Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 28. 8. 2020
Število objav: 15
Internet: 11
Tisk: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 3
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 7
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Internet
Zaporedna št.
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Tisk
Zaporedna št.
4
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Internet
Zaporedna št.
5
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Naslov

Učenci in dijaki že pol stoletja nimajo več pouka ob sobotah

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 27. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka dijakov, v srednje pa 16,8 odstotka. V srednješolskem izobraževanju sta bili izrazito moški področji še
vedno Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (89 odstotkov fantov) ter Informacijske in komunikacijske
tehnologije (95 odstotkov). Izrazito ženski področji pa Izobraževalne znanosti in izobraževanje...

Naslov

Javna obravnava novega gradbenega zakona podaljšana do 10. septembra (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...poklicni zbornici. Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon najpomembnejši akt s področja graditve
objektov in gre za obsežne predlagane spremembe", so STA povedali na ministrstvu. Doslej so prejeli 21 pripomb
oz....

Naslov

Javna obravnava novega gradbenega zakona podaljšana do 10. septembra

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 27. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...prijave začetka gradnje. Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov. Znova bo tudi
dovoljeno, kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017, da investitor na lastno odgovornost začne graditi že
po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej mu ne bo treba čakati na pravnomočnost dovoljenja....

Naslov

Mop je podaljšal javno obravnavo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo; 28. 8. 2020

Avtor

N. G.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 9

Površina: 27 cm2

...Gradbeni zakon Mop je podaljšal javno obravnavo Ministrstvo za okolje in prostor je podaljšalo javno obravnavo
osnutka novega gradbenega zakona do 10. septembra, so sporočili z Mopa. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti se
popravljajo obstoječe...

Naslov

Države ne damo za gradbeno jamo!

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...ignorirala in zakon vseeno sprejela, upoštevalo pa nas je ustavno sodišče in zakon ustavilo. Ministrstvo za okolje in
prostor je v javno razpravo dalo nov gradbeni zakon, s katerim želi zaobiti odločbo ustavnega sodišča. Minister Vizjak
hoče gradbenim in energetskim lobijem zabetonirati gladko pot do 7,7 milijarde vrednih...

2

Tisk
Zaporedna št.
6

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
7

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
8

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
9

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
10

Povzetek

Naslov

SchaferRolls v lastne prostore

Medij

Gorenjski glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Gorenjska; 28. 8. 2020

Avtor

Aleš Senožetnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 319 cm2

SchaferRolls v lastne prostore Kranjski SchaferRolls se seli v poslovno cono ob brniškem letališču, kjer so zgradili nov
poslovni objekt. Aleš Senožetnik Kranj, Zgornji Brnik - Nov objekt, ki so ga zasnovali skupaj s podjetjem Protim Ržišnik
Perc, ki je izdelalo projektno dokumentacijo in tudi

Naslov

Županu očitajo kršitev statuta in poslovnika občine, del svetnikov zapustil sejo

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

M. V.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki. Stroške bodo terjali od župana
Ponovno je beseda tekla tudi o graditvi štiri oddelčnega vrtca. Izjavo župana Antona Slane, da štiri oddelčnega vrtca v
svojem mandatu ne bo gradil, je Ivan Fras označil za skrajno neodgovorne...

Naslov

Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sredstev, ki bi jih z različnimi neposrednimi in tudi bančnimi programi lahko deloma uporabili tudi za financiranje
gospodarskih aktivnosti na področju gradbeništva, kot so npr. energetska prenova, obnova stavbnega fonda in
podobno. 6 prednostnih področij Prvo prednostno področje je dvig domače potrošnje, kjer...

Naslov

Zdaj ve, kaj hoče

Medij

Dolenjski list - Živa, Slovenija

Rubrika, Datum

Oglas; 27. 8. 2020

Avtor

Mojca Leskovšek Svete

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 9

Površina: 410 cm2

...se je vpisala na biotehniško gimnazijo Grm v upanju, kot pravi, da bo po štirih letih pa že vedela, kaj hoče. Vendar ni.
Tako se je vpisala na kemijsko inženirstvo v Ljubljani, kjer je sicer končala prvi letnik, a dveletnega študija ni končala.
Odločila se je vrniti nazaj na Grm Novo mesto, kjer je nato tudi končala...

Naslov

Nemci vse bolj optimistični

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Podjetja so dobro ocenila tako trenutno situacijo kot tudi pričakovanja za prihodnjega pol leta. Kazalnik se je občutno
izboljšal v predelovalnem sektorju, gradbeništvu, pa tudi v storitvenem. Se je pa umiril trend izboljševanja razpoloženja
v trgovini, kjer so podjetja nekoliko pesimistična glede prihodnosti. Razpoloženje...
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Naslov

Obeta se pohitritev postopkov umeščanja v prostor

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

Vladimir Habjan

Teme

Gradbeni zakon

...leto. Kako bi se to lahko uresničilo? S sprejetjem interventnega zakona za učinkovitejšo gradnjo bi bilo mogoče vse
postopke, začete pred uveljavitvijo gradbenega zakona, se pravi pred letom 2008, za katere so bili že začeti postopki
izdaje naravovarstvenega soglasja, preoblikovani v integralni postopek za pridobivanje...

Naslov

Kaj bo s praznimi hišami v Idriji?

Medij

Idrijske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

Katja Martinčič

Teme

Gradbena parcela

Stran: 6

Površina: 932 cm2

...oddajo nekaterih praznih objektov v centru mesta lahko bistveno pripomogli k dvigu števila stanovanj, bodisi
najemnih bodisi tržnih. Ker še vedno nimamo davka na nepremičnine, marsikdo nima motiva, da bi prazno stanovanje
oddal. Pogosto je težava tudi v stroških - stanovanje bi bilo pred oddajo potrebno prenoviti, pa lastnik...

Naslov

Učenci in dijaki že pol stoletja nimajo več pouka ob sobotah

Medij

Dostop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotka dijakov, v srednje pa 16,8 odstotka. V srednješolskem izobraževanju sta bili izrazito moški področji še
vedno Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (89 odstotkov fantov) ter Informacijske in komunikacijske
tehnologije (95 odstotkov). Izrazito ženski področji pa Izobraževalne znanosti in izobraževanje...

Naslov

Javna obravnava novega gradbenega zakona podaljšana do 10. septembra

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...poklicni zbornici. Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon najpomembnejši akt s področja graditve
objektov in gre za obsežne predlagane spremembe", so STA povedali na ministrstvu. Doslej so prejeli 21 pripomb
oz....

Naslov

Javna obravnava novega gradbenega zakona podaljšana do 10. septembra

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 27. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...poklicni zbornici. Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in
Inženirske zbornice Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon najpomembnejši akt s področja graditve
objektov in gre za obsežne predlagane spremembe", so STA povedali na ministrstvu. Doslej so prejeli 21 pripomb
oz....
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Učenci in dijaki že pol stoletja nimajo več pouka
ob sobotah
Šolsko leto 1970/71 bo ostalo v spominu kot leto, ko ob sobotah ni bilo več pouka, šolsko leto, ki se izteka, pa po tem, da
je del učencev in dijakov šolsko leto zaključil na daljavo. Od tedaj se je delež vpisanih po posameznih vrstah
izobraževanja znatno spremenil, kažejo podatki statističnega urada (Surs).
Tako kot letos, je bil 1. september tudi pred 50 leti, ko se je začelo šolsko leto 1970/71, torek. Tisto šolsko leto pa je bilo
posebno predvsem zato, ker od tedaj učenci in dijaki niso več hodili v šolo ob sobotah. Uveden je bil 5-dnevni šolski
teden.
Za zvezek je bilo tedaj treba odšteti 1,15 dinarja (sedanjih 0,75 evra) v Ljubljani ali Mariboru; v Kopru in Novem mestu pa
nekaj več (0,80 evra). Kdor pa se je moral pred začetkom pouka tudi ostriči, ga je to stalo 6,32 dinarja (4,12 evra).
V osnovne šole je bilo v šolskem letu 1970/71 vpisanih 217.974 učencev, od teh 28.826 v 1. razred. Od 27.617 učencev,
ki so v šolskem letu 1969/70 končali obvezno osemletno šolanje, se jih je v naslednje šolsko leto kar 83 odstotkov oz.
22.895 vpisalo v srednje šole. V primerjavi s šolskim letom 2019/20 se je od tedaj delež vpisanih po posameznih vrstah
izobraževanja znatno spremenil.
Na začetku tega šolskega leta je bilo v osnovno šolo vključenih 190.156 učencev, kar je skoraj 4000 več kot v preteklem
šolskem letu. Vpisanih pa je bilo 900 prvošolcev manj. Po napovedih Sursa se bo trend naraščanja števila učencev v
osnovnih šolah počasi začel obračati, kar se kaže v zmanjševanju števila vpisanih v 1. razred, kot posledica
demografskih sprememb.

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

Sicer pa je šolsko leto, ki se bo čez nekaj dni izteklo, posebno po tem, da je del pouka potekal na daljavo in da so
nekateri šolsko leto na daljavo tudi zaključili.
V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2019/20 po podatkih Sursa vključenih 72.738 dijakov, od tega 51,5
odstotka fantov in 48,5 odstotka deklet. Skoraj polovica dijakov (47 odstotkov) se je odločila za srednje tehniško in drugo
strokovno izobraževanje, nekoliko več kot tretjina (34 odstotkov) pa za splošno. V nižje poklicno izobraževanje je bilo
vključenih 1,5 odstotka dijakov, v srednje pa 16,8 odstotka.
V srednješolskem izobraževanju sta bili izrazito moški področji še vedno Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
(89 odstotkov fantov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (95 odstotkov). Izrazito ženski področji pa
Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (90 odstotkov deklet) ter Zdravstvo in socialne varnosti (76 odstotkov).
V osnovnih šolah je v preteklem šolskem letu poučevalo 19.268 učiteljev in učiteljic, med njimi pa so prevladovale ženske
(88 odstotkov). V srednjih šolah je bilo tako razmerje nekoliko bolj v prid moškim kot v osnovni šoli, saj je bilo med 6292
učitelji 33 odstotkov moških in 67 odstotkov žensk.
Pred 50 leti je v osnovnih šolah poučevalo skupaj 11.428 učiteljev in učiteljic, med njimi je bilo 23 odstotkov moških in 77
odstotkov žensk. Obratno pa je bilo razmerje med moškimi in ženskami v srednjih šolah, saj je bilo med 4930 učitelji
navsezadnje 61 odstotkov moških in 39 odstotkov žensk, so še dodali na Sursu.
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Javna obravnava novega gradbenega zakona
podaljšana do 10. septembra (dopolnjeno)
Ministrstvo za okolje in prostor je javno obravnavo osnutka novega gradbenega zakona, ki bi se morala izteči 31.
avgusta, podaljšalo do 10. septembra, so danes sporočili z ministrstva. Podaljšanje sta predlagali poklicni zbornici.
Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirske zbornice
Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon najpomembnejši akt s področja graditve objektov in gre za
obsežne predlagane spremembe", so STA povedali na ministrstvu.
Doslej so prejeli 21 pripomb oz. predlogov, in sicer dveh občin ter podjetij in fizičnih oseb.
Med predvidenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta
dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje,
se bo dokazilo predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja bodo
ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo
dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred
izdajo gradbenega dovoljenja.

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

Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij,
ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo,
zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše
uveljavljanje pravnega varstva v primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v
primeru molka mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih
mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije
postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse
prostorsko in funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na posamičen
objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za
njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev
odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med
vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo
sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z
epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno
dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa
bodo uvedli možnost, da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov. Znova bo tudi dovoljeno, kot je bilo do
sprejema gradbenega zakona v letu 2017, da investitor na lastno odgovornost začne graditi že po dokončnosti
gradbenega dovoljenja, torej mu ne bo treba čakati na pravnomočnost dovoljenja.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko
prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje
projekta.
Ohranil naj bi obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja
(to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem
2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.

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

Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v
inšpekcijskih postopkih.
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Javna obravnava novega gradbenega zakona
podaljšana do 10. septembra
Ministrstvo za okolje in prostor je javno obravnavo osnutka novega gradbenega zakona, ki bi se morala izteči 31.
avgusta, podaljšalo do 10. septembra, so danes sporočili z ministrstva.
Med predvidenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Ta
dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje,
se bo dokazilo predložilo v postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja bodo
ostali nespremenjeni.
Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil o pravici graditi. Ker pa bo
dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred
izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja pristojnih organov in organizacij,
ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost
predlagane gradnje s predpisi z njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi lahko izdal o tem odločbo,
zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše
uveljavljanje pravnega varstva v primeru, ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v
primeru molka mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih in nejasnih
mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
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Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v skladu s predpisi, ki urejajo
spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa pokazala možnost optimizacije
postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse
prostorsko in funkcionalno povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na posamičen
objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih organizacij in določitev pogojev za
njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih elementov ostrešja ter dograditev
odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden pojem "manjša rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med
vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo, za ta dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali pa bodo
sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru izrednih razmer (npr. v zvezi z
epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve začasnih objektov za skladiščenje.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov, ponovno treba pridobiti gradbeno
dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa
bodo uvedli možnost, da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov. Znova bo tudi dovoljeno, kot je bilo do
sprejema gradbenega zakona v letu 2017, da investitor na lastno odgovornost začne graditi že po dokončnosti
gradbenega dovoljenja, torej mu ne bo treba čakati na pravnomočnost dovoljenja.
Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja izvajanja v primerih, ko bi lahko
prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili nejasnost določanja vodje
projekta.
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Ohranil naj bi obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje dovoljenja za objekt daljšega obstoja
(to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo
uporabno dovoljenje vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1. junijem
2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
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Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede spoštovanja pravice do doma v
inšpekcijskih postopkih.
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Površina: 27 cm2

Gradbeni zakon
Mop je podaljšal
javno obravnavo
Ministrstvo

za okolje

in

prostor je podaljšalo javno

obravnavo osnutka novega gradbenega zakona do
10. septembra,

z

Mopa.

Na

so sporočili

podlagi ugo-

tovljenih pomanjkljivosti
se popravljajo obstoječe
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normativne

tako da

rešitve,

bo mogoče hitrejše
postopkov
pri

enakem

varovanja

v zvezi

z

izvajanje
gradnjo

zagotavljanju

javnih interesov

ter pravne varnosti vseh
udeležencev pri graditvi,
namen

zakona

na ministrstvu.

pojasnjujejo
N. G.
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Države ne damo za gradbeno jamo!
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Danes ob 19.00 na Prešernovem trgu protestna ljudska
skupščina

Vlada ponovno izrablja oblast in prioriteto daje kapitalu, namesto dobrobiti ljudi in okolja. Zaradi
lobističnih dogovorov, ki se dogajajo mimo javnega nadzora, ponovno odpirajo vrata korupciji,
ignorirajo odločitve ustavnega sodišča in razprodajajo naše premoženje in naše okolje.
"Z napadi na nevladne okoljske organizacije v javnem interesu, je vlada želela samovoljno
posegati v naravo, na način, da bi civilno družbo izločali iz postopkov. Skoraj 37 tisoč se nas je s
podpisom peticije Narave ne damo postavilo po robu tretjemu protikoronskemu zakonu in
razprodaji narave. Skupaj smo zahtevali varno in demokratično prihodnost za vse. Oblast nas je
ignorirala in zakon vseeno sprejela, upoštevalo pa nas je ustavno sodišče in zakon ustavilo.
Ministrstvo za okolje in prostor je v javno razpravo dalo nov gradbeni zakon, s katerim želi zaobiti
odločbo ustavnega sodišča. Minister Vizjak hoče gradbenim in energetskim lobijem zabetonirati
gladko pot do 7,7 milijarde vrednih investicij", so zapisali organizatorji.
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Petek
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Površina: 319 cm2

SchaferRolls v lastne prostore
SchaferRolls

Kranjski
Aleš

se

seli

v

poslovno cono ob brniškem letališču, kjer so zgradili nov poslovni objekt.

Senožetnik

Kranj,

Zgornji

objekt,

ki

skupaj

s

so

.J/

-

Brnik

A

Nov

zasnovali

ga

Protim

podjetjem

Ržišnik Perc, ki
projektno

A

je izdelalo

dokumentacijo

tudi vodilo gradnjo v brniški poslovni coni, je že do-

in

končan. Podjetje SchaferRoje doslej delovalo v na-

lls, ki

jetih prostorih v Kranju, za-

četek septembra tako
nja selitev strojev na

zače-

Brnik,

kar bo po besedah direktorja

Gregorja Ažmana trajalo

od tri do štiri mesece, v tem
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času pa bo proizvodnja potekala na obeh lokacijah.

V prihodnjih tednih

se bo

podjetje SchaferRolls preselilo v nove prostore.

Podjetje je lani ustvarilo

evrov prometa,

več

lokaciji

skoraj deset milijonov
podoben

obseg pa pričakujejo tudi
letos.

pred-

prostora,

vsem pa povsem na novo or-

ganizirano

kar

izvodnji,

gočilo

logistiko
nam

precej

pro-

v

bo

omo-

povečati

tudi

devetdeset odstotkov

obse-

ga prodaje. Lani so tako dosegli nekaj manj kot deset
milijonov

evrov

prihodkov

od prodaje ter dober milijon

samo produktivnost,« o raz-

operativnega

dobička.

Celotna investicija na
Brniku bo podjetje stala
okoli osem milijonov
evrov.

Do-

Investicija v nov objekt je

logih za selitev pravi direktor

dana vrednost na zaposlene-

stala 4,5 milijona evrov, sku-

podjetja, ki je sicervlasti dru-

ga (trenutno jih je v podjetju

v letošnjem letu pa ne priča-

paj z zemljiščem, vsemi pot-

žinskega

Schafer-

kuje:

rebnimi

Rolls

GmbH iz Nemčije in

41, do konca leta se bo število povzpelo na 44) je bila

ukvarja z oblaganjem in

jektno

novimi

dovoljenji

in pro-

dokumentacijo
stroji

in

ter

naprava-

se

podjetja

»Obseg

prodaje v ob-

dobju je na nivoju rekordne-

lani več kot sedemdeset tisoč

ga lanskega leta

valjev za

vse

evrov, s čimer so krepko pre-

nivoju

industrij, največji

servisiranjem

tudi na

in

planirane

realizaci-

mi pa okoli osem milijonov
Polovico investicije
evrov.

de-

segli slovensko povprečje, ki

je. Ravno tako

lež pa dosegajo na področju

znaša slabih 47 tisočakov na

bodo pokrili z lastnimi sred-

valjev za papirno industrijo.

zaposlenega.

tudi Ebitda. Naročil je dovolj ,
tako da družba pričakuje, da

preostanek pa s kredi-

Skladno z licenčno pogodbo

stvi,

ga najeli pri Gorenjski banki.

tom, ki

so

»Glavni razlog je bil odpoved najemne pogodbe s stra-

ni

lastnika

storov.

poslovnih

Imamo pa

na

vrste

znotraj
podjetje

Kot

pravi

Ažman,

se

je

bo

dosegla

je primerljiv

planiran

Podobno kot

rezul-

lani pri-

je kranjsko

podjetje predvsem z uvedbo

tat.«

aktivno predvsem

nekaterih zaščitnih ukrepov

čakujejo okoli deset milijo-

skupine

na

tržiščih

ne

in

srednje,

vzhod-

južne Evrope, kjer se-

pro-

gment valjev

novi

dustrijo

za papirno

in-

predstavlja več kot

razme-

nov evrov prometa, operativ-

ram, povezanim z epidemijo

ni dobiček pa bo verjetno nekoliko nižji predvsem na ra-

prilagodilo

novim

covida-19, posebnih
panj

odsto-

pri obsegu poslovanja

čun

stroškov selitve.
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http://vestnik.si/clanek/aktualno/sveti-jurij-ob-s...

Županu očitajo kršitev statuta in poslovnika občine, del svetnikov
zapustil sejo
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M.
V.,
27.
8.
2020

Marina Vrbnjak

Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili
vsi občinski svetniki.

Aktualno

Del občinskih svetnikov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je predčasno zapustilo
včerajšnjo petnajsto redno sejo. Županu očitajo neupoštevanje njihovih predlogov in
neodgovorno ravnanje v primeru gradnje prizidka štiri oddelčnega vrtca.
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Sredi avgusta je skupina članov občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici vložila zahtevo za sklic 7. izredne
seje, skupaj z določenimi točkami dnevnega reda. Njihovo zahtevo je župan, kot so zapisali, zavestno in namerno
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zaobšel in sklical 15. redno sejo, ob tem pa ni uvrstil vseh zahtevanih točk na dnevni red.

Marina Vrbnjak

Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili
vsi občinski svetniki.

Predlagali ustanovitev gradbenega odbora
Redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki, ob tem pa je svetnik
Ivan Fras opozoril, da je župan s svojim dejanjem kršil več določil Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. »Ob neuvrstitvi zahtevanih točk na dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta se
župan namerno izogiba poročanju o izvajanju postavk sprejetega občinskega proračuna. Tako javnost ne bo
seznanjena z realizacijo proračuna in realizacijo sprejetih sklepov Odborov in Komisij,« je na seji poudaril Fras.
Predlagali so tudi ustanovitev gradbenega odbora, s katerim se župan ni strinjal. »Člani gradbenega odbora bi svojo
pomoč nudili brezplačno, za razliko od svetovalcev, ki jih najema župan in jih plačuje z javnimi sredstvi iz občinskega
proračuna,« je predlog pojasnil Fras.
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Marina Vrbnjak

Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili
vsi občinski svetniki.

Stroške bodo terjali od župana
Ponovno je beseda tekla tudi o graditvi štiri oddelčnega vrtca. Izjavo župana Antona Slane, da štiri oddelčnega vrtca v
svojem mandatu ne bo gradil, je Ivan Fras označil za skrajno neodgovorno do staršev otrok. V kolikor se izgradnja
prizidka štiri oddelčnega vrtca po sprejetem proračunu 2020 ne bo realizirala in bo poteklo gradbeno dovoljenje za
izgradnjo vrtca, skupina občinskih svetnikov pričakuje, da se bodo vsi dosedanji stroški priprave na izgradnjo prizidka
štiri oddelčnega vrtca in znesek subvencije Eko sklada terjali od župana Antona Slane osebno.
Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa so, po Frasovih besedah, ugotovili tudi, da
je v novem šolskem letu v vrtec Sonček vpisanih osem otrok manj kot v lanskem šolskem letu, zato predlagane
sistemizacije delovnih mest v vrtcu Sonček ne podpirajo. Enakega mnenja je tudi svetniška skupina Naprej. »V kolikor
se gre v izgradnjo vrtca takoj, tretja lokacija ni potrebna in s tem tudi ne predlagana sistemizacija. Prav tako ne bodo
potrebni dodatni stroški, kot so dodatne zaposlitve, nakup avtomobila za prevoz hrane, prilagoditve obstoječih
prostorov za namen varstva otrok, nakup opreme za te dodatne prostore,« menijo.
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Marina Vrbnjak

Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili
vsi občinski svetniki.

Na seji pa je bil prisoten tudi ravnatelj OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Kraner, ki je poudaril, da bo zaposlil toliko
strokovnih delavk kolikor jih je potrebno – ne glede na to, če bo sistematizacija potrjena. Do slednje ni prišlo, saj je
sejo predčasno zapustilo šest svetnikov, od tega štirje zaradi nestrinjanja župana z ustanovitvijo gradbenega odbora,
zaradi česar so postali nesklepčni.
Več v prihodnji številki Vestnika, 3. septembra.
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Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili
vsi občinski svetniki.
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Marina Vrbnjak
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Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0
27.08.2020
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V času naraščanja števila okužb s koronavirusom, ko bo še naprej potrebna velika previdnost in odgovorno obnašanje slehernega posameznika, stojimo hkrati kot družba in
gospodarstvo pred izzivom, kako v teh razmerah doseči nov gospodarski zagon. Za razvoj Slovenije je izjemnega pomena, kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli
dolgoročnejši vpliv na trajnostno poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. Koronavirus je namreč vsaj začasno prekril, da kljub visokim stopnjam gospodarske
rasti v zadnjih letih nekaterih ključnih kratkoročnih razvojnih ciljev, kot so rast dodane vrednosti, inovativnosti, okoljska vzdržnosti in modernizacija javnega sektorja, ne
dosegamo. Na GZS smo ključne potrebne ukrepe razporedili v šest prednostnih področij za dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka. Za vsako področje smo
opredelili tudi potrebne vire sredstev.

Čeprav so področja, na katerih smo se tudi z razvojnimi dokumenti zavezali k spremembam, med seboj zelo povezana, nas na Gospodarski zbornici Slovenije najbolj zavezujejo
tiste strategije in ukrepi, ki bodo najbolj pospešili gospodarski zagon. Veliko načrtov, kako izboljšati življenjske pogoje, konkurenčnost in inovativnost, obstaja. Na GZS smo jih
združili in razporedili v šest prednostnih področij, kjer bi s konkretnimi projekti lahko hitro prispevali k gospodarskemu zagonu in družbenem napredku. Za vsako področje smo
opredelili tudi potrebne vire sredstev, potrebnih za realizacijo posameznih ukrepov. Slovenija lahko denimo računa na preko 5 mrd evrov iz evropskega reševalnega programa,
preko 3 mrd evrov iz kohezijskega programa EU, dodatno so na voljo še sredstva iz drugih programov EU. Izjemno velik je obstoječ investicijski potencial gospodarstva, ki je v
letu 2019 doseglo najboljše poslovne rezultate v zgodovini, med drugim je EBITDA presegel 9 mrd evrov, njegova zadolženost pa ostaja pri vseh ključnih parametrih nizka.
Računamo lahko tudi na dodatna ﬁnančna sredstva naložbenih skladov (stanovanjski, eko sklad …), sredstva lokalnih skupnosti in državnega proračuna. Državljani imamo na
bančnih računih preko 20 milijard sredstev, ki bi jih z različnimi neposrednimi in tudi bančnimi programi lahko deloma uporabili tudi za ﬁnanciranje gospodarskih aktivnosti na
področju gradbeništva, kot so npr. energetska prenova, obnova stavbnega fonda in podobno.
6 prednostnih področij
Prvo prednostno področje je dvig domače potrošnje, kjer bi predvsem z naložbami v energetsko prenovo, obnovo stavbnega fonda, potresno varnost ter z novimi javnimi
investicijami v bolnice, domove za starejše, vrtce itd. hitro povečali naročila gospodarstvu.
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Drugo področje predstavljajo ukrepi za zagon infrastrukturnih projektov – izgradnja, obnova in nadgradnja cest, železnic, IT infrastrukture, energetike itd., kjer bi s kombinacijo
nepovratnih, povratnih in zasebnih sredstev poleg rasti izboljšali tudi poslovno okolje v Sloveniji in s tem dvignili našo konkurenčnost.
Tretje področje so vlaganja v digitalizacijo – tako podjetij kot okolja in prebivalcev.
Četrto področje so vlaganja v raziskave in razvoj ter pametno specializacijo, kjer so številni programi, npr. Startup plus program, podporo SRIP, mladi raziskovalec, raziskovalni
vavčer, podpora celotnemu razvojnemu ciklu TRL 1-9, že v teku oz. pripravljeni, vendar pa marsikje za ambicioznejšo podporo do sedaj ni bilo dovolj sredstev. V okviru tega
področja predlagamo tudi ukrep delnega povračila plač za razvojnike v podjetjih, posebej v primerih, ko podjetje zaradi učinkov koronavirusa izkaže bistveno zmanjšanje
prihodkov.
Peto področje predstavljajo okoljske naložbe, predvsem v izboljšanje infrastrukture zbiranja in snovne predelave odpadkov, termično izrabo odpadkov, pametna mesta in
skupnosti, rabo vodnih virov in podobno.
Zadnje področje predstavljajo naložbe na področju kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije ter samooskrbe s hrano. To področje je pomembno, da povečamo delež samooskrbe
s prehrano v gospodinjstvih in povečamo konkurenčnost slovenskega kmetijstva in živilsko-predelovalne industrije.
Čeprav na prvi pogled izgleda, da ključne ukrepe, merjeno predvsem po obsegu ﬁnančnega zalogaja, vidimo na področju infrastrukture, opozarjamo, da bo za razvoj Slovenije
najpomembnejše, kako bomo podprli tiste razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. Naložbe v
izboljšanje splošne blaginje prebivalstva so potrebne in pomembne, a je za dolgoročno socialno blaginjo Slovenije ključno, da čim prej dosežemo razvitost in produktivnost, s
katero bomo sami sposobni ﬁnancirati blaginjo in razvojne projekte.
Za vrsto konkretnih projektov je, kot pravimo, vse pripravljeno. Vključno s potrebnimi soglasji in dovoljenji. Imamo tudi vrsto projektov, ki so sicer pripravljeni, vendar že
dalj časa ne najdejo poti iz labirinta administrativnega okolja. Zato je področje administrativne poenostavitve poslovanja - debirokratizacija - ključen izziv za našo
prihodnost. V okolju, ki ga opredeljuje preko 20.000 predpisov, ko nekateri med njimi celo niso usklajeni, ko so postopki dolgi in preveč obsežni, nobeno gospodarstvo ne
more uspešno rasti.

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

Zdaj ve, kaj hoče
LE MALO JIH JE, KI ŽE V OSNOVNI ŠOLI VEDO, kaj bi radi v življenju počeli. Mnogi tega tudi še v srednji šoli ne vedo. Manca Kavšček
iz Gorenjih Sušic pri Dolenjskih Toplicah, ki sicer v veliko pogledih odstopa od sovrstnikov, glede tega ni bila izjema.

Tako

kot

15-letnikov tudi Manšole ni vedela,

večina

ca ob koncu osnovne

kaj

vedela

bi rada,

točno

bolj zanima

naravoslovje. Zato

da

je

le,

se

je vpisa-

inženirstvo

Manca je odraščala na kmetiji, ki

jo

la na biotehniško gimnazijo Grm v upanju,
kot pravi, da bo po štirih letih pa že vedela, kaj hoče. Vendar ni. Tako se je
vpisala na kemijsko

da mu pove, kaj so se učili in kaj je izvedela
novega, kar bi mu mogoče lahko koristilo.
pa je

kme-

tija v pravem pomenu besede začela postajati

šele pred

štirimi

leti, ko je takrat 18-letni

Aljaž izrazil željo, da bi kmetoval. Pred

tem

neke
ke,

koordinatorica. Zbrala

vrste

je tečajni-

jih obveščala o tečajih, jim posredovala

literaturo

itn.

»Za vse,

kar so pot-

so se obrnili name,« pravi

rebovali,

v

Ljubljani, kjer je sicer končala prvi

Manca, ki je bila v podobni vlogi

letnik, a dveletnega študija ni kon-

tudi kar

čala. Odločila se je

pa

Grm

vrniti nazaj

na

dveletni

šolo,

gram za inženirja

bili

pro-

venta,

še na

tem

letu vpišem

kavo,

tako rekoč

kako pripraviti najboljši napitek.
»Začeli so me zanimati ne samo
espreso, ampak tudi drugi načini

po

študiju nara-

priprave kave. Pa tudi vse drugo o
kavi, način pridelave in praženja.«

vpisala še na gostinstvo,

letnik. Naredila je
diferencialne izpite, nato pa v času,
ko bi brez nasveta ravnateljice imela
in sicer v drugi

absolventski staž, končala
dveletno fakulteto.

še

priznanje v pripravi kave in kavnih

drugo

tako na Grmu. »Če

imaš

prav

diplomo naše višje

priznanih predmetov, da greš lahko v drugi letnik, s tem da narediš diferencialne za

prvega,« pojasnjuje. Letos je drugi letnik
končala in septembra se bo vpisala v zadnji,
3. letnik. Na visoko šolo, čeprav si jo plačubo tako dejansko, kot

pravi,

hodila

so

namreč

imeli doma le kokoši, konja za

jahanje in prašičke, ki so jih redili za lastne
potrebe. Danes pa imajo na 15 hektarjev veli-

ki kmetiji tudi telice, nekaj konjev

in koz, pri-

delajo pa tudi vso potrebno krmo za živino.
RAZLIČNI TEČAJI

SVETUJE BRATU

končno

potencial. In prav to se je zgodilo tudi Manci.

»Visoka šola za upravljanje podeželja je
v bistvu kmetijska šola, ki pa da zelo velik
poudarek logistiki. Po končani šoli bomo
inženirji upravljanja podeželja in bomo
lahko delali kot gospodarji, svetovalci ...,«

kjer je zdaj na tretji od petih

treniraš sam,« pravi

o učenju umetnosti risa-

vem kmetovanju na domači kmetiji.

nera 3, v okviru katerega so med

zadevah

ali

oz. šolski butični

včasih v

sprejeme kakšnih skupin, včasih pa tudi v

sati.

art,

»Lahko bi še hodila na tečaje, a ko
enkrat usvojiš tehniko in znaš vlivati, lahko
stopenj.

njem vin. Naredila je someljejski tečaj prve
stopnje, in sicer na šoli v sklopu projekta Mu-

administrativnih

trgovini

restavraciji pa v slaščičarni in tudi v vinoteki, v keteringu, če imajo

tržnici,

tečaj za latte

svojim znanjem pomaga in svetuje svojemu
štiri leta mlajšemu bratu Aljažu pri
njegopri

Manca že tri leta kot študentka dela v
Grmskem gostišču na trgu - Hiši kulinarike. »Delo je zelo različno,« pravi in dodaja,

šolski zidanici ali pa celo v pisarni, kadar je
treba oblikovati kakšne plakate in kaj napi-

nja po kavah. Drugače pa je s someljejstvom.
Začela se je namreč ukvarjati tudi s
poznava-

Resda

DELO JO VESELI

Opravila je barista tečaj za kuhanje kave in

Manca o svojem prihodnjem poklicu.
zdaj pa lahko danes 26-letna Manca s

pravi

v sklopu učnega programa.

da dela včasih v

Med študijem gostinstva je Manca

ugotovila, kaj jo veseli. Ko se človek najde, pa
lahko v tistem, kar rad počne, razvije ves svoj

samo dve, namesto tri leta.

sicer bolj

tudi

la tudi interaktivne dneve kave za
študente in dijake, ki so jih izvedli

šole, imaš že toliko kreditnih točk in toliko

sama,

je

pripravljala druge študente

za tekmovanja, sicer pa je pripravi-

visoko

šolo za upravljanje podeželja,

tudi letos

napitkov. Lani in
sama

še na

GTZ v Portorožu
je Manca osvojila zlato

Na tekmovanju
leta 2018

je na gostinstvu diplomirala,

se je izredno vpisala

Že

čeprav je surovina

mogoča še dva progra-

vovarstva

je

Zanimivo

lahko v lokalih
pa
dobiš ponekod dobro, drugod slabo

-

Ko

okus kave.

enaka,« pravi. Podučiti se je hotela,

toliko zanimalo,

ni

imam

mi je bilo, kako

upravljanje podeželja in gostinstvo.« In se je, ker je kmetijstvo
ma

topli napitki.

drugo fakulteto. Na naši šoli

namreč

sta

»Rada
leto absol-

mi je ravnateljica predla-

pa

tema

ZLATO PRIZNANJE

vzeti eno

gala, da se lahko v

predavatelje. Sicer

naravovarstva.

ŽE TRETJA FAKULTETA

»Hotela sem

zadeva

je tudi sama v sklopu predavanj

nastopila kot predavateljica, ko so

Novo mesto, kjer je nato tudi

končala višji
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bila v okviru tega zelo aktivna.

Manca je

»Prosili so me, če bi sodelovala,« pravi. A ni
dvoma, da so se na šoli nanjo obrnili zato, ker
so vedeli, da bo to naredila. Delovala je kot

mi tečaji

50 različni-

izvedli tudi tečaj Vinski poznavalec.

mi

»Vesela sem, ko pridem v službo
veliko pomeni,« pravi.

in to

Zdaj, ko veliko dela s študenti in z dijaki, ji
je postal učiteljski poklic bolj blizu in si sebe
zna predstavljati, kot pravi, tudi v profesu-

tudi možnost, da bo delala v

ri. A dopušča

gostinstvu ali pa, da bo nekoč svoje znanje

izkoristila za nadgradnjo domače kmetije v
turistično-izletniško.
Mojca Leskovšek

-

Svete
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Nemci vse bolj optimistični

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

27 avgusta, 2020 Andreja Šalamun

Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je avgusta, kot že tri prejšnje zaporedne mesece, znova izboljšalo,
kaže indeks gospodarske klime, ki ga izračunava Ifo, inštitut za gospodarske raziskave iz Münchna. Ta se je v
primerjavi z julijem zvišal za 2,2 točke in znaša 92,6 točke. To naj bi kazalo, da nemško gospodarstvo okreva.

Podjetja so dobro ocenila tako trenutno situacijo kot tudi pričakovanja za prihodnjega pol leta. Kazalnik se je občutno
izboljšal v predelovalnem sektorju, gradbeništvu, pa tudi v storitvenem. Se je pa umiril trend izboljševanja
razpoloženja v trgovini, kjer so podjetja nekoliko pesimistična glede prihodnosti. Razpoloženje pa se je poslabšalo v
prodaji na debelo.
Kazalnik gospodarske klime je bil v Nemčiji letos najnižji aprila. Znašal je 74,4 točke, kar je najnižje, odkar inštitut
izvaja raziskavo.

Nazaj na kategorijo GOSPODARSTVO.
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Obeta se pohitritev postopkov umeščanja
v prostor
Datum: 27. 8. 2020

Besedilo: Vladimir Habjan

Pogovor z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom.

Na okoljskem ministrstvu napovedujejo
učinkovitejše postopke, ki bodo omogočali
hitrejšo izvedbo ključnih nacionalnih projektov.
Minister mag. Andrej Vizjak pričakuje
okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice še

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

letos.
Kot je znano, so pri nas postopki umeščanja v
prostor zelo dolgi, verjetno se vsi strinjamo, da
predolgi. Zaradi počasnosti se mnogi postopki
tudi državnega pomena vlečejo leta in leta,
desetletja. Kot kaže, se na tem področju vseeno
napovedujejo pozitivne spremembe. Novi
minister na ministrstvu za okolje in prostor mag.
Andrej Vizjak napoveduje pohitritev postopkov. Z njim smo se pogovarjali o aktualnih energetskih projektih.
Ob obisku HE Brežice konec aprila ste povedali, da so med prednostnimi cilji ministrstva učinkovitejši
postopki, ki bodo omogočali hitrejšo izvedbo ključnih nacionalnih projektov. Kaj konkretno ste s tem mislili?
To pomeni, da bomo prilagodili postopke umeščanja v prostor za te objekte na tako, da bo prišlo do izdanih dovoljenj
v razumnem roku. Da se ne bodo več pojavljale prakse, kot smo jih imeli do zdaj, da je bila recimo pobuda za državni
projekt sprejeta leta 2006, da je bil državni prostorski načrt (DPN) sprejet leta 2013, danes pa še ni dovoljenja za
gradnjo. Kar pomeni, da se vse skupaj vleče že 14 let in da še vedno ni jasnega epiloga. To je nedopustno. Ali je
projekt okolju prijazen ali ne oziroma sprejemljiv za okolje ali ne, bi morali ugotoviti razmeroma v kratkem roku,
največ v letu ali dveh. Potem se lahko izvede tudi gradnja ali pa, če se ugotovi, da ni sprejemljiva, tudi ne. Pogosto so
zaradi zavlačevanja ogrožena tudi evropska sredstva, kajti nekateri pomembni projekti so povezani tudi s črpanjem
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kohezijskih sredstev. Na primer dobršen del železniške infrastrukture, ne nazadnje tudi daljnovodne povezave, tipičen
primer je denimo 400 kV Cirkovce–Pince. V mislih imam tako predvsem učinkovitejše postopke izdaje dovoljenj,
vendar pa poudarjam, ne na račun okolja in narave, temveč z bolj koordiniranim delovanjem nosilcev urejanja
prostora, pa tudi državnih organov sploh.
Kateri so po mnenju ministrstva ključni nacionalni projekti s področja energetike?
Gre za postopke, ki se tičejo cestne infrastrukture, različni odseki, tretja razvojna os, če govorimo o železnicah, gre za
gorenjsko progo pri Jesenicah, vozlišče Pragersko, drugi tir, za projekte energetske infrastrukture, HE Mokrice, tudi
HE na srednji Savi. Gre tudi za daljnovodne povezave, omenil sem že daljnovod Cirkovce–Pince. Precej projektov je
energetskih, na primer tudi izgradnja odlagališča NSRAO. Nekaj strateških državnih projektov je, ki se vlečejo
nerazumno dolgo, čeprav vsi vemo, da jih potrebujemo.
Ob omenjenem obisku ste tudi napovedali, da za HE Mokrice pričakujete okoljevarstveno soglasje še to leto.
Kako bi se to lahko uresničilo?
S sprejetjem interventnega zakona za učinkovitejšo gradnjo bi bilo mogoče vse postopke, začete pred uveljavitvijo
gradbenega zakona, se pravi pred letom 2008, za katere so bili že začeti postopki izdaje naravovarstvenega soglasja,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

preoblikovani v integralni postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja. S tem bi potekali postopki precej hitreje
kot do zdaj, kajti tam, kjer še ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje, bi trajalo še nekaj let, da bi bilo izdano. Vse
skupaj čaka še postopek za gradbeno dovoljenje. Skratka, interventni zakon omogoča, da se to združi v t. i. integralni
postopek, ki se lahko ob upoštevanju vseh ugotovitev iz dosedanjih faz postopka hitro pozitivno zaključi.
Ocenjujemo, da je prav zaradi omenjenih ukrepov v interventnem zakonu mogoče že letos zaključiti postopke izdaje
gradbenega dovoljenja za HE Mokrice.
Kako zagotoviti kompromis med ohranjanjem narave in okolja ter med razvojnimi potrebami družbe, torej pri
investicijah, ki posegajo v okolje?
Predvsem z učinkovitima usklajevanjem med vsemi interesi v prostoru. Gotovo ima investitor interes zgraditi objekt.
Upoštevati je treba mnenja nosilcev urejanja prostora, ki skrbijo za okolje oziroma imajo določene zahteve, kot so
Zavod RS za varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije, ARSO itd. Potem je treba najti kompromisne rešitve, da bi
lahko izvedli projekte in hkrati sprejeli vse potrebne omilitvene oziroma izravnalne ukrepe, da bi bil projekt tudi
okoljsko in naravovarstveno sprejemljiv. To je mogoče narediti. Kar nekaj dobrih primerov kaže v to smer, vendar
mora biti ta način usklajevanja učinkovit, ne pa da se vleče. In da se v postopku ne izdajajo mnenja, ki so nejasna, ki
niso obrazložena. Navsezadnje si želimo, da vsi nosilci urejanja prostora izdajajo jasna in nedvoumna mnenja, ki so
utemeljena in obrazložena.
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Ob že omenjenem obisku ste tudi izjavili, da si boste prizadevali za nadaljevanje gradnje verige hidroelektrarn
na srednji Savi in še kje v Sloveniji. Kaj to konkretno pomeni za projekt izgradnje elektrarn na srednji Savi in
za druge reke, tudi za Muro?
Ločil bi dva projekta na to temo. Prvi projekt je gradnja HE na srednji Savi. Gre za manjkajoče hidroelektrarne med
zgornjo in spodnjo Savo. Tam so zgrajene, manjkajo pa v sredini. V tem smislu smo že pospešili usklajevanje
koncesijske pogodbe med MOP, ki je nosilec pravic koncedenta, oziroma RS in HSE, ki je imetnik koncesije. Smo v
sklepni fazi usklajevanj. Mislim celo, da bomo to pogodbo uskladili že pred poletjem in da bo lahko sprejeta v nekaj
mesecih. Hkrati poteka finalizacija sporazuma z lokalnimi skupnostmi. Prepričan sem, da je izvedba takega projekta
mogoča le v dogovoru z njimi, in menim, da morajo imeti pomembno vlogo pri tem projektu. Intenzivirali smo
priprave in menim, da je ta rok realen. Tako bi potem koncesionar lahko začel oziroma nadaljeval umeščanje v prostor
za vse HE na srednji Savi, zlasti tistih na spodnjem delu, v Zasavju, ki so bistveno bolj projektno dodelane.
Za HE na Muri velja precejšnje nasprotovanje. Ne znam si predstavljati, ker prihajam iz Posavja, kjer smo zgradili HE
na Savi, da bi gradili HE na Muri v nasprotju z interesi lokalnih skupnosti. Menim, da bodo prej ali slej tudi tam
spoznali, da so lahko jezovi na Muri s HE tudi izredno učinkovit ukrep za preprečevanje nadaljnjega upadanja
podtalnice, za kmetovanje v Pomurju, saj bo s pregradami več vode za namakanje. Skratka, ko bo prevladalo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zavedanje, da taki projekti spremenijo en kanal v verigo pragov, ki ponujajo tudi druge možnosti, kot sem jih navedel,
od stabilizacije in dviga podtalnice pa do možnosti namakanja kmetijskih površin in koriščenja vodnih površin za
šport in rekreacijo ter ne nazadnje za zagotavljanje poplavne varnosti naselij ob Muri, torej, ko bo v Pomurju dozorelo
prepričanje, da so taki projekti večnamenski in ne le energetski, potem bo tudi pot do HE hitrejša. Ta trenutek pa
menim, da je nasprotovanje projektu preveliko, da bi bilo smiselno zagnati ta projekt.
Kaj za slovensko energetiko pomeni nova načrtovana HE Mokrice in kaj energetsko in finančno pomeni
večletna zamuda začetka njene gradnje?
Pobuda za pripravo DPN za HE Mokrice je bila dana leta 2006. Leta 2013 je bila sprejeta uredba o DPN, s tem pa sta
postala ta lokacija in ta projekt tudi sestavni del pravnega reda RS, saj je uredba podzakonski akt in akt vlade. Od
takrat naprej potekata izdelava in usklajevanje presoje vplivov na okolje skupaj z okoljevarstvenim soglasjem. Po
moji oceni je vlada v letu 2014 in pozneje leta 2016 na tem območju popolnoma nerazumno določila novo območje
Nature 2000, skratka, posegla v neko lokacijo, kar je močno zapletlo postopke in zato še danes nimamo dovoljenja.
Tako ostaja del Posavja oziroma del občine Brežice brez protipoplavne zaščite. To je velika škoda, saj so ljudje še
vedno izpostavljeni škodljivemu delovanju visokih voda, ki se pojavljajo čedalje pogosteje. To je prva velika
negativna plat tega, da projekt še ni končan. Druga je v energetskem smislu. Načrtovana proizvodnja HE Mokrice je
131 GWh električne energije na leto iz OVE. To pomeni, da Slovenija ne bo izpolnila zavez glede deleža OVE v
končni porabi električne energije. S tem krši zaveze iz podnebno energetskega paketa, sprejetega leta 2008, in za to
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kršitev so predvidene tudi sankcije. Kakšne bodo, danes ni jasno, ne nazadnje leto 2020 še ni poteklo, smo pa zelo
blizu, in več kot jasno je, da ta HE v tem roku ne bo zgrajena. Poleg tega mora Slovenija električno energijo, ki ni bila
proizvedena doma, uvažati, saj jo porabimo več, kot jo sami proizvedemo, in smo uvozno odvisni. S tem sta
oškodovana tudi država in občinski proračuni, kajti od te električne energije bi se plačevala koncesijska dajatev in
vodna povračila tako državi kot lokalnim skupnostim, zdaj se pa ne.
Iz katerih virov se bo pokril infrastrukturni del projekta HE Mokrice? Katere so osrednje naložbe v
infrastrukturni del?
Program infrastrukturnih ureditev za HE Mokrice je sprejet. Iz tega programa je razvidno, da se bo financiral iz
vodnega in tudi podnebnega sklada, pa tudi drugih proračunskih virov. Gre za izgradnjo akumulacijskega bazena,
izgradnjo omilitvenih ukrepov in nadomestnih habitatov, med drugim tudi za renaturacijo Gabrnice in reke Sotle, pa
tudi za izvedbo ureditev izlivnega dela reke Krke, ki pomembno vpliva na protipoplavno zaščito nekaterih naselij
gorvodno, Krške vasi in Velikih Malenc. Gre tudi za izvedbo protipoplavnih nasipov naselij Loče, Mihalovci in
Rigonce, torej vrsto vodnih ureditev, ki se bodo financirale. Vse to znaša okoli 80 milijonov evrov. Ta del financira
država iz omenjenih virov. Energetske ureditve financira koncesionar, to je družba HESS. Naj omenim še pomemben
projekt, tesno povezan z infrastrukturnimi ureditvami, to je nov most čez Savo pri Čatežu oziroma med Čateškimi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

toplicami in Čatežem ob Savi. Gre za prepotreben most v občini Brežice, kajti ta trenutek je v občini le en most, pa še
ta je star 40 let in potreben obnove. Če bi bilo z njim kaj narobe, sta levi in desni breg Save praktično odrezana drug
od drugega, tako da je nov most nujno potreben. Zato je most sestavni del projekta HE Mokrice in je bil umeščen v
prostor hkrati z DPN za HE Mokrice ter mora biti v skladu s podpisanimi zavezami države tudi zgrajen vzporedno z
infrastrukturnimi ureditvami.
Kolikšen je infrastrukturni delež glede na celotno ocenjeno vrednost naložbe izgradnje HE Mokrice?
Manj kot polovica, kajti pri državi gre vedno za znesek z DDV, pri čemer bo delež koncesionarja brez DDV tudi v
znesku okoli 85 milijonov evrov, a brez DDV, z DDV pa to znese blizu 100 milijonov evrov.
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Kaj bo s praznimi hišami v Idriji?
Katja Martinčič

Občina Idrija,

Mreža za

bivanje

regulirana in zato ne zagotavljata

kjer najdete tudi seznam ostalih

želene dolgoročne varnosti, ne

kreditov

lastniku ne najemniku.

ponujajo.

Že nekaj mesecev se

je le 8 % stanovanj najemnih! To

ukvarjamo z vprašanjem
aktivacije praznega

ne pomeni,

daje naša kultura

lastniška

daje to tradicija, ki

stavbnega
Pa

fonda

v Idriji.

ne samo v Idriji

-

v

Sloveniji je 91.235 stanovanj
v enostanovanjskih

in

11.841 v dvostanovanjskih
stavbah praznih (SURS,

2018), med tem ko na trgu
primanjkuje vsaj 10.000
103.000 praznih

Seveda

hiš vključuje tudi samotne

in

bi seje morali oklepati, temveč
daje fond najemnih stanovanj
premajhen in da so pogoji za najem
preslabi. Kljub vsemu obstajajo ali
so v pripravi nekateri

ki

nam

mehanizmi,

lahko finančno pomagajo

pri prenovi in posledično prodaji

ali oddaji starih hiš.
Energetska prenova lahko
zmanjša stroške

hiš

naslavlja Eko sklad

Slovenski

-

okoljski javni sklad, ki upravlja z

namenskimi sredstvi za energetsko
sanacijo objektov. Ta vključuje

na odročnih lokacijah,

stavbe, ...pa tudi take,
ki bi z minimalnim
vložkom lahko hitro spet

postale nekomu dom.
Če pogledamo nazaj v

Idrijo, lahko rečemo, da
bi že s prenovo in oddajo
nekaterih praznih objektov

skupini predstavlja manj
sprememb

Posebno trd oreh predstavljajo
prazne hiše na podeželju, v
odročnih vaseh, ki se pospešeno
praznijo. Čeprav je bivanjski

standard v

resnici

mir, čisto

narave,

visok (bližina
okolje, možnost

...), pa sta slaba

Kljub

temu

lokacije na

so lahko

podeželju primerne za sobivanje
starejših, pa tudi mladih družin oz.
mladih, ki vse bolj pogosto delajo
od

popravila drugih napeljav. S

oz.

zaposlitve pogosto ključna
dejavnika za odselitev mladih.

Najbolj učinkovito težave starih

predvsem prenovo fasade in oken
ter vgradnjo toplotne črpalke

neprimerne

kijih

Bivanje v gospodinjski

samooskrbe,

kmetije, ruševine, stavbe

funkcionalno

in subvencij,

dostopnost in oddaljenost od

javnih najemnih stanovanj.

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

V Sloveniji

doma.

Bivanje

v gospodinjski skupini

lahko za posameznike, ki so
navajeni življenja na vasi,

sanacijo stavbnega ovoja se rešuje

predstavlja blažjo obliko selitve

tudi

z vlago in plesnijo, ki

in manj

idrijskih hišah pogost

slogu kot selitev v dom za ostarele.

težave

sta v starih

pojav in bistveno zmanjšujeta

sprememb v življenjskem

Aktivnim starostnikom dopušča

kvaliteto bivanja oz. pospešujeta

možnost, da si

propadanje objektov.

dejavnosti, hkrati pa

S

pomočjo Eko sklada je

možno

50

imajo na voljo

podporo in pomoč vrstnikov ter

pridobiti od 25 % do

% upravičenih

sami izberejo

osebja. Dober primer sobivanja

stroškov

starejših je gospodinjska skupnost

investicije v prenovo, odvisno

v Davči, kjer biva osem oseb, ki

v centru mesta lahko

od pogojev spodbude,

same gospodinjijo in kuhajo ter

bistveno pripomogli k dvigu

uveljavljate. Najnovejši poziv

števila stanovanj, bodisi

najemnih bodisi tržnih.

ki jo

v skladu z medsebojnimi dogovori.

šibkim občanom za investicije v
energetsko obnovo njihovih stavb

Za

in predstavlja pilotni poziv v
Ker še vedno

nimamo

davka na

nepremičnine, marsikdo nima

da bi prazno stanovanje
oddal. Pogosto je težava tudi v
motiva,

stroških

stanovanje bi bilo pred

-

oddajo potrebno prenoviti, pa

lastnik

nima dovolj

zakonodaji
ne
če

-

denarja. Ali v

danes se stanovanja

more več prodati oz.

stavba

oddati,

nima gradbenega oz.

uporabnega dovoljenja. Prav tako

stanovanjske enote in jih kot take
prodati. Dodaten

faktor pa je

strah pred izgubo lastništva, kije
da sta
oddaja trenutno slabo

tesno povezan z dejstvom,

najem in

okviru

prevoze, dostavo

in pomoč

poskrbi oskrbnik Peter Prezelj, ki
seje prej ukvarjal s turizmom, a se
je gospodinjska skupnost izkazala

programa »Subvencioniranje
ukrepov URE v 500 gospodinjstvih

za bolj

z nizkimi prihodki za reševanje

bivanje v Davči vsak stanovalec

energetske revščine«.

plačuje 300 evrov

Poziv

velja za stanovanja

trajnostno dejavnost. Za

ostali stroški

v enostanovanjskih ali

pa so

mesečno,

odvisni od

posameznika.

dvostanovanjskih stavbah,

legalno

Glede na veliko število praznih

zgrajenih pred 31. decembrom

kmetij v idrijski občini in na hitro

1967. Višina spodbude pa v tem

staranje prebivalstva je smotrno

primeru znaša do 100 %
oz. do največ 9.620

investicije

Takšne skupine imajo potencial,

bistveno zmanjša življenjske
stroške teh gospodinjstev, ki imajo
sicer
in

veliko porabo energentov

električne energije. Pogoji

razmišljati o spodbudah za
sobivanje starejših na podeželju.

evrov.

Energetska prenova lahko

se enodružinske hiše trenutno
ne da razdeliti v dve ali tri ločene

skrbijo zase in za dnevna opravila

Eko sklada je namenjen socialno

in

navodila za prijavo so dostopni
na spletni strani Eko sklada,

da ponovno oživijo manjše
saj lahko ponudijo tudi

vasi,

podporo mladim družinam pri
varstvu otrok,

pripravi obrokov,

obdelovanju vrtov,
za občasne prevoze

...

v zameno

in pomoč
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pri težjih opravilih. Za tistega, ki
dejavnost izvaja, pa to pomeni

sredstev,

virov,

države. Najemna pogodba med

potrebi bodo kasneje organizirani

in

prihodka od sezonskega turizma.

lokalni oz. področni skladi.

zadrugo in zadružnikom se sklene

Bivanje v lastnem domu ob

Glede na raznolike situacije in
razdrobljenost slovenskih občin

za nedoločen čas.

oživljeno

hišo in

varnejši

vir

prejemanju rente
Kaj

pa

tisti,

ki živijo sami

bo v aktivnosti javne najemne
službe potrebno čimprej vključiti

in

nimajo sredstev za selitev v dom
starih,

ki

ne potomcev,

pa tudi

bi zanje skrbeli ali bi jim želeli
Rentni odkup je mehanizem, ki

Stanovanjska zadruga pomeni

tudi deljenje

preide v last

MOL in s

tem v fond javnih

najemnih stanovanj. To pomeni, da

lahko oseba stanovanje

še

nemoteno uporablja zase

naprej

potrebe svoje družine, kupnina pa
predstavlja zavarovalno premijo
v enkratnem znesku, ki
MOL

Lastnik

oziroma

vplačane zavarovalne premije in

ukrep se sooča s težavo, da

večino

in tveganj

bremena

povezanih

prevzame

Kvaliteta

bivanja v takšni

ga

...)

arhitekturnih zasnovah, ki
so rezultat

Javne najemne

Zadruga je vmesni člen med

osnutku novega Stanovanjskega
zakona. Predstavlja namensko

stanovanjskih zadrug. Kadar

pomoč države pri dvigu števila

je le-ta lastnik nepremičnine in

najemnih stanovanj, predvsem

je zanjo odgovorna, zadružniki

za mlade

pa so

tako pajemniki kot tudi

solastniki zadruge

dolgoročno (za minimalno 5 let)

odločajo o vodenju in upravljanju

in skupaj

najemala stanovanja in hiše ter

zadružnih zadev.

jih oddajala podnajemnikom kot

zadruge, moraš vložiti osnovni

neprofitna stanovanja. JNS torej

delež, ob vselitvi

igra vlogo posrednika, ki s svojim

vplačaš samoudeležbo, ki znaša

-

najemniku

od

5

do

10

član

v stanovanje pa

odstotkov vrednosti

najetega stanovanja. Investicija

zagotavlja dolgotrajnejšo rešitev

posameznika mora biti manjša

stanovanjskega vprašanja, lastniku

kot v primeru nakupa lastnega

pa

redne prihodke od najemnine

vzdrževanje nepremičnine.

in

stanovanja.

Zadruga

-

logičen odgovor sobivanje. Lahko

znane kot »kenguru hiše«. Lahko

naj bi od zasebnih lastnikov

najema kot oddaje

sočasnem pomanjkanju stanovanj
za najem ali nakup
se zdi najbolj

medgeneracijskega sobivanja

govorimo o najemni zadrugi,

delovanjem zagotavlja tako varnost

-

torej razmerje
soočamo v Idriji
med praznimi hišami in stavbami,

tisto v nadstropju pa odda družini.
Na Švedskem so podobne oblike

Obstaja več (različnih oblik

Da postaneš

poskusimo kar najbolj direktno

stanovanji, pritlično obdrži zase,

najemom in lastništvom.

družine. JNS

moramo začeti z ukrepi, kijih
lahko izvajamo že danes. In če

enodružinske hiše, ki stanuje
sam, lahko stavbo razdeli v dve

za okolje in prostor predlaga v

in mlade

stanovanj pa primanjkuje že danes,

v medgeneracijski obliki: lastnik

participativnega

načrtovanja.

Ministrstvo

zadruge čakali še precej časa,

kjer stanuje po ena sama oseba ob

nekaterih stvari (avto, orodje,

novogradnje odraža v inovativnih

se v prihodnje napoveduje še

uvedba mehanizma

večja dnevna

...). Vse to se lahko v primeru

Poleg treh že obstoječih možnosti

lahko storimo danes?
Glede na to, da bomo na Javno
najemno službo in stanovanjske
In kaj

nasloviti težavo, s katero se

deljenje servisnih prostorov

in

dolgoročni najem in z ugodnimi

zadrugi na

V

soba za druženje, delavnica,

vlogo posrednika

službe (JNS), ki

tržne.

(pralnica, kolesarnica,

najemna služba igra

(mikrokrecliti), 3. financiranje s
strani javnih deležnikov (občine,

povratnimi sredstvi.

z lastništvom stanovanja, saj

-

letih ter za zagotavljanje trajnosti
stanovanjskega fonda.

Javna

dostopno stanovanje za nižjo

medsebojni pomoči stanovalcev.

stanovanjskih vprašanj v poznih

(krediti) s strani bank,

gradbene parcele v ugoden

ciljem, da si zagotovijo cenovno

Zadruga pomeni tudi deljenje

lastništvu. Kljub temu je to
dober način za razbremenitev

10 %

stanovanjskega sklada), ki lahko

medgeneracijskem sodelovanju in

se posamezniki težko odpovejo

-

investicije), 2. privatni viri

pripomorejo tudi z oddajo

iz poljubnega

skupnosti je večja, saj temelji na

mesečne rente.

bodočih stanovalcev (5

oseba sestavljena

zadruga.

svoje starosti zagotovi prejemanje

Viri financiranja

1. samoudeležba

Stanovanjska zadruga je pravna

stroškov

prodajalec si ob upoštevanju višine

Ta

delovanje stanovanjskih zadrug.

posameznika pade manjši delež

kot kupec plača izbrani

zavarovalnici.

zakon uvaja pravno podlago za

ceno od

jo JSS

financ za gradnjo.
so ponavadi trije:

posameznikov in pravnih oseb

števila fizičnih oseb s skupnim

in za

zadrugo je zagotavljanje začetnih

financiranja

tako nov stanovanjski

enoti

Najtežji korak za stanovanjsko

začetne

Prav

doživljenjske mesečne rente,

JSS

lokalnih skupnosti

občine

v lastnem domu ob prejemanju

kasneje pa stanovanje

ni dedna,

bistvenega pomena pri aktiviranju

prenosu povratnih informacij
nazaj in nadgradnji sistema.

starejšim osebam omogoči bivanje

zadružni

plačuje se stroškovno najemnino.

in informiranju

Ljubljana. Cilj ukrepa je, da se

posameznih stanovanj. Pravica do
bivanja v

oz.

stanovanjski sklad Mestne

Premoženje

takšne zadruge je nedeljivo, zato
prebivalci ne morejo biti lastniki

tudi nevladne organizacije, ki bodo

zapustiti svojo nepremičnino?

ga že vrsto let uporablja Javni

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

predvsem v obliki povratnih
kreditov, pomoči občine

Nosilec izvajanja JNS naj bi
bil Stanovanjski sklad RS, le po

se mora

zato financirati še preko drugih

sobivamo tudi z vrstniki: dva ali
trije starejši lastniki enodružinskih
hiš se po dogovoru preselijo v
enega izmed teh objektov, ki se jih
zdi funkcionalno najbolj primeren.
Lastnik izbrane hiše torej ostane
doma, druga dva pa sta v najemu.
Hkrati oddata svoji dve hiši
mladim družinam ali parom in

prejemata najemnino, ki v skladu
s kvadraturo presega tisto, ki jo
plačujeta svojemu najemodajalcu.
Ostane

jima še nekaj denarja

za lastne potrebe,
pa se

po

dogovoru

ta razlika in najemnina,
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ki jo plačujeta, lahko vložita v
funkcionalne prilagoditve hiše, kjer
skupaj stanujejo starejši. S pomočjo

sredstev Eko sklada se lahko hkrati
izvede še energetska sanacija. V
nobenem primeru sorodstvene
vezi niso pogoj za medgeneracijsko
sožitje, sobivanje pa ne posega v
zasebnost posameznikov oziroma
se način sobivanja regulira z

medsebojnim dogovorom.
Sobivanje znotraj že obstoječih
skupnosti (ulica v mestu, naselje)
omogoča selitve na kratkih
relacijah in s tem ohranjanje

socialne mreže, neodvisnosti in
dnevne rutine, ki so pomembni
dejavniki za vitalnost starejših.
Na drugi strani pa odpira nove

možnosti za bivanje mladih in
mladih družin, ki si ne morejo
privoščiti novogradnje ali nakupa
stanovanja. Realizacija takšnega
projekta bi dala Idriji prvo mesto
v Sloveniji pri izvedbi inovativnih
stanovanjskih pristopov.

Kdo je

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Učenci in dijaki že pol stoletja nimajo več pouka ob
sobotah
Šolsko leto 1970/71 bo ostalo v spominu kot leto, ko ob sobotah ni bilo več pouka,
šolsko leto, ki se izteka, pa po tem, da je del učencev in dijakov šolsko leto zaključil
na daljavo. Od tedaj se je delež vpisanih po posameznih vrstah izobraževanja znatno
spremenil, kažejo podatki statističnega urada (Surs).

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Tako kot letos, je bil 1. september tudi pred 50 leti, ko se je začelo šolsko leto 1970/71, torek. Tisto
šolsko leto pa je bilo posebno predvsem zato, ker od tedaj učenci in dijaki niso več hodili v šolo ob
sobotah. Uveden je bil 5-dnevni šolski teden.
Za zvezek je bilo tedaj treba odšteti 1,15 dinarja (sedanjih 0,75 evra) v Ljubljani ali Mariboru; v Kopru in
Novem mestu pa nekaj več (0,80 evra). Kdor pa se je moral pred začetkom pouka tudi ostriči, ga je to
stalo 6,32 dinarja (4,12 evra).
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V osnovne šole je bilo v šolskem letu 1970/71 vpisanih 217.974 učencev, od teh 28.826 v 1. razred. Od
27.617 učencev, ki so v šolskem letu 1969/70 končali obvezno osemletno šolanje, se jih je v naslednje
šolsko leto kar 83 odstotkov oz. 22.895 vpisalo v srednje šole. V primerjavi s šolskim letom 2019/20 se
je od tedaj delež vpisanih po posameznih vrstah izobraževanja znatno spremenil.

Letos 4000 osnovnošolcev več kot lani
Na začetku tega šolskega leta je bilo v osnovno šolo vključenih 190.156 učencev. To je skoraj 4000 več
kot v preteklem šolskem letu. Vpisanih pa je bilo 900 prvošolcev manj. Po napovedih Sursa se bo trend
naraščanja števila učencev v osnovnih šolah počasi začel obračati. To se kaže v zmanjševanju števila
vpisanih v 1. razred, kot posledica demografskih sprememb.
Sicer pa je šolsko leto, ki se bo čez nekaj dni izteklo, posebno po tem, da je del pouka potekal na
daljavo. Nekateri so šolsko leto na daljavo tudi zaključili.

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

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2019/20 po podatkih Sursa vključenih 72.738
dijakov. Od tega 51,5 odstotka fantov in 48,5 odstotka deklet. Skoraj polovica dijakov (47 odstotkov) se
je odločila za srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje. Nekoliko več kot tretjina dijakov (34
odstotkov) se je odločilo za splošno izobraževanje. V nižje poklicno izobraževanje je bilo vključenih 1,5
odstotka dijakov, v srednje pa 16,8 odstotka.
V srednješolskem izobraževanju sta bili izrazito moški področji še vedno Tehnika, proizvodne
tehnologije in gradbeništvo (89 odstotkov fantov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (95
odstotkov). Izrazito ženski področji pa Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (90 odstotkov
deklet) ter Zdravstvo in socialne varnosti (76 odstotkov).

Koliko je učiteljev in učiteljic?
V osnovnih šolah je v preteklem šolskem letu poučevalo 19.268 učiteljev in učiteljic. Med njimi pa so
prevladovale ženske (88 odstotkov). V srednjih šolah je bilo tako razmerje nekoliko bolj v prid moškim
kot v osnovni šoli. Med 6292 učitelji je bilo 33 odstotkov moških in 67 odstotkov žensk.
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Pred 50 leti je v osnovnih šolah poučevalo skupaj 11.428 učiteljev in učiteljic. Med njimi je bilo 23
odstotkov moških in 77 odstotkov žensk. Obratno pa je bilo razmerje med moškimi in ženskami v
srednjih šolah. Med 4930 učitelji je navsezadnje bilo 61 odstotkov moških in 39 odstotkov žensk, so še
dodali na Sursu.

STA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Javna obravnava novega gradbenega zakona
podaljšana do 10. septembra
27.08.2020 16:15

Ljubljana, 27. avgusta (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je javno
obravnavo osnutka novega gradbenega zakona, ki bi se morala izteči 31. avgusta,
podaljšalo do 10. septembra, so danes sporočili z ministrstva. Podaljšanje sta
predlagali poklicni zbornici.
Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon
najpomembnejši akt s področja graditve objektov in gre za obsežne predlagane
spremembe", so STA povedali na ministrstvu.
Doslej so prejeli 21 pripomb oz. predlogov, in sicer dveh občin ter podjetij in fizičnih oseb.
Med predvidenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri
spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja
bodo ostali nespremenjeni.

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

Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil
o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s predpisi z
njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi
lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z
namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v primeru,
ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v primeru molka
mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v
skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa

32

Findinfo.si
Država: Slovenija

27.08.2020
Četrtek, 16:29

Kazalo

https://www.findinfo.si/medijsko-sredisce/dnevne-n...

2/2

pokazala možnost optimizacije postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja
mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in funkcionalno
povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih
elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden
pojem "manjša rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in
rekonstrukcijo, za ta dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali
pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru
izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve
začasnih objektov za skladiščenje.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov,
ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in
druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost,
da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov. Znova bo tudi
dovoljeno, kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017, da investitor na lastno
odgovornost začne graditi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej mu ne bo treba
čakati na pravnomočnost dovoljenja.

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

Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja
izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili
nejasnost določanja vodje projekta.
Ohranil naj bi obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo
pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje
dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v
skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede
spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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Javna obravnava novega gradbenega zakona
podaljšana do 10. septembra
27.08.2020 16:15

Ljubljana, 27. avgusta (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je javno
obravnavo osnutka novega gradbenega zakona, ki bi se morala izteči 31. avgusta,
podaljšalo do 10. septembra, so danes sporočili z ministrstva. Podaljšanje sta
predlagali poklicni zbornici.
Ministrstvo je vlogo za podaljšanje tako prejel od Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije in Inženirske zbornice Slovenije ter od ene fizične osebe, "saj je gradbeni zakon
najpomembnejši akt s področja graditve objektov in gre za obsežne predlagane
spremembe", so STA povedali na ministrstvu.
Doslej so prejeli 21 pripomb oz. predlogov, in sicer dveh občin ter podjetij in fizičnih oseb.
Med predvidenimi novostmi je, da plačilo komunalnega prispevka ne bo več pogoj za izdajo
gradbenega dovoljenja. Ta dolžnost naj bi se izpolnila pred prijavo začetka gradnje. Le pri
spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo predložilo v
postopku izdaje uporabnega dovoljenja. Ostali pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja
bodo ostali nespremenjeni.
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Po osnutku bo lahko postopek izdaje gradbenega dovoljenja uveden brez priloženih dokazil
o pravici graditi. Ker pa bo dokazilo o pravici graditi še naprej pogoj za izdajo gradbenega
dovoljenja, bodo morala biti dokazila predložena pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja upoštevati mnenja
pristojnih organov in organizacij, ki nastopajo kot mnenjedajalci v postopku, saj so le-ti
strokovno in pravno usposobljeni, da ugotavljajo skladnost predlagane gradnje s predpisi z
njihovega delovnega področja, pravi ministrstvo. To bo veljalo tudi za ugotavljanje
skladnosti gradnje s prostorskimi akti.
V primerih, ko bi mnenjedajalec presodil, da se nikakor ne strinja s predlagano gradnjo, bi
lahko izdal o tem odločbo, zoper katero bi bila možna pritožba. "Rešitev je predlagana z
namenom, da se investitorju zagotovi čim hitrejše uveljavljanje pravnega varstva v primeru,
ko se z negativno odločitvijo mnenjedajalca ne strinja. Upravni organ lahko v primeru molka
mnenjedajalca tudi sam odloči, enako kot obstoječi zakon že določa v primeru neusklajenih
in nejasnih mnenj," pojasnjuje ministrstvo.
Ministrstvo bo po osnutku pristojno za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte, ki jih bo v
skladu s predpisi, ki urejajo spodbujanje investicij, kot strateške investicije določila vlada.
Deloma so dopolnjene določbe, ki se nanašajo na integralno dovoljenje, saj da je praksa
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pokazala možnost optimizacije postopka. V nekaterih primerih bo na željo investitorja
mogoča izvedba postopka presoje vplivov na okolje za vse prostorsko in funkcionalno
povezane objekte v celoti, pri čemer se bo odobritev gradnje lahko nanašala le na
posamičen objekt.
Po vzoru zakona o ohranjanju narave je predvidena opredelitev sodelovanja nevladnih
organizacij in določitev pogojev za njihov vstop v postopek izdaje integralnega dovoljenja.
Z zakonskimi spremembami naj bi olajšali dela, kot so zamenjava konstrukcijskih
elementov ostrešja ter dograditev odprtih stopnišč in dvigal. Zanje bo namreč uveden
pojem "manjša rekonstrukcija", ki naj bi premostil vrzel med vzdrževalnimi deli in
rekonstrukcijo, za ta dela pa po osnutku ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, morali
pa bodo sodelovati usposobljeni strokovnjaki, treba bo tudi vložiti prijavo začetka gradnje.
Po predlogu bodo razširili nabor začasnih objektov tudi na objekte, postavljene v primeru
izrednih razmer (npr. v zvezi z epidemijo covida-19), predvidena je tudi možnost postavitve
začasnih objektov za skladiščenje.
Predvideno je, da bo v primeru odstranitve objektov, ki se dotikajo sosednjih objektov,
ponovno treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Za primere, ko je treba zaradi naravne in
druge nesreče (npr. požara) poškodovan objekt čim prej sanirati, pa bodo uvedli možnost,
da se vzpostavi prvotno stanje le na podlagi prijave začetka gradnje.
Po osnutku bo treba na občino prijaviti začetek gradnje enostavnih objektov. Znova bo tudi
dovoljeno, kot je bilo do sprejema gradbenega zakona v letu 2017, da investitor na lastno
odgovornost začne graditi že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej mu ne bo treba
čakati na pravnomočnost dovoljenja.
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Po osnutku bo uvedena prednostna obravnava v upravnih sporih in možnost zadržanja
izvajanja v primerih, ko bi lahko prišlo do hujše škode za okolje, naravo in ljudi.
Novi zakon naj bi ohranil naloge nadzornika in projektanta, pri čemer pa naj bi odpravili
nejasnost določanja vodje projekta.
Ohranil naj bi obveznost pridobivanja uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše, bo
pa ta postopek poenostavljen.
Legalizacija bo mogoča tudi za dele objekta. Omogočeno bo tudi lažje pridobivanje
dovoljenja za objekt daljšega obstoja (to so objekti, zgrajeni pred 1. januarjem 1998 v
skladu z gradbenim dovoljenjem). Po osnutku se bo štelo, da imajo uporabno dovoljenje
vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja pred 1.
junijem 2018, zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep in so evidentirane v katastru stavb.
Novi zakon bo glede na osnutek tudi upošteval sodbo ustavnega sodišča glede
spoštovanja pravice do doma v inšpekcijskih postopkih.
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