prišlo.

Po kolesarskem krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila na Trgu
republike, številni so stali tudi okoli trga. Na trgu so predvajali predvsem glasbo, slišati pa je
bilo nekaj krajših nagovorov s pozivi k zamenjavi oblasti in napovedmi protestnih shodov tudi
v prihodnje.

Protestniki so danes prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Na pozivu, na katerega so podpisniki zapisovali tudi svoje
osebne podatke, so spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo. "Državljani smo
naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki svoje delovanje usmerja k razdoru državljanov, ki je s
strankarskimi menjavami strokovnega kadra nedržavotvorna in posledično ves čas destabilizira državo. Zavedamo
se, da le novi obrazi niso rešitev, to so pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje," so zapisali.

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

Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse meje dobrega okusa in neposredno škoduje
ugledu Slovenije.

"To ni vstaja levih proti desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za sobivanje vseh,
da ne bomo soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok," so prepričani.

Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so lahko udeleženci shoda oddali napisano pismo
za vlado. Okoli 21. ure so se protestniki začeli razhajati, nekaj jih na trgu še vztraja.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim protestnim shodom zapisali, da so še
vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer
brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim
gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj
moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Del protestnikov se je na pobudo skupine Mladi za podnebno pravičnost v okviru protesta odpravil tudi do sedeža ministrstva
za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki
imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in brezbrižno
postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo
načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v zakone
s področja varstva okolja in urejanja prostora.
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Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na transparentih in z vzklikanjem, ki ga je bilo slišati tudi v
večji množici pozneje na Trgu republike: Narave ne damo za gradbeno jamo.

Protestniki so se v sicer manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici, Kranju,
Piranu in Kamniku. Tudi tam so vlado med drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav tako so ponekod zbirali
pozive k odstopu vlade.

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

Drug del javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na spletu, danes
popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih odsevnih telovnikov
so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred
Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
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(FOTO) Sinoči skupščina, sedaj pa na Trgu
republike akcija pred večernimi protesti
(FOTO) Sinoči skupščina, sedaj pa na Trgu republike akcija pred večernimi protesti
(FOTO) Sinoči skupščina, sedaj pa na Trgu republike akcija pred večernimi protesti
ODPRI GALERIJO
Pred današnjimi protesti #zbalkonovnakolesa ob 19. uri po različnih krajih po državi akcija na Trgu republike v Ljubljani.
Na javno površino, ki jo policija praviloma zagradi, posamezniki in posameznice s kredami pišejo ”naša last”.KR.B
Kristina Božič
Kristina Božič

22.05.2020, 09.42
Mail icon Twitter icon Instagram icon Facebook icon
Po včerajšnji, četrtkovi skupščini se spet obeta protest na kolesih, ki bo tokrat na pobudo mladih in okoljevarstvenih
organizacij zaokrožil v Ljubljani tudi do okoljskega ministrstva.
Današnji protesti #zbalkonovnakolesa bodo spet povezali različne skupine, iniciative, kolektive ter posameznice in
posameznike. Nekateri med njimi so se že včeraj zvečer srečali na skupščini, kjer so predstavili svoje poglede in
razmisleke o prihodnjih ciljih protestnega gibanja.
image
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KR.B
Skupščino je vzpodbudila Anarhistična pobuda Ljubljana, ki je ena od več kot dvajsetih kolektivov in iniciativ, ki so v
zadnjih osmih tednih med sopobudniki protestov, ki so se z balkonov premaknili na kolesa. Pred današnjim protestnim
kolesarjenjem so zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si
pod krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno
varnost, medtem ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot".
image
KR.B
Na internetu se je pojavil tudi glasbeni video v slovenščini in angleščini, ki pojasnjuje okoliščine sedanjih protestov.
Protesti na kolesih so po besedah pobudnikov pretekli teden potekali v več kot 15 mestih po vsej Sloveniji. Za tokratni
petek so tudi mladi in okoljevarstveniki ter naravovarstveniki, ki so pod pritiskom, da jih trenutna vlada Janeza Janše
izrine iz postopkov varovanja okolja, napovedali podaljšanje kroga kolesarjenja tudi do ministrstva za okolje. Tega vodi
nekdanji vodja investicij v državnem podjetju HESS Andrej Vizjak, ki je pretekla leta skrbel tudi za projekt gradnje
hidroelektrarne Mokrice. Prav ta projekt naj bi bil sedaj uvrščen med prioritetne investicije - zakonski pogoji, ki po novem
pogojujejo sodelovanje okoljevarstvenih in naravovarstvenih organizacij pa ustrezajo temu, da se iz postopkov, ki so že v
teku, izključi prav tri nevladne organizacije, ki so stranski udeleženci v postopkih za presojo posledic na okolje in naravo,
če bi se gradilo HE Mokrice.
image
ROBERT BALEN
"Mladi v prihodnosti nočemo plačevati za brezbrižnost trenutne vlade in ministrstva, ki s svojimi kratkovidnimi politikami
škodujejo nam, prihodnjim generacijam, šibkejšim v družbi in naravi kot taki. Današnje odločitve zadevajo našo
prihodnost, zato zahtevamo, da smo v razprave vključeni in da so naši pogledi upoštevani," so zapisali člani in članice
gibanja Mladi za podnebno pravičnost pred današnjimi protesti. Na njih želijo med drugim jasno sporočiti, da se ne
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strinjajo z novim okoljskim ministrom in njegovimi ukrepi, ki izključujejo civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na
okolje in naravo. Nasprotujejo tako brezbrižnemu postavljanju zasebnih kapitalskih interesov pred dobrobit ljudi, pred
zdravo življenjsko okolje, naravo in prihodnost kot tudi podaljševanju za naravo uničujočih sprememb gradbene
zakonodaje in načrtovanemu prenosu spornih okoljskih, gradbenih in nevladniških določb drugega protikoronskega
zakona v vse pomembne zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Večer
@vecer
Pred današnjimi protesti #zbalkonovnakolesa ob 19h po različnih krajih po državi akcija na Trgu republike v Ljubljani. Na
javno površino, ki jo policija praviloma zagradi, posamezniki in posameznice s kredami pišejo “naša last”
View image on TwitterView image on TwitterView image on Twitter

2
10:05 AM - May 22, 2020
Twitter Ads info and privacy
See Večer's other Tweets
Na včerajšnji skupščini so protestniki pozvali k čim širšemu horizontu in raznolikim oblikam političnega delovanja,
izražanja in organiziranja. Opozorili so, da do trenutne situacije "ni pripeljala trenutna vlada, ampak sistem prikrojen
elitam –
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tako političnim kakor gospodarskim". "Skupščine v vsak kvart, mesto in delovišče," pozivajo pred današnjimi protesti v
Anarhistični pobudi Ljubljana k samoorganiziranim, horizontalnim in avtonomnim načinom delovanja, ki odpirajo prostor,
kot so zapisali, "za skupne konstruktivne pogovore, analize in predloge za ukrepanje ter obenem varujejo odprtost
prostora skozi principe anti-nacionalizma, anti-šovinizma in deklarativno nestrankarskega delovanja". Opozarjajo, da se
bodo s pasivnostjo vse večje socialne razlike le povečevale, medtem ko bi morali biti med političnimi cilj domovi za vse,
zdravje za vse in socialno varna delovišča.
image
Utrinek iz protesta v MariboruANDREJ PETELINŠEK
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Deutsche Bahn išče kadre v Sloveniji zaradi gradnje
drugega tira
Čas branja: 2 min

0
22.05.2020 12:45 Dopolnjeno: 22.05.2020 12:45

Pri DB Engineering & Consulting se pripravljajo na razpis inženirskega
nadzora pri gradji drugega tira, vrednost razpisa je omejena na 18,9
milijona evrov
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NATAŠA KORAŽIJA

Razpis 2TDK je zbudil zanimanje pri inženirskem podjetju nemških železnic.
Foto: Aleš Beno

Več iz teme:
š

ž
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infrastruktura >

gradbeništvo >

železnice >

Deutsche Bahn >

2TDK >

Deutsche Bahn, ki ima doma težave zaradi izpada prihodkov in se z državo
dogovarja za 4,5 milijarde evrov vredno kapitalsko injekcijo, je konec aprila objavil
oglas, da v Sloveniji išče več strokovnih kadrov z večletnimi bogatimi izkušnjami. Za
kaj gre? Podjetje DB Engineering & Consulting v Sloveniji išče glavnega nadzornika,
strokovnjake za mostove, predore, telekomunikacije in GSM-R.

Preberite tudi
Tri zahteve za revizijo izbora gradbincev za drugi tir
Drugi tir: 2TDK je danes s konzorcijem družb sklenil pogodbo v
vrednosti 8,5 milijona evrov
Korona upočasnila izbiro gradbinca za drugi tir

Za kateri razpis se pripravljajo?
Predvidevamo, da se bo DB Engineering & Consulting prijavil na razpis za nadzor in
druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

– Koper.
Gre za javno naročilo, ki ga je objavil 2TDK, rok za oddajo ponudb pa je 1. junij 2020.
Zgornjo vrednost naročila so pri 2TK omejili na 18,9 milijona evrov (natančneje:
18.965.760,00 EUR brez DDV).
Omejitev vrednosti naročila navzgor je sicer dobra praksa. Ker pri 2TDK niso dodali
omejitve cene navzgor pri razpisu za pripravljalna dela - za gradnjo premostitvenih
objektov čez Glinščico - so si nakopali veliko težav, javnost pa je več mesecev morala
spremljati zaplete z meritvami višine opornega zidu.
Odgovore DB Engineering & Consulting, koliko ljudi nameravajo zaposliti v Sloveniji,
še pričakujemo.
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Pospešek železniškim naložbam od Nemčije do Hrvaške
V Nemčiji so se na začetku letošnjega leta dogovorili, da bodo v modernizacijo
železnic v tem desetletju vložiti rekordnih 86 milijard evrov. Večmilijardne naložbe
potekajo tudi v Avstriji, kjer gradijo predor Semmering, predor Brenner in progo
Celovec – Gradec s predorom pod Golico v skupni vrednosti 15 milijard evrov. S temi
novogradnjami se bo Avstrija železniško bolje povezala s Trstom. Tudi v Italiji zadnja
desetletja posodabljajo omrežje in navezavo na avstrijsko omrežje (Pontebanna).
Skupaj s Francijo pa gradijo novo železniško povezavo med Torinom in Lyonom v
vrednosti 25 milijard evrov. Švica je zgradila deset milijard evrov vrednen predor
Gotthard, letos pa bodo po 14 letih gradnje odprli 15-kilometrski 2,4 milijarde evrov
vredni predor Ceneri, ki je nadaljevanje proge pod prelazom Gotthard. Na Hrvaškem
v tem desetletju načrtujejo za tri milijarde evrov naložb v prenovo in nadgradnjo
železniškega omrežja, glavni cilj je usposobiti 400 kilometrov glavnih prog za hitrosti
160 kilometrov na uro. Madžarska načrtuje več posodobitev, v gradnjo hitre proge
proti Srbiji pa naj bi investirali več kot tri milijarde evrov.

Slovenija
V Sloveniji smo v zadnjem desetletju v proge invesirali 1,5 milijarde evrov – vlagali
smo predvsem v posodobitve, z izjemo krajšega odseka kočevske proge. Gradnja 27
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

kilometrskega drugega tira Divača – Koper v vrednosti 1,2 milijarde evrov bo prva
novogradnja po dvajsetih letih. Na zadnje smo pred dvema desetletjema zgradili
progo od Puconcev do madžarske meje. Glavno železniško omrežje Slovenije je bilo
sicer zgrajeno v času Avstro-Ogrske.
Glavna gradbena dela na drugem tiru naj bi se začela konec letošnjega leta. Za zdaj je
v prvem krogu razpisa ostalo deset izvajalcev, ki jim je 2TDK priznal usposobljenost,
vendar so trije neizbrani že vložili zahtevek za revizijo.
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Kako delo od doma spreminja kulturo bivanja
Čas branja: 11 min

22.05.2020 07:00

Problematična so predvsem manjša stanovanja, v katerih ni dovolj
prostora za pisalno mizo – marsikdo je zato med dvomesečno karanteno
delo opravljal na kavču, v dnevni sobi ali na kuhinjski mizi
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KLEMEN KONCILJA

Foto: Getty Images/iStockphoto
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Katja Ličen Pajenk >

Jan Trošt >

Novi koronavirus je začasno ustavil svetovno gospodarstvo, od doma je prvič delal velik
del delovno aktivne populacije. Epidemija je tako precej pospešila digitalizacijo posla,
delo od doma bo, vsaj deloma, postalo stalnica. Hubertus Heil, nemški minister za
delo in socialne zadeve, se zavzema, da bi bilo delo od doma možno tudi po koncu
pandemije v Nemčiji. Seveda v primerih, ko je delo možno opraviti na daljavo. Heil
pravi, da bi takšna oblika dela morala biti pravica delavca, a hkrati ne zaveza podjetja.
Predlog za spremembo zakona namerava nemškemu parlamentu predložiti v obravnavo
jeseni.
Pred novim koronavirusom je v Nemčiji od doma delalo 12 odstotkov zaposlenih, med
epidemijo se je ta delež povečal na 25 odstotkov, kar pomeni, da je iz »domače pisarne«
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

delalo kar osem milijonov Nemcev. Heil predlaga, da bi se lahko zaposleni odločili za
delo izključno na domu ali pa le dan ali dva na teden. Prav tako naj bi predlog vseboval
varovalke, ki bi onemogočile zajedanje delovnega časa v zasebno življenje. Predlog, za
zdaj sicer še neformalen, podpirajo nekateri vidni nemški politiki, vključno s
podpredsednikom vlade in finančnim ministrom Olafom Scholzem, ki je delo od
doma v zadnjih tednih označil za »pravi uspeh« in se zavzel za Heilov predlog.

Le 20 odstotkov zaposlenih za delo doma
Medtem je odziv na strani delodajalcev precej drugačen. Heilov predlog označujejo kot
manever nabiranja političnih točk, ki bi negativno vplival na gospodarsko rast. Pred
pandemijo je vsako četrto podjetje v Nemčiji nekaterim zaposlenim ponudilo možnost
dela od doma oziroma delo na daljavo. Le 20 odstotkov zaposlenih se je odločilo, da jo
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sprejmejo, pravi nemški inštitut IAB. Preostalih 80 odstotkov je dejalo, da si želijo v
službo, torej želijo svoje delo opravljati v formalnem delovnem okolju.

(Brezplačno) Prenesite si prilogo Gradnja in bivanje

Kako bodo novi koronavirus in klimatske spremembe vplivali na naše bivanjske navade,
zasnovo bivalnih površin in urejanje okolice, si preberite v najnovejši izdaji oglasne priloge
Gradnja in bivanje. V njej pišemo tudi o novih trendih na področju opremljanja kopalnic in
slikopleskarskih storitev.
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Za brezplačen prenos priloge je potrebna izpolnitev vseh zahtevanih podatkov in potrditev
soglasja.
Vaš email naslov: *

* Oglasna priloga je brezplačno na voljo vsem, ki so prijavljeni na e-pisma urednika portala
Nepremičnine in gradbeništvo. V kolikor še niste naročeni na pismo, s to potrditvijo soglašate, da
vaš elektronski naslov dodamo med prejemnike. Od prejemanja pisem se lahko kadarkoli
odjavite s klikom na odjavno povezavo, ki se nahaja na dnu vsakega elektronskega biltena
Financ.
BREZPLAČNO PRENESI PDF »
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Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti!
Obvezujemo se, da bomo z vašimi podatki ravnali skrbno in odgovorno. Vaše podatke bomo uporabljali
in hranili, dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris. Zahtevo za izbris podatkov lahko pošljete na enaslov zasebnost@finance.si. Podrobnejše informacije o varovanju vaše zasebnosti in vaših pravicah
si lahko preberete v naši politiki zasebnosti na www.finance.si/zasebnost.
ČASNIK FINANCE, časopisno založništvo d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Ljubljana

Še ena zanimiva študija primera prihaja iz Kitajske. Potovalna agencija CTrip je možnost
dela od doma ponudila zaposlenim v klicnem centru, skupina ekonomistov pa je merila
rezultate, ki so pokazali, da so bili zaposleni, ki so se odločili za delo od doma, bolj srečni,
predvsem pa bolj učinkoviti. Hkrati je podjetje prihranilo zaradi manj potreb po
delovnem prostoru. Pri tem je manjši delež tistih, ki so delali od doma, to možnost
pozneje označil za neželeno, saj so se počutili osamljene. Univerzalne rešitve torej ni.

Delo na pravem mestu v pravem času
Ali pač. Tristan Horx iz nemškega think thanka Zukunftsinstitut pravi, da bo treba v
prihodnosti omogočiti »delo na pravem mestu v pravem času«. S tem misli na proste
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roke zaposlenih pri načrtovanju lokacije ter časa opravljanja določenih delovnih nalog.
Tako bi bilo smiselno delo, ki zahteva poglobljen pristop, opravljati doma, skupno delo
pri projektih pa bi se izvajalo v pisarnah oziroma poslovnih prostorih. Horx meni, da je
globalni eksperiment z delom od doma med pandemijo precej pospešil prožnost pri
opravljanju dela.
Pri tem je ključno vprašanje, kdo si želi delati od doma in kdo ima za to ustrezno
bivanjsko okolje. Pa vendar, kot bomo videli, tudi pisarne pogosto niso idealno delovno
okolje.

Veliko pisarniških prostorov neustreznih

Raziskave kažejo, da so ljudje, ki delajo v čutno
stimulativnih prostorih z rastlinami, slikami in
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ustreznimi barvnimi paletami, za 15 odstotkov bolj
produktivni od tistih, ki delajo v tipičnih pisarniških
prostorih. Če pa imajo posamezniki še nadzor nad
umeščanjem stvari v svoj delovni prostor, se
učinkovitost poveča za celo 32 odstotkov.
Veliko delovnih mest ima sintetične talne obloge, glasne sisteme prezračevanja in
dolgočasne barve. Prav tako je zaradi večjega števila sodelavcev v istem prostoru pogosto
nekaterim prehladno ali vroče. Pisarne so torej lahko tudi neprijetne, zaradi hrupa
zaposlenih pa pogosto ne zagotavljajo ustreznega delovnega okolja za učinkovito
opravljanje delovnih procesov. V resnici pa problem ni v senzorni preobremenitvi,
ampak v pomanjkanju za čute spodbudnega delovnega okolja. Delovni prostori so
tradicionalno namreč zasnovani na podlagi prepričanja, da morate za čim večjo
produktivnost zmanjšati odvračanje pozornosti, kar pogosto privede do nestimulativnih
delovnih okolij.

Učinkovitost kot posledica prijetnih občutkov
Ko delate od doma, ste lahko podobni zaposlenim v študiji, ki so imeli nadzor nad svojim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

delovnim prostorom in si ustvarili delovno okolje po meri lastnih čutil. Pomemben del
tega pomeni zagotavljanje miru in tišine, kar lahko dosežete s slušalkami za odpravljanje
hrupa, s katerimi lahko izločite moteče hrup. Doma tudi lažje prilagodite temperaturo
tako, da vam je udobno.
Skratka, da bi bili bolj delovno učinkoviti, morate poiskati načine, da vam bo delovni
prostor zbujal prijetne občutke. Na steno obesite sliko, ob pogledu na katero si boste
sprostili od zaslona utrujene oči. Predvajajte zvoke narave ali nevsiljivo ambientalno
glasbo. Če si boste jutranjo kavo natočili v svetlo obarvano skodelico, se boste počutili
bolje. Čez dan uporabite eterična olja, da zbudite vonj.

Pomen naravne svetlobe
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»Sodobne hiše so danes narejene tako, da imajo
izkoriščeno tudi mansardo, kjer so spalni prostori.
Še vedno pa je pogosto v mansardi strop zaprt –
raven na višini približno 2,5 metra. V špici pa ostaja
še nekaj prostora, kamor vodijo izvlečne stopnice.
Tudi takšen prostor je mogoče izkoristiti. Kaj, če
recimo tja preselite otroško posteljo? Otrok bo imel
čisto svoj kotiček, hkrati pa je njegova pisalna miza
uporabna tudi za starša,« predlaga Katja Ličen
Pajenk, vodja marketinga v podjetju Velux Slovenija.
Premajhna izpostavljenost dnevni svetlobi je še ena težava tradicionalnih delovnih
prostorov. Za večino zaposlenih edina svetloba podnevi prihaja iz fluorescentnih sijalk.
Raziskave kažejo, da zaposleni, ki so bolj izpostavljeni dnevni svetlobi, spijo bolje, so
manj podvrženi stresu ter so bolj učinkoviti. Svetloba namreč uravnava pomembne
hormone ter izboljša imunski sistem in tudi razpoloženje.
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Zato pri delu od doma izberite prostor blizu okna. Če nimate dovolj naravne svetlobe,
uporabite sijalke, da povečate svetlobo v prostoru. Tako kot lahko na spanec negativno
vpliva preveč modre svetlobe z naših zaslonov, lahko tudi zdrav odmerek svetle umetne
svetlobe podnevi pomaga sinhronizirati našo notranjo uro.
»Procese v telesu v veliki meri uravnava ritem dneva in noči. Ta ritem je ključen za naše
zdravje. Torej ponoči potrebujemo temo, resnično temo. Čez dan pa mora biti naše telo
izpostavljeno spreminjajoči se dnevni svetlobi. Ta ni enaka 'statični' umetni svetlobi.
Potrebujemo hladno jutranjo svetlobo, da zaznamo, da je jutro, in potrebujemo toplo
večerno svetlobo, da naše telo zazna, da je čas za spanec. Seveda bi bilo najbolje, če bi
naravno svetlobo zaznavali zunaj, v naravi. Toda pri današnjem ritmu življenja to ni
možno. Zato je še toliko pomembneje, da pripeljemo čim več naravne svetlobe v bivalne
in delovne prostore,« pojasni Katja Ličen Pajenk iz podjetja Velux Slovenija.
Eden najbolj preprostih in hkrati najučinkovitejših načinov, da naredite svoj delovni
prostor bolj stimulativen, je dodajanje zelenja. Rastline, ki bi se stežka spopadale s slabo
svetlobo pisarne, lahko odlično uspevajo doma. Dokazano je, da že manjše število rastlin
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v prostoru zmanjšuje stres in izboljša sposobnost koncentracije.

Težava so lahko tudi premajhne spalnuice
Veliko je torej bivalnih prostorov, ki doslej niso bili prilagojeni za delo od doma.
Problematična so predvsem manjša stanovanja, v katerih ni dovolj prostora za pisalno
mizo. Marsikdo je zato v obdobju dvomesečne karantene delo opravljal doma na kavču, v
dnevni sobi ali na kuhinjski mizi.
Problematična so lahko celo večja družinska stanovanja. »Sodobne zasnove stanovanj v
nasprotju s preteklimi praksami večinoma spreminjajo razmerje med spalnimi ter
bivalnimi prostori, v prid zadnjih. Stanovanja z sorazmerno velikimi spalnicami ter
skromnim bivalnim prostorom nadomeščajo bivalne enote s poudarjenim osrednjim
socializacijskim prostorom ter racionalno zasnovanimi spalnicami. Druženje in sobivanje
v takem odprtem prostoru ima svoje prednosti, z vidika individualnega dela in iskanja
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miru znotraj stanovanja pa zagotovo ne,« pojasni Jan Trošt iz arhitekturnega
biroja Trošt & Krapež. V primeru zdaj že minule dvomesečne karantene bi lahko rekli,
da so zasnove starejših stanovanj z večjimi spalnimi prostori celo boljše. Za kakovostno
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in poglobljeno delo namreč potrebujemo zasebnost in mir.

Foto: Madiaspeed

»Arhitekti ne moremo predvideti čisto vseh
specifičnih situacij in potreb, s katerimi se bodo
soočali bodoči stanovalci, lahko pa v zasnove
vnesemo veliko mero prilagodljivosti,« pravita Jan
Trošt in Peter Krapež iz arhitekturnega biroja
Trošt&Krapež.
»V nekoliko večjih stanovanjih je sicer bivalni prostor ter prostornejše spalnice mogoče
dodatno predeliti z grajenimi ali negrajenimi pregradami ter na ta način ustvariti
nekoliko ločeno delovno okolje,« pravi Trošt. Kot dodaja, tudi sicer obstaja nekaj
pametnih rešitev, kot so na primer zložljive ali sklopljive postelje, pogradi ali drsne
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predelne stene. So pa to rešitve, ki niso sistemske in večinoma niti niso bile premišljene v
fazi projektiranja stavb.
»Rešitev, ki sicer sega zunaj meje stanovanja, bi morali iskati v skupnih prostorih
večstanovanjskih stavb. V že zgrajenih objektih so to lahko opuščene pralnice, sušilnice,
neizrabljene terasne etaže in podobno, v novogradnjah pa so možnosti za iskanje
tovrstnih prostorov zelo odprte,« pojasnjuje Trošt. Dobre prakse iz tujine so po njegovih
besedah pokazale, da se kakovost bivanja v večstanovanjskih soseskah drastično izboljša,
ko se stanovalcem ponudi premišljeno zasnovane skupne prostore. Ti s svojimi
vsebinami lahko premoščajo medgeneracijske ter socialne razlike hkrati pa lahko
predstavljajo prostore za kreativnost ter delo. »Sam menim, da bi moralo biti snovanje
tovrstnih skupnih površin opredeljeno tudi v pravilnikih, ki določajo minimalne pogoje
za gradnjo večstanovanjskih objektov« zaključi Trošt.

Nov koncept bivanja, prilagojen delu od doma
Prevladujoč bivanjski koncept torej ni najbolj primeren za delo do doma, saj v domače
okolje pogosto prinesemo tudi del poslovnih težav ter z njimi povezanih skrbi.
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Alternativo ponuja konzorcij 12 slovenskih podjetij v skupnem projektu Dom24h, kjer
razvijajo nov koncept bivanja v domu, ki ga uporabljamo 24 ur na dan. Gre za novo
konceptualno celovito rešitev gradnje in bivanja trajnostno naravnanega, pametnega in
povezljivega, do uporabnika prijaznega, naprednega ter zdravega bivalnega okolja.
Zaradi svoje večnamenske zasnove bo objekt v osnovi ločeval stanovanjski in poslovni
del ter omogočal njegovim uporabnikom tako kakovostno in polno bivanje ter
preživljanje prostega časa kot tudi opravljanje dela na domu.
Resda je konzorcij projekt zasnoval pred epidemijo novega koronavirusa, pa vendar je
koncept dela od doma pomemben del nove bivanjske kulture. »Ne nazadnje je takšno
delo lahko odgovor na nekatere zelo žgoče težave, s katerimi se srečujemo vsak dan,
denimo dnevni prometni zamaški, izguba časa na poti na delo, onesnaževanje, ki ga

35

Finance.si
Država: Slovenija

22.05.2020
Petek, 07:00

Kazalo

https://gradbenistvo.finance.si/8961832/Kako-delo-...

10 / 13

prinaša promet, in podobno,« pravi Bogdan Božac, prokurist Marlesa, ki je vodilni
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partner konzorcija.

»Upoštevati je treba, da delo, ki ga opravljamo od
doma, nima nujno zgolj pozitivnih učinkov. S takšno
obliko dela namreč v svoje domače okolje
prinesemo tudi del težav, skrbi in obremenitev
našega delovnega okolja. Zato je pomembno, da
funkciji dela na domu in preživljanja zasebnega in
prostega časa ustrezno ločimo,« pravi Bogdan
Božac, prokurist podjetja Marles.
Dom24h je dober primer, kako se arhitekturna zasnova sodobnih bivanjskih prostorov
prilagodi vse večjemu pomenu dela od doma. »Pomembno je, da se v objektu zagotovijo
ustrezni prostori, ki omogočajo opravljanje dela, hkrati pa se ti prostori ne smejo zajedati
v naše siceršnje bivalne površine, ki so namenjene preživljanju prostega časa ter
druženju z družino in prijatelji,« pravi Božac. Kot dodaja, so v projektu Dom24h našli
arhitekturno rešitev, ki na eni strani zelo ločuje prostore, namenjene delu, na drugi
strani pa so ti prostori neločljivo povezani s samim domom, kot ga poznamo in v
katerem se lahko umaknemo od vsakodnevnih službenih obveznosti in obremenitev.
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Mansarde, pogosto neizkoriščen prostor v hišah
Ne glede na to, kje si ustvarjamo delovni prostor, mora ta biti udoben, osvetljen z
naravno svetlobo, biti mora tudi dobro prezračevan. Praviloma je ustrezen prostor za
delo lažje zagotoviti v hiši kot v stanovanju. V hišah so pogosto neizkoriščen prostor
mansarde. Te se lahko uredijo kot večnamenski prostor, ki se enostavno uporabi tudi za
delovni kotiček oziroma kot »druga dnevna soba«, ki je uporabna za otroke kot igralnica
ali pa za odrasle, ko se želijo umakniti in v miru prebrati knjigo.
»Sodobne hiše so danes narejene tako, da imajo izkoriščeno tudi mansardo, kjer so
spalni prostori. Še vedno pa je pogosto v mansardi strop zaprt – raven na višini približno
2,5 metra. V špici pa ostaja še nekaj prostora, kamor vodijo izvlečne stopnice. Tudi
takšen prostor je mogoče izkoristiti. Tja denimo preselite otroško posteljo. Otrok bo imel
čisto svoj kotiček, hkrati pa je njegova pisalna miza uporabna tudi za starša. Seveda je
vedno pomembno, da je pisalna miza postavljena pod/ob okno, da ima naravno svetlobo
s prave strani, da se okno lahko zasenči, če je treba … Takšne predelave niso drage in ne
zahtevajo kakšnih večjih posegov, kot se mogoče zdi na prvi pogled,« pojasni Katja
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Ličen Pajenk.

Povečano zanimanje za hiše na podeželju
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Foto: Osebni arhiv
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»Opažamo tudi trend, da si želi starejša populacija
ljudi večje hiše v Ljubljani in okolici, ki so potrebne
tudi obnove, zamenjati za bolj varčna stanovanja v
novejših stavbah z dvigali in parkirnimi mesti ter v
neposredni bližini narave in vse potrebne
infrastrukture oziroma za manjše atrijske hiše,«
razkrije Stanka Solar, direktorica družbe Stan
nepremičnine.
Sicer je izkušnja utesnjenega bivanja družin znotraj stanovanj v mestih očitno
pripomogla k vsaj delni spremembi dojemanja ustreznega bivalnega okolja. Na
nepremičninskih portalih namreč opažajo povečano zanimanje za večja stanovanja,
predvsem pa za hiše na podeželju. »Družine veliko več povprašujejo po večjih
nepremičninah, ker ugotavljajo, da bo delo od doma po vsej verjetnosti postala neka
stalnica in nič nenavadnega, saj prihajamo v dobo z vedno višjo stopnjo digitalizacije.
Izredno majhno število ljudi ima za delo od doma ustrezne pogoje. Prilagodili so se le
začasno v prostorih, kot sta kuhinja ali dnevna soba, toda dolgoročno tega ne vidijo kot
rešitev,« razloži Stanka Solar iz nepremičninske agencije Stan nepremičnine.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sogovornica razkrije še, da opažajo v Ljubljani zelo povečano povpraševanje po večjih
stanovanjih ali zamenjavi manjših stanovanjskih enot za večje z doplačilom. V Ljubljani
se po njenih besedah iščejo stanovanja v cenovnem razredu do 290 tisoč evrov in hiše v
cenovnem razredu do 500 tisoč evrov. V okolici prestolnice, ki ima vso potrebno
infrastrukturo, pa so kupci pripravljeni za hiše plačati do 350 tisoč evrov, za stanovanja
pa do 200 tisoč evrov.
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Vizjak: Naredili bomo vse, da bo tretja
razvojna os končana v roku
Čas branja: 1 min

0
22.05.2020 15:50

Zaplet, kot je bil na tretji razvojni osi, se 'v pravni
državi ne bi smel zgoditi', je povedal minister
Andrej Vizjak in dodal, da so se postopki za
prevzem nepobrane odpadne embalaže že začeli.
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BORUT HOČEVAR
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Foto: Daniel Novakovic/STA
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Več iz teme:
gradbeništvo >

okolje >

odpadki >

Andrej Vizjak >

Postopki javnega naročanja za izbor izvajalcev prevzema
nakopičene odpadne embalaže, so se že začeli, je povedal
minister za okolje Andrej Vizjak po ogledu Centra za
ravnanje z odpadki - deponija Leskovec (CEROD).
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Ukrep, o katerem je Vizjak govoril, je del Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije, in je začel
veljati prvega maja. Ukrep daje komunalnim podjetjem
možnost, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe
za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), sami oddajo v
nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave. Stroške bo prevzel
državni proračun.
Vizjak je govoril tudi o tretji razvojni osi in povedal, da se
takšen problem v pravni državi ne bi smel zgoditi. Uredba o
državnem prostorskem načrtu je namreč že sprejeta, časa za
dodatne diskusije o neprimernosti trase tako ni več.
»Sedaj bi bila potrebna samo še optimizacija izvedbenega
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

dela projekta. Ključno je, da ima država tu enostavne in
predvidljive postopke. V interventnem zakonu smo
poskrbeli tudi za takšne primere, torej ko okoljevarstveno
soglasje še ni izdano, se postopek lahko preseli v
integralnega, skupaj z vsemi aktivnostmi, ki so bile doslej že
opravljene v okviru pridobivanja okoljevarstvenega
soglasja.«
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S takšno rešitvijo v interventnem zakonu so postopke
bistveno skrajšali. »Naredili bomo vse, da bo projekt tretje
razvojne osi izveden v predvidenih rokih,« je zatrdil Vizjak.

Več iz teme:
okolje >

odpadki >

Andrej Vizjak >
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gradbeništvo >
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Na ulicah znova protestniki proti vladi, proti
elitam in za okolje; motoristi pa se vladi
zahvaljujejo
STA

22. maj. 2020

Osveženo: 20:34 / 22.5.2020

20:29

2

DELI NA:

Foto: Bobo

Na ulicah znova protestniki proti vladi, proti elitam in za okolje; motoristi pa se vladi zahvaljujejo

Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali
številni protestniki in večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z
vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v
prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade.
Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila
podporo.
Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih
omrežij. Na Facebook skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza

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

Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in
vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze
oblasti. Protest so sprva izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro,
začeli zbirati na Trgu republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša
last, sicer pa s kolesi krožijo po mestu. Policija je nekatere dele mesta zaprla za
promet, ponekod pa promet usmerja. V znak protesta zvonijo s kolesarskimi
zvončki in hupajo. Množici na kolesih, ki se je odpravila po Slovenski cesti in
nadaljevala po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se
nekateri pridružili tudi na skirojih, rolerjih ali peš.
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Ob tem več protestnikov utrinke dogajanja objavlja na družbenih omrežjih, kjer
opozarjajo tudi, da govorov ne smejo imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.

Protestniki so danes prvič začeli zbirati tudi pisne pozive k odstopu vlade, na
katere lahko udeleženci pripišejo svoje pobude, predloge in rešitve.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred
današnjim vnovičnim protestnim shodom zapisali, da so še vedno "jezni in
ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod
krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne
krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim gospodarskim
botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije
smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v
okviru današnjega protesta napovedali tudi kolesarski krog do sedeža
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po
njihovem mnenju izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje
in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene zakonodaje in
brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo
življenjsko okolje. Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem
mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega protikoronskega zakona v
zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Drug del slovenske javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred
nekaj časa začeli podpisovanje peticije na spletu, danes popoldne pa so se
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nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih
rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija
in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred Univerzitetnim
kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
Foto: Bobo
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protest koronavirus bobo3
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On-line Vodenje in motiviranje
virtualnih timov
Kaj: Strokovno izobraževanje
Kdaj: ponedeljek, 25.5.2020 od 9.00 do 13.00
Kje: Agencija POTI, Ljubljana, Stegne 7
Prireditelj: Agencija POTI d.o.o.
Vstopnina: 208,00 EUR + DDV
Rezervacija / nakup

Klikni za nakup oziroma prijavo

Kako sestaviti, graditi in uspešno voditi učinkovit virtualni tim?!
Vsebina in program delavnice sta prilagojena on-line izvedbi in sicer bo
interaktivna delavnica potekala 5. maja 2020, od 9. do 13. ure.
Za vašo prijavo na termin 25. maj, vam nudimo 40 % popust.

47

Napovednik.com
Država: Slovenija

22.05.2020
Petek, 18:35

Kazalo

https://www.napovednik.com/dogodek551268_on-line_v...

2/2

Osvojite učinkovite tehnike za vodenje virtualnih timov in doseganje
odličnih rezultatov neglede na geografske lokacije članov tima.
Namen praktične delavnice je, da vam podamo odgovore na zgornja
vprašanja. Udeleženci delavnice spoznajo kako sestaviti virtualni tim,
kako motivirati člane tima, kako razdeliti zadolžitve, kako spremljati
rezultate in kakovost opravljenega dela.
Namen delavnice je tudi predstaviti koncepte, orodja in tehnologije, ki
podpirajo vodenje virtualnih timov. Tehnologija ne more zamenjati
človeškega faktorja zato je voditeljstvo tudi za vodenje virtualnih timov
ključnega pomena. S tem namenom je namen delavnice predstaviti
ključne elemente voditeljstva, ki koristno vplivajo na vodenje virtualnih
timov.
Več o programu praktične delavnice si lahko preberete na prvi zunanji
povezavi.

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

Vodenje in motiviranje sodobnih (virtualnih) timov
Celoten seznam izobraževanj na področju Vodenja & Komunikacije
Agencija POTI - Z znanjem do cilja
Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com
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Nekateri že zaposlujejo nazaj
oseb se je na Gorenjskem v primerjavi z lanskim aprilom povečalo za 37,3
odstotka, v Sloveniji za pol manj. Gorenjski delodajalci hitro odpuščajo, a tudi hitro zaposlujejo nazaj,
Število brezposelnih

pravi Drago Perc, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, Območne enote Kranj.
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je takoj začela zmanjševati tudi brezposelnost.«
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Drago Perc, direktor kranjske območne službe Zavoda RS
za zaposlovanje
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(FOTO) Protestniki danes znova na ulicah slovenskih mest - V Murski
Soboti okoli 50 kolesarjev
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T. M.

Protest v Murski Soboti

Aktualno

Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in
večinoma na kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih
ocenah znova zbralo v prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade.
Medtem pa je manjša skupina motoristov popoldne vladi izrazila podporo. Okoli 50
protestnikov se je zbralo tudi na Trgu zmage v Murski Soboti.
Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini Protest z
balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne razmere in
vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so sprva izražali z
balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
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Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na Trgu republike, kjer so pred DZ
na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi krožijo po mestu. Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet,
ponekod pa promet usmerja. V znak protesta zvonijo s kolesarskimi zvončki in hupajo. Množici na kolesih, ki se je odpravila
po Slovenski cesti in nadaljevala po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej okoli središča mesta, so se nekateri pridružili tudi na
skirojih, rolerjih ali peš.
Ob tem več protestnikov utrinke dogajanja objavlja na družbenih omrežjih, kjer opozarjajo tudi, da govorov ne smejo imeti,
saj jih v tem primeru popiše policija.
Protestniki so danes prvič začeli zbirati tudi pisne pozive k odstopu vlade, na katere lahko udeleženci pripišejo svoje
pobude, predloge in rešitve.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim vnovičnim protestnim shodom
zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih
razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim
gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot". "Prekletstvo epidemije smo zlomili, sedaj moramo
zlomiti še virus oblasti!" so sporočili.
Nekateri protestniki, povezani v skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru današnjega protesta napovedali tudi
kolesarski krog do sedeža ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju
izključuje civilno družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe
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gradbene zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje.
Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb drugega
protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Drug del slovenske javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje peticije na
spletu, danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi črkami na hrbtih rumenih
odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so
se pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.

+3
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Zaradi inovativnih izdelkov in razpršenih trgov Podkrižnik meri na
ponovitev lanskega rezultata

Razvoj in naložbe nadaljujejo po

načrtih izpred korone
»Lani smo v skupini Podkrižnik, ki jo sestavljata podjetje Podkrižnik iz Na
zarij in nemška družba ORA Drive, ustvarili A2 milijonov evrov prihodkov.
Kljub izbruhu koronavirusa in s tem povezani upočasnitvi gospodarstva

želimo ta rezultat letos ponoviti,« pravi Iztok Podkrižnik, direktor in ustanovitelj družbe Podkrižnik.

dobro, naročila v nemški družbi kljub korona-

jim kaže

Trenutno

virusu ostajajo nespremenjena,
todstotni

to

v Sloveniji pa imajo

dese-

trenutno

predvsem zaradi začasne ustavitve evropskih

podjetja BSH, ki je že od

tovarn

gov

upad, in

podjetja Podkrižnik nje-

začetka

»Se pa lahko stanje

pomemben kupec.

naročil

hitro spremeni,«

dodaja sogovornik.
Kje so glavni razlogi,

prednost je v
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pogonov
vativni,

tem,

in se hitro odzivamo

tveganja

tako majhen upad naročil?

da imajo

da imamo več kot

so ino-

s tem, da delujemo v več panogah

in na več trgih. Prodajamo v Nemčiji,

v Franciji,

Naši izdelki

na želje kupcev.

pa smo razpršili

»Naša

izkušnje na področju

30-letne

na Madžarskem, Slovaškem,

Belgiji, Rusiji in Sloveniji,« največje trge našteje sogovor-

nik in

dodaja: »Tudi

velike

razpršenosti

v prejšnji krizi v letih 2008 in

2009

prav zaradi

»

doživeli upada

produktnega portfelja nismo

ustanovitelj in direktor družinskega podjetja Podkrižnik:

koronakrizi želimo letos ponoviti lanski rezultat
» Kljub

prihodkov.«
V Sloveniji imajo zaposlenih
jetju ORA Drive,

170 sodelavcev,

s katerim so maja 2018

lokacijo od podjetja Bosch

Pogoni

Iztok Podkrižnik,

za ročna

Rexrothp,

v Nemčiji pa v pod-

kupili

tudi proizvodno

zaposlujejo

gali bomo predvsem v Nemčiji. Prav tako ne ustavljamo razvojnih
dejavnosti. Te potekajo na področju e-mobilnosti in robotike,

sto delavcev.

orodja, belo tehniko, gradbeništvo

usmerjamo pa se tudi

tehniko, ki bodo

nent.

Imajo lasten razvoj

in inovativne

tehnologije. Njihovi kupci

so iz elektroindustrije in izdelujejo profesionalna ročna orodja
ter

-

Pogonske sklope in

gospodinjske aparate.

varnostni aktuatorji,

v raziskave

uporabni

v

novih

različnih

materialov

s tem

poskušamo pri-

dobiti vire financiranja iz evropskih razvojnih programov Horizon
2020,«

komponente, kot

za pogonsko

industrijah. V zvezi

imamo pripravljenih tudi več projektov, za katera

dobavitelj pogonskih sistemov in kompo-

globalni razvojni

So

Naročila so trenutno v

primerjavi z lani le malenkost manjša.« Foto: Jure Makovec

pojasnjuje Iztok Podkrižnik.

so

izdelujejo tudi za pametne stavbne sisteme

Pri navtiki se pripravljajo na sezono 2021

uporabljajo se v prezračevalnih sistemih za objekte, v inteligen-

tnih pogonih senčil, za odpiranje
avtomobilski industriji,

vstopajo

oken

in vrat, kupce imajo

tudi v

na področje elektromobilnosti.

Podjetje Podkrižnik postaja še dobavitelj pametnih pogonskih

Hidravliko

in to moči

hidravliko.

sklopov za elektromobilnost in
dobavljajo družbi Bosch Rexroth, njeni sklopi pa se

sklopov za robote

ter

sisteme

do 180 kilovatov.

dolžine od 2,5

do

»Z

za zunajkrmne in krmne motorje,

njimi je mogoče poganjati plovila

50 metrov. Lani

smo

jih v Evropi predstavili

na vseh velikih navtičnih sejmih. Odziv je bil

dober.

Kar nekaj

proizvajalcev plovil se je odločilo, da jih preizkusijo, potem pa bi

v aplikacijah industrijske hidravlike.

vgrajujejo

Skupina Podkrižnik je lani vstopila tudi na trg navtike. Razvili
so električne pogonske

jih vgrajevali v svoja plovila. A zdaj nam je izbruh virusa malo
prekrižal načrte, ki smo jih imeli s prodajo električnih pogonov za

Za naložbe tri milijone evrov

plovila. Z njimi bomo ustvarili manj prihodkov, kot smo pričako»Naložbe

za razvoj

nadaljujemo po načrtu. Letos bomo

e-mobilnosti

in

robotike namenili

za nove tehnologije

tri milijone evrov.

Vla-

vali. Zato
sezono,«

smo moči

usmerili v intenzivne

priprave

na prihodnjo

pravi sogovornik.
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Njihov e-pogonski sistem za plovila je sestavljen iz komponent:
baterije BMS (angl. battery management system), polnilne postaje,
električnega pogona, krmilnega sistema s prikazovalnikom, krmilmedsebojno

ne ročice. Vse te komponente sistema

komunicirajo.

Prodajajo jih pod lastno blagovno znamko e'dyn.

Zaščitna oprema
Koronadoba

je spremenila tudi skupino

Skupina

Podkrižnik.

izvaja vrsto zaščitnih ukrepov za zaščito zaposlenih. Njihova pro-

izvodnja je sicer

mestih
mest

avtomatizirana,

med seboj

ni

Težav

tako

da so

oddaljeni več kot dva

zaposleni na delovnih

metra in jim

zato delovnih

treba prilagoditi novim razmeram.

bilo

z dobavami

s

Kitajskega

bilo

m
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Logistika pri njih poteka precej normalno. »Za vse kupce imamo
varnostne zaloge, tako da če bi se morda pojavile težave
naši kupci
sveta,

tega ne bi

občutili.

tudi s Kitajskega.

Ker

Sestavne dele

imamo v

dobivamo

tovarni

Ko

so

se nam zaloge zmanjšale,

s Kitajskega,« pojasnjuje

iz vsega

»

Lani so z lastnim električnim pogonom vstopili tudi na trg navtike. Foto:

Podkrižnik

zaloge za mesec do

dva, tudi v času največjega izbruha virusa na Kitajskem
imeli težav.

z logistiko,

pa je

nismo

priplula prva ladja

odstotkov
nameraval

gostov iz tujine. V Prlekiji ob

Blaguškem jezeru pa je

za prvomajske praznike odpreti še Forest

Glamping. V

tamkajšnji gozd oziroma na brežino Blaguškega jezera so stilno

Iztok Podkrižnik.

vpeli 16 leseno-steklenih hišic, grajenih iz naravnih materialov.

Forest Glamping na Blaguškem

jezeru

bo

V okviru resorta bo

tudi del s 33 manjšimi enotami

(lesenimi

dvokapnicami). »Naložbo končujemo, jasno je, da za 1. maj še ne
Iztok Podkrižnik je pred petimi leti na Ljubnem ob Savinji

pod blagovno znamko Charming
ki se imenuje

Slovenia

odprl prvi glamping,

Charming Slovenia Herbal Glamping. Ta ima 80

bo odprta.

Če bodo

ukrepi države

to

dovoljevali, bo odprta lahko

poleti,« pravi sogovornik.

> www.finance.si
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PCSCHEMATIC

-

enostavna

zasnova električne napeljave za

Omronove panelne rešitve.
V programsko opremo PCSCHEMATIC Automation
čenih

bo vklju-

1500 Omronovih komponent.

Z veseljem

da bosta PCSCHEMATIC in

sporočamo,

sodelovala pri integraciji skoraj

OMRON

1500 Omronovih panelnih kom-

ponent v programsko opremo PCSCHEMATIC Automation, ki
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omogoča

enostavno

risanje

inženirstvo za izdelovalce
PCSCHEMATIC
oprema, ki

Automation

diagramov

in

učinkovito

CAD-programska oprema PCSCHEMATIC

omar.

je napredna

obravnavo

1978. Programska oprema vsebuje pame-

referenčnih

oznak v skladu

z IEC / ISO 81346 in

vključuje simbole za avtomatizacijo, PLK-je, »bus« vodila, enojne
diagrame, pnevmatiko in hidravliko, hišne inštalacije in drugo.
Funkcija

»Panelrouter«

samodejno

usmerjanje

omogoča

izdelovalcem krmilnih

povezav na komponente

najkrajše poti glede na celoten

električni

Automation

CAD-programska

so jo razvili pri danskem podjetju PCSCHEMATIC,

ustanovljenega leta
tno

električnih

krmilnih

omar

in hkrati poišče

Izdelovalci

uporabniki Omronovih

krmilnih omar in drugi

panelnih rešitev lahko

enostavno

prenesejo vse bistvene

podatke o

izdelku, kar prihrani čas in trud izdelave v fazi načrtovanja, zmanjša

napake in pomaga izboljšati splošno kakovost projekta. Inženirji

izberejo potrebne podatke, celotna

dokumentacija pa se hitro in

vzporedno razvija z izdelavo projekta.

>

www.miel.si

diagram.
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(FOTO) Sinoči skupščina, na Trgu republike pa že akcija pred
večernimi protesti, prispeli tudi policisti
Kristina Božič, 22.5.2020

Gre za spontano umetniško intervencijo, organizator je kdorkoli, ki ograjuje javni trg, so dopoldne policistom pojasnjevali ustvarjalci in ustvarjalke.

Kr.b

Policija je legitimirala enega od umetnikov, želeli so še ostale, a jim ni uspelo.

Po včerajšnji, četrtkovi skupščini se spet obeta protest na kolesih, ki bo tokrat na pobudo mladih in
okoljevarstvenih organizacij zaokrožil v Ljubljani tudi do okoljskega ministrstva. Dopoldne na Trgu republike že
akcija - na javno površino, ki jo policija praviloma zagradi, so posamezniki in posameznice s kredami napisali
"naša last".
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Današnji protesti #zbalkonovnakolesa bodo spet povezali različne skupine, iniciative, kolektive ter
posameznice in posameznike. Nekateri med njimi so se že včeraj zvečer srečali na skupščini, kjer so
predstavili svoje poglede in razmisleke o prihodnjih ciljih protestnega gibanja.

56

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

Seniorji.info

22.05.2020

Država: Slovenija
Petek, 11:30

Kazalo

https://www.seniorji.info/sinoci-skupscina-sedaj-p...

2/8

Kr.b

57

22.05.2020

Seniorji.info

Petek, 11:30

Država: Slovenija

Kazalo

3/8

https://www.seniorji.info/sinoci-skupscina-sedaj-p...

Pred današnjimi protesti #zbalkonovnakolesa ob 19. uri po različnih krajih po državi akcija na Trgu republike v Ljubljani. Na javno površino, ki jo policija

Kr.b
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praviloma zagradi, so posamezniki in posameznice s kredami pisali ”naša last”.
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Kr.b

Skupščino je vzpodbudila Anarhistična pobuda Ljubljana, ki je ena od več kot dvajsetih kolektivov in iniciativ, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

so v zadnjih osmih tednih med sopobudniki protestov, ki so se z balkonov premaknili na kolesa. Pred
današnjim protestnim kolesarjenjem so zapisali, da so še vedno "jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem
političnih in gospodarskih elit, ki si pod krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče
socialne krize pripravljajo reze v socialno varnost, medtem ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna
namenjajo pakete finančnih dobrot".
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Kr.b

Na internetu se je pojavil tudi glasbeni video v slovenščini in angleščini, ki pojasnjuje okoliščine sedanjih
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protestov.
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Protesti na kolesih so po besedah pobudnikov pretekli teden potekali v več kot 15 mestih po vsej Sloveniji. Za
tokratni petek so tudi mladi in okoljevarstveniki ter naravovarstveniki, ki so pod pritiskom, da jih trenutna
vlada Janeza Janše izrine iz postopkov varovanja okolja, napovedali podaljšanje kroga kolesarjenja tudi do
ministrstva za okolje. Tega vodi nekdanji vodja investicij v državnem podjetju HESS Andrej Vizjak, ki je
pretekla leta skrbel tudi za projekt gradnje hidroelektrarne Mokrice. Prav ta projekt naj bi bil sedaj uvrščen
med prioritetne investicije - zakonski pogoji, ki po novem pogojujejo sodelovanje okoljevarstvenih in
naravovarstvenih organizacij pa ustrezajo temu, da se iz postopkov, ki so že v teku, izključi prav tri nevladne
organizacije, ki so stranski udeleženci v postopkih za presojo posledic na okolje in naravo, če bi se gradilo HE
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Mokrice.

Robert Balen
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"Mladi v prihodnosti nočemo plačevati za brezbrižnost trenutne vlade in ministrstva, ki s svojimi kratkovidnimi
politikami škodujejo nam, prihodnjim generacijam, šibkejšim v družbi in naravi kot taki. Današnje odločitve
zadevajo našo prihodnost, zato zahtevamo, da smo v razprave vključeni in da so naši pogledi upoštevani," so
zapisali člani in članice gibanja Mladi za podnebno pravičnost pred današnjimi protesti. Na njih želijo med
drugim jasno sporočiti, da se ne strinjajo z novim okoljskim ministrom in njegovimi ukrepi, ki izključujejo civilno
družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo. Nasprotujejo tako brezbrižnemu postavljanju zasebnih
kapitalskih interesov pred dobrobit ljudi, pred zdravo življenjsko okolje, naravo in prihodnost kot tudi
podaljševanju za naravo uničujočih sprememb gradbene zakonodaje in načrtovanemu prenosu spornih
okoljskih, gradbenih in nevladniških določb drugega protikoronskega zakona v vse pomembne zakone s
področja varstva okolja in urejanja prostora.
Na včerajšnji skupščini so protestniki pozvali k čim širšemu horizontu in raznolikim oblikam političnega
delovanja, izražanja in organiziranja. Opozorili so, da do trenutne situacije "ni pripeljala trenutna vlada, ampak
sistem prikrojen elitam –
tako političnim kakor gospodarskim". "Skupščine v vsak kvart, mesto in delovišče," pozivajo pred današnjimi
protesti v Anarhistični pobudi Ljubljana k samoorganiziranim, horizontalnim in avtonomnim načinom delovanja,
ki odpirajo prostor, kot so zapisali, "za skupne konstruktivne pogovore, analize in predloge za ukrepanje ter
obenem varujejo odprtost prostora skozi principe anti-nacionalizma, anti-šovinizma in deklarativno
nestrankarskega delovanja". Opozarjajo, da se bodo s pasivnostjo vse večje socialne razlike le povečevale,
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medtem ko bi morali biti med političnimi cilj domovi za vse, zdravje za vse in socialno varna delovišča.
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Andrej Petelinšek
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Utrinek iz protesta v Mariboru
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Vizjak: Na seznamu pomembnih investicij tudi NUK 2, HE
Mokrice, gorenjska proga ...
RTV Slovenija
ČETRTEK, 21. MAJ 2020 OB 11:58

Slovensko gradbeništvo je doživelo enega največjih padcev dejavnosti v EU-ju v marcu. Zato je
vlada v sredo na dopisni seji sprejela predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi
pomembnih investicij za zagon gospodarstva.

Vir
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Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje

64

22.05.2020

Longplay.si

Petek, 20:17

Država: Slovenija

Kazalo

https://longplay.si/foto-na-tisoce-protivladnih-de...

1 / 13

FOTO: Na tisoče protivladnih
demonstrantov je na kolesih spet v središču
prestolnice
0
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Petek je bila že četrta zaporedna protivladna demonstracija na kolesih.
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Novice World24
Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
Policija je dele mesta zaprla zaradi prometa in ponekod usmerila promet.

Pred dvema tednoma se je na demonstracijah s kolesi v Ljubljani zbralo več tisoč ljudi –
policija pravi, da jih je 5500, nekateri mediji pa okoli 10.000. druga mesta. Na prejšnjih
demonstracijah je bilo tudi nekaj tisoč ljudi, policija je ocenila okoli 5000. Na tisoče
protestnikov je še danes v prestolnici. V znak protesta zvonijo in zvonijo. Množici kolesarjev
po Slovenski cesti in naprej po Aškerčevi in Prešernovi ter naprej v središče mesta so se jim
pridružili tudi nekateri na skuterjih, rolerjih ali peš. Hkrati več protestnikov objavlja posnetke
dogodkov na družbenih medijih, kjer tudi opozarjajo, da ne smejo govoriti, saj jih v tem
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

primeru prijavi policija.
Udeleženci naraščajone nasprotujejo ravnanju vlade med krizo ali njenemu odnosu do javnosti. Danes so protestniki
prvič začeli zbirati tudi pisne pozive k odstopu vlade, katerim lahko udeleženci pripišejo svoje pobude, predloge in rešitve.
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Novice World24
Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
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Novice World24
Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
V Sloveniji za preprečitev širjenja novega koronavirusa še vedno velja odlok o prepovedi zbiranja več kot 50 ljudi na
javnih mestih.

68

22.05.2020

Longplay.si

Petek, 20:17

Država: Slovenija

Kazalo

5 / 13

https://longplay.si/foto-na-tisoce-protivladnih-de...

“Naša lastnina”
Ograjo Place de la République pred državnim zborom je policija postavila ponoči. To ni ustavilo demonstrantov, ki so
danes zjutraj že pisali s kredo v ograjenem območju “Naša last.” Medtem popoldan manjša skupina ljudi na motornih
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kolesih je izrazila podporo vladi zunaj RTV Slovenija, poroča nacionalna televizija.

boho
Napis “Naša lastnina” je bil na Place de la République zjutraj narisan s kredo.
Protestom so se pridružile protestne pobude
Poleg pobud t. JAZ. Anarhistična pobuda Ljubljana, Slovenija, t. JAZ. Navzočna slovenska vstaja se je pridružila tudi
Mladi za podnebno pravičnost. Nekateri protestniki, povezani s skupino Mladi za podnebno pravičnost, so v okviru
današnje demonstracije napovedali tudi kolesarsko turo na sedežu ministrstva za okolje. Niso zadovoljni s sedanjo
69
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okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju civilno družbo izključuje iz postopkov, ki vplivajo na okolje in naravo,
podaljšuje uničevalne spremembe v gradbeni zakonodaji in ravnodušno postavlja interese kapitala zasebnost pred
človekovim počutjem in zdravim življenjskim okoljem. Med drugim nasprotujejo predlaganemu prenosu spornih določb o
okolju in gradnji drugega protikrožnega zakona v zakone na področju varstva okolja in razvoja ozemlje.
V ljubljanski anarhistični pobudi, ki je sovoditeljica protestnih pobud, so pred današnjim protestnim shodom zapisali, da
so še vedno “Jezen in ogorčen nad pravočasnim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki brez strahu delijo milijone
pod krinko izrednega stanja in pripravljajo reze na socialno varnost v luči bližajoče se socialne krize, medtem ko dodelitev
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proračunov bonov za plačilo njihovih gospodarskih sponzorjev iz proračuna. ” “Prebili smo prekletstvo epidemije, zdaj
moramo razbiti virus moči!” so poročali.
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Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
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Novice World24
Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih

Na Facebookovi skupini Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janez Janša pod pretvezo, da
se bori proti novemu koronavirusu, postavlja izredno stanje in vsakodnevno omejuje svobodo
ljudi. Drug za drugim se pojavljajo sporna gibanja oblasti. Protest so najprej izrazili z
balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
Demonstracije so naklonjene tudi nekaterim drugim institucijam. Tako Inštitut 8. marca med drugim opozarja, da so vladni
ukrepi v času krize “poslabšajo socialno stisko in utrdijo obstoječe odnose moči”. Država je po njihovih navedbah v
domovih upokojencev spustila mrtve starejše. Vlada prav tako ne upošteva stroke in politično podreja vojsko in policijo.
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Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
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“Ugrabili ste našo državo,” so povedali vladi.
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Četrti petek, proti vladna demonstracija na kolesih
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Dnevi Grmenja Pred RTV SLO: Motoristi Pravijo “Hvala Vladi”!
Anarhisti-Biciklisti Delali Kroge, Metelkovci Pa Bobnali In
Plesali.
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Avtor: Urednistvo

Posodobljeno: 22. Maj 2020

DRUŽBA

IZPOSTAVLJENO

MEDIJI

Tudi na današnji petkov večer so se na ulice slovenskih mest podali številni protestniki in večinoma na
kolesih izrazili nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. Več tisoč se jih je po prvih ocenah znova zbralo v
prestolnici, kjer so prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Medtem pa je manjša skupina
motoristov popoldne vladi izrazila podporo.

Proteste sicer organizira več iniciativ, ki so h kolesarjenju vabile prek družbenih omrežij. Na Facebook skupini
Protest z balkonov opozarjajo, da vlada Janeza Janše pod krinko boja proti novemu koronavirusu uvaja izredne
razmere in vsakodnevno krati svoboščine ljudi. Ena za drugo pa da se vrstijo sporne poteze oblasti. Protest so
sprva izražali z balkonov, aprila pa so prvič sedli na kolesa.
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Danes so se že precej pred začetkom protesta, ki je bil najavljen za 19. uro, začeli zbirati na ljubljanskem Trgu
republike, kjer so pred DZ na tla med drugim zapisali Naša last, sicer pa s kolesi naredili krog po središču mesta.
V znak protesta so zvonili s kolesarskimi zvončki in hupali. Množici na kolesih so se nekateri pridružili tudi na
skirojih, rolerjih ali peš. Nekaj udeležencev, med katerimi so nekateri nosili zaščitne maske, nekateri pa ne, je na
protest prišlo s slovenskimi zastavami, drugi pa so s transparenti med drugim sporočali: Stop drugemu “valu”,
Stop sovražnemu govoru, V imenu ljudstva zahtevamo našo Slovenijo, Svoboda narodu. Ob tem je bilo slišati že
znano skandiranje “lopovi”.
Več protestnikov je utrinke dogajanja objavljalo na družbenih omrežjih, kjer so opozarjali tudi, da govorov ne
smejo imeti, saj jih v tem primeru popiše policija.
Policija je nekatere dele mesta zaprla za promet, ponekod pa promet usmerjala. Protestniki so na križišču
Slovenske in Šubičeve ulice poskušali premakniti ograjo, ki je preprečevala dostop po Šubičevi ulici, a so policisti
to preprečili, pri čemer do izgredov ni prišlo.
Po kolesarskem krogu po središču Ljubljane se je množica zbrala in krožila na Trgu republike, številni so stali tudi
okoli trga. Na trgu so predvajali predvsem glasbo, slišati pa je bilo nekaj krajših nagovorov s pozivi k zamenjavi
oblasti in napovedmi protestnih shodov tudi v prihodnje.
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Protestniki so danes prvič zbirali tudi pisne pozive k odstopu vlade. Na pozivu, na katerega so podpisniki
zapisovali tudi svoje osebne podatke, so spomnili na tretji člen ustave, ki govori o tem, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo. “Državljani smo naveličani te navidezno levo-desne gugalnice, ki svoje delovanje usmerja k razdoru
državljanov, ki je s strankarskimi menjavami strokovnega kadra nedržavotvorna in posledično ves čas destabilizira
državo. Zavedamo se, da le novi obrazi niso rešitev, to so pokazali rezultati zadnje ljudske vstaje,” so zapisali.
Ob tem so ocenili, da je javno nastopanje nekaterih politikov preseglo vse meje dobrega okusa in neposredno
škoduje ugledu Slovenije. “To ni vstaja levih proti desnim, rumenih proti rjavim, to je zadnja možnost za
sobivanje vseh, da ne bomo soodgovorni za uničeno prihodnost naših otrok,” so prepričani.
Podpisane pozive so zbirali v posebnem nabiralniku, v drug nabiralnik pa so lahko udeleženci shoda oddali
napisano pismo za vlado. Okoli 21. ure so se protestniki začeli razhajati, nekaj jih na trgu še vztraja.
V Anarhistični pobudi Ljubljana, ki je sogostiteljica iniciativ protesta, so pred današnjim protestnim shodom
zapisali, da so še vedno “jezni in ogorčeni nad oportunim ravnanjem političnih in gospodarskih elit, ki si pod
krinko izrednih razmer brezsramno delijo milijone in v luči prihajajoče socialne krize pripravljajo reze v socialno
varnost, medtem ko svojim gospodarskim botrom iz proračuna namenjajo pakete finančnih dobrot”. “Prekletstvo
epidemije smo zlomili, sedaj moramo zlomiti še virus oblasti!” so sporočili.
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Del protestnikov se je na pobudo skupine Mladi za podnebno pravičnost v okviru protesta odpravil tudi do sedeža
ministrstva za okolje. Nezadovoljni so z aktualno okoljsko politiko, ki po njihovem mnenju izključuje civilno
družbo iz postopkov, ki imajo vpliv na okolje in naravo, podaljšuje za naravo uničujoče spremembe gradbene
zakonodaje in brezbrižno postavlja zasebne kapitalske interese pred dobrobit ljudi in zdravo življenjsko okolje.
Med drugim nasprotujejo načrtovanemu prenosu po njihovem mnenju spornih okoljskih in gradbenih določb
drugega protikoronskega zakona v zakone s področja varstva okolja in urejanja prostora.
Zagovorniki okolja so na omenjeno nestrinjanje opozarjali z napisi na transparentih in z vzklikanjem, ki ga je bilo
slišati tudi v večji množici pozneje na Trgu republike: Narave ne damo za gradbeno jamo.
Protestniki so se v sicer manjšem številu zbrali tudi v drugih krajih, denimo Mariboru, Celju, Kopru, Novi Gorici,
Kranju, Piranu in Kamniku. Tudi tam so vlado med drugim opominjali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, prav
tako so ponekod zbirali pozive k odstopu vlade.

Drug del javnosti pa vladi izraža podporo, med drugim so že pred nekaj časa začeli podpisovanje
peticije na spletu, danes popoldne pa so se nekateri motoristi podali na ljubljanske ulice. Z zapisanimi
črkami na hrbtih rumenih odsevnih telovnikov so se postavili pred stavbo Radiotelevizije Slovenija in
oblikovali napis Hvala vladi! Z zapisom Hvala! so se pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana
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zahvalili tudi zdravstvenim delavcem.
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