Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 30. 8. 2020
Število objav: 24
Internet: 24
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 3
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 19
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

V Sloveniji potresno ogroženih od 20 tisoč do 56 tisoč objektov

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

...Zagrebu. Kaj pravijo seizmologi, boste videli nocoj v Inšpektorju. Potresno varnost v Sloveniji smo namreč preverjali
s strokovnjaki: seizmologi, gradbenimi inženirji, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja... "Na karti potresne
nevarnosti je označeno z rdečo barvo posoško območje, območje Ljubljane z okolico...

Naslov

Petkov protivladni protest potekal mirno, zbralo se je okoli 4000 ljudi

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Urška Vrečar

Teme

Gradbeni zakon

...Protesti v Ljubljani so tokrat potekali v znamenju boja za okolje. icon-picture-layer-2 1 / 8 V ospredju tokratnega
protesta sta bila namreč okolje in gradbena zakonodaja iz prvega protikorona zakona, ki pa so ji ustavni sodniki sicer
prižgali rdečo luč. Policisti so tudi tokratni petek opravljali naloge varovanje neprijavljenega...

Naslov

Šola nekoč: 50 let, odkar so ukinili pouk ob sobotah

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Danijela Levpušček

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dekleta. V lanskem šolskem letu ni bilo nič drugače, ugotavljajo državni statistiki. Izrazito moški področji sta bili
Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (89 % fantov) ter Informacijske in komunikacijske tehnologije (95 %
fantov). Izrazito ženski področji pa sta področji Izobraževalne znanosti in izobraževanje...

Naslov

FOTO: "Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo"

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

S. R.

Teme

Gradbeni zakon

...tematiko. Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno...

Naslov

Delo od doma, stavka prek videokonference

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Aljaž Vrabec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...grožnje o odpovedi, odjave iz socialnega zavarovanja, psihološki pritiski Goran Lukić Največkrat se na Delavsko
svetovalnico obrnejo iskalci pravice iz gradbeništva, gostinstva, turizma, čistilke, sobarice, vozniki »Imamo precej
primerov odpovedi pogodbe delavcem, ki pridejo iz držav z rdečega seznama, čeprav gre...
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Naslov

Pregled - Slovenija, 28. 8. (petek) (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 28. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje po njihovem prepričanju postalo ministrstvo proti okolju. Iz središča...

Naslov

Policisti na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranji, sicer
potekal mirno

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Kronika; 29. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...petkovem protestu v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozarjali so, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček,
in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je
ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani....

Naslov

Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister Vizjak

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno...

Naslov

Devetnajsti petkov protest: proti razprodaji narave in države

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Urška Rus

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...projekte iz preteklosti,« je prepričan Rozman. Javna obravnava spornega predloga gradbenega zakona bi se sicer
morala izteči že v ponedeljek, a je ministrstvo rok podaljšalo do 10. septembra. Podaljšanje javne obravnave so med
drugimi predlagali v Inženirski zbornici Slovenije, kjer pravijo, da so predlagane spremembe zelo obsežne, javna
obravnava pa je...

Naslov

Stanovanjska politika: Socializmu se lahko zahvalimo, da nismo v hujši krizi

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Peter Pahor

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Rink. Mesto Dunaj zemljišča kupuje, ne pa prodaja Ena bolj smiselnih rešitev bi bila, da bi sistemski vir za
financiranje gradnje stanovanj vezali na davek na nepremičnine, ki bi z ustreznimi rešitvami lahko že sam po sebi
blagodejno vplival na stanovanjski trg. »Obdavčitev ne bi smela imeti samo finančnega smisla, ampak...
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Naslov

Protestniki so se spravili nad ministra Vizjaka, žvižgače na ministrstvu pozivajo, naj ga
izdajo (FOTO)

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

STA , Reporter

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno...

Naslov

FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeni zakon

...protesti, ki so tokrat v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček
in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, saj je pod njegovim
vodstvom ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani protestniki....

Naslov

FOTO: "Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo"

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

S. R.

Teme

Gradbeni zakon

...tematiko. Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno...

Naslov

Države ne damo za gradbeno jamo!

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Uredništvo

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...

Naslov

Protivladni protestniki za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike"

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

Gorazd Kosmač

Teme

Gradbeni zakon

...volitve", pa tudi "rešimo se Janše". Pri Prešernovemu spomeniku so nato opozorili, da je vladi bolj kot za naravo mar
za dobiček in prst uperili v novi gradbeni zakon. Glavna tarča kritik je bil okoljski minister Andrej Vizjak, čigar maskota
je na protestu vozila glasno ropotajoči gradbeni bager. Pod njegovim vodstvom...
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Naslov

Protivladni protestniki za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike"

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

Gorazd Kosmač

Teme

Gradbeni zakon

...volitve", pa tudi "rešimo se Janše". Pri Prešernovem spomeniku so nato opozorili, da je vladi bolj kot za naravo mar
za dobiček in prst uperili v novi gradbeni zakon. Glavna tarča kritik je bil okoljski minister Andrej Vizjak, čigar maskota
je na protestu vozila glasno ropotajoči gradbeni bager. Pod njegovim vodstvom...

Naslov

Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister Vizjak

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani....

Naslov

Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister Vizjak

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. undefined...

Naslov

Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister Vizjak

Medij

Playboy.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno...

Naslov

FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti

Medij

Slowwwenia.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...protesti, ki so tokrat v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozorili so, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček
in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, saj je pod njegovim
vodstvom ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani protestniki.preberite...
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Naslov

Devetnajsti petkov protest: proti razprodaji narave in države

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Urška Rus

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

...projekte iz preteklosti,« je prepričan Rozman. Javna obravnava spornega predloga gradbenega zakona bi se sicer
morala izteči že v ponedeljek, a je ministrstvo rok podaljšalo do 10. septembra. Podaljšanje javne obravnave so med
drugimi predlagali v Inženirski zbornici Slovenije, kjer pravijo, da so predlagane spremembe zelo obsežne, javna
obravnava pa je...

Naslov

Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister Vizjak

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. ...

Naslov

Vesela vest o tretji razvojni osi oziroma skok na glavo v prazen bazen

Medij

Damijan.org, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Stanko Štrajn

Teme

Gradbeništvo, graditev

...projekta dozori za razpis sledijo še zapleti z javnimi naročili, ki so še posebej pereči odkar je Slovenija pred leti
učinkovito uničila sposobno lastno gradbeništvo. Ki sedaj ni več v stanju konkurirati turškim in kitajskim ponudnikom,
pač pa se lahko v različnih kombinacijah udinja velikim tujim korporacijam, ki na...

Naslov

(VIDEO) Jaša Jenull in protestniki iščejo “Ivane Galete” po ministrstvih – Protestniki javne
uslužbence pozivajo, naj postanejo žvižgači

Medij

Topnews.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 29. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...so ustvarili tudi spletno stran “zvizgac.si”. Celotno dogajanje se je nato preselilo na Prešernov trg, današnja glavna
tema protestov pa sta okolje in gradbena zakonodaja iz prvega protikoronskega paketa. Tej so ustavni sodniki sicer
začasno prižgali rdečo luč. Ivan Gale je sicer včeraj protestiral v skupini na Trgu republike,...
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Sobota, 11:17

Država: Slovenija

Kazalo
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https://www.24ur.com/novice/inspektor/v-sloveniji-...

V Sloveniji potresno ogroženih od 20 tisoč do
56 tisoč objektov
Ljubljana, 29.08.2020, 11:15 | Posodobljeno pred 3 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

24UR Inšpektor

Vsi se še dobro spomnimo letošnjega potresa v Zagrebu. Kaj
bi se zgodilo, če bi bil takšen potres v Sloveniji? Kaj pravijo
seizmologi – kakšen potres lahko pričakujemo pri nas? Je
gradnja temu ustrezna? Že dolgo vemo, da so nekatere
stavbe v Sloveniji izjemno potresno ranljive. Katere so to? Kaj
bi bilo treba spremeniti? In kako? Kako potresno varna ali
ranljiva pa je vaša hiša? Kako vedeti, kako potresno varna ali
problematična je neka stavba?

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

24UR Inšpektor: Potresna varnost v Sloveniji

00:00

00:00

V rubriki 24UR Inšpektor smo tokrat preverjali potresno varnost v Sloveniji. V
Sloveniji je potresno ogroženih od 20 tisoč do 56 tisoč objektov, največ v
Ljubljani, ugotavljajo strokovnjaki. Stanislav Lotrič z Uprave za zaščito in
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reševanje pojasnjuje, da bi bilo v primeru takšnega potresa, kot je letos
prizadel Zagreb, v Ljubljani neposredno prizadetih 30 tisoč ljudi; precejšnje
število stavb bi bilo delno uporabnih, nekaj pa tudi neuporabnih oz.
porušenih.
A v Ljubljani se lahko zgodijo še močnejši potresi, kot se je zgodil v
Zagrebu. Kaj pravijo seizmologi, boste videli nocoj v Inšpektorju. Potresno
varnost v Sloveniji smo namreč preverjali s strokovnjaki: seizmologi,
gradbenimi inženirji, strokovnjaki s področja zaščite in reševanja ...
"Na karti potresne nevarnosti je označeno z rdečo barvo posoško območje,
območje Ljubljane z okolico in pa krško območje," pokaže Tamara Jesenko,
seizmologinja z Agencije za okolje in prostor. Poleg tega, da je Ljubljana na
najbolj potresno ogroženem območju, pa tukaj stoji tudi veliko stavb, ki
potresno niso varne. Potresna ranljivost je najbolj problematična prav v
Ljubljani, pravi Marjana Lutman z Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

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

Katere stavbe so potresno ranljive, nevarne? Da je v Ljubljani problematičnih
15 stolpnic, je jasno že desetletja. Nobena od njih ne dosega niti 10
odstotkov tega, kar bi po današnjih predpisih morale; to so res visoko ranljive
stavbe, pravi Marjana Lutman. Dejan Prebilz Inženirske zbornice Slovenije
pa: "Danes po takšnem načinu gradnje ne smemo graditi niti nizkih objektov.
To je bila zidana gradnja, zidana gradnja brez potresnih vezi." "Poleg teh 15
stolpnic obstaja še kar nekaj objektov – 2.000 do 2.500 objektov – prav tako
potresno neustreznih z vidika statike, vendar za razliko od teh seveda niso
tako visoki, niti nimajo tako veliko število prebivalcev oziroma stanovanj,"
pojasni Robert Kus z MOL.
Katere stavbe so problematične, kako vedeti, ali je med njimi tudi stavba, v
kateri živite ali delate, kako so videti raziskave potresne varnosti stavb, kaj
preizkušajo, kako preizkušajo potresno varnost, pa tudi kakšne so podzemne
naprave, s katerimi merimo potrese, kdaj in kako smo izboljšali sistem
merjenja potresov in kaj te naprave zaznavajo skoraj vsak dan, kako
delujejo? 26 opazovalnic za potrese imamo po državi. Kje so in kakšne?
Vse to nocoj v Inšpektorju v oddaji 24UR. In še – zelo konkretni nasveti za
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Kazalo

https://www.24ur.com/novice/inspektor/v-sloveniji-...
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čisto vsakega od nas – kako se odzvati, če se zgodi potres. Veste, kaj
morate narediti in česa ne počnite? Če ste na ulici? In če ste v stavbi?
Pogledali smo tudi, kaj smo se naučili iz dveh potresov v Posočju oz. iz
obnov, ki sta sledili. Obnova ponekod še ni končana. Kakšne so bile
pomanjkljivosti doslej? Kako je potekala obnova?
Novinarka Brigita Potočnik bo torej nocoj analizirala potresno varnost v naši
državi, predvsem pa, kakšne so oziroma bi morale biti sistemske rešitve za
potresno varnost, in tudi kako zagotoviti obnovo potresno nevarnih stavb, kje

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

dobiti denar ...
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Petkov protivladni protest potekal mirno,
zbralo se je okoli 4000 ljudi
Ljubljana, 29.08.2020, 9:08 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

Urša Vrečar

Na petkovem protivladnem protestu, ki je tokrat v ospredje
postavljal varovanje in zaščito okolja, se je zbralo okoli 4000
protestnikov. Ti so se s transparenti "Narava nima Twitterja"
in "Ni planeta B" sprehodili po Slovenski cesti do ministrstva
za okolje in prostor. Policija je tudi tokrat opravljala naloge
varovanja neprijavljenega shoda. Protest je potekal mirno,
policija je ugotovila le eno kršitev Zakona o javnih zbiranjih.

Včerajšnji petkovi protesti so se pred ministrstvom za okolje in prostor začeli
že okoli 15. ure, kjer so zbrani pozivali zaposlene, naj postanejo žvižgači – v
ta namen je zaživela tudi spletna stran zvizgac.si.

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

Večja množica se je nato začela okoli 19. ure zbirati na Prešernovem trgu v
Ljubljani, nato pa se je okoli 4000 protestnikov sprehodilo po Slovenski cesti
do križišča Dunajske in Linhartove ceste oziroma do okoljskega ministrstva.
Tu so med drugim vzklikali gesla, kot je "Država smo mi!", na transparentih
pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni
vseeno, Narava nima Twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni
planeta B.
V ospredju tokratnega protesta sta bila namreč okolje in gradbena
zakonodaja iz prvega protikoronskega zakona, ki pa so ji ustavni sodniki
sicer prižgali rdečo luč.
Policisti so tudi tokratni petek opravljali naloge varovanja neprijavljenega
shoda, natančneje varovanje državnega zbora, vzdrževali so javni red in mir,
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zagotavljali varnost udeležencev obeh protestnih shodov, urejali promet in
izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah, so sporočili s PU
Ljubljana.

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

Protest je potekal mirno, policija pa je zaradi zagotovitve varnosti za promet
zaprla več ulic. Pri varovanju shoda so ugotovili eno kršitev Zakona o javnih
zbiranjih.
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Šola nekoč: 50 let, odkar so ukinili pouk ob
sobotah
Ljubljana, 29.08.2020, 8:55 | Posodobljeno pred 4 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

Danijela Levpušček

V torek bo v šolske klopi sedlo 190.990 učenk in učencev,
21.366 jih bo prag šole prestopilo prvič. Večkrat slišimo, da
bo prihajajoče šolske leto zaradi koronavirusa, strogih pravil
in možnosti selitve pouka domov nekaj posebnega. Na
statističnem uradu pa so spomnili, da je bilo nekaj posebnega
tudi tisto pred 50 leti. Takrat so namreč ukinili pouk ob
sobotah, učenci in dijaki pa so namesto enega dobili dva
prosta dneva na teden.

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

Tako kot letos je bil tudi pred 50 leti prvi dan šolskega leta torek. A če je
letošnje šolsko leto posebno zaradi ukrepov za omejevanje koronavirusa, je
bilo tisto zaradi nečesa drugega: uveden je bil petdnevni šolski teden. Učenci
in dijaki prvič niso imeli pouka ob sobotah, prosti konci tedna pa so se tako z
enega razširili na dva dni.
To je le ena od zanimivosti, ki so jih ob skorajšnji vrnitvi šolarjev v šolske
klopi zbrali na statističnem uradu (Surs). V osnovne šole je bilo v šolskem
letu 1970/71 vpisanih 217.974 učencev, 28.826 jih je šlo v 1. razred. Za
zvezek je bilo takrat treba odšteti 1,15 dinarja (sedanjih 0,75 evra), če ste ga
kupili v Ljubljani ali Mariboru; v Kopru in Novem mestu pa nekaj centov
oziroma takratnih par dinarjev več. "Kdor pa se je moral pred pričetkom
pouka tudi ostriči, ga je to stalo 6,32 dinarja ( 4,12 evra)," so na Sursu dodali
še eno zanimivost.
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Šola nekoč ... FOTO: Shutterstock

Kaj pa letos? "V novem šolskem letu bo osnovne šole obiskovalo 190.990
učenk in učencev (lani 187.476), od tega bo prvošolk in prvošolcev 21.366

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

(lani 20.796). Srednješolcev bo v novem šolskem letu približno 73.900,
dijakinj in dijakov prvih letnikov pa približno 21.000. To je nekoliko več kot
lani," so povedali na ministrstvu za izobraževanje.
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... in danes. FOTO: Shutterstock

'Moški' in 'ženski' programi
Znano je, da se za nekatere smeri oziroma poklice odločajo predvsem fantje,
medtem ko drugi privabljajo dekleta. V lanskem šolskem letu ni bilo nič
drugače, ugotavljajo državni statistiki. Izrazito moški področji sta bili tehnika,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

proizvodne tehnologije in gradbeništvo (89 % fantov) ter informacijske in
komunikacijske tehnologije (95 % fantov). Izrazito ženski področji pa sta
področji izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev (90 % deklet) ter
zdravstvo in socialne varnosti (76 % deklet), nam povedo zbrani podatki.
Sicer pa je tudi sam učiteljski poklic izrazito ženski. Od 19.268 učiteljev, ki so
v preteklem letu v glave osnovnošolcev trpali znanje, je bilo 88 odstotkov
žensk. V srednjih šolah je delež učiteljev nekaj višji, a so kljub temu ženske v
večini. V lanskem letu je bilo tako razmerje 67 proti 33 v korist slednjih.
Srednješolskih učiteljev (obeh spolov) je bilo 6.292, so na Sursu predstavili
zbrane podatke.
Pred 50 leti je bil delež moških vendarle nekoliko večji. "Če se ozremo v
zgodovino, je pred 50 leti v osnovnih šolah poučevalo skupaj 11.428 učiteljev
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obeh spolov; med njimi je bilo 23 % moških in 77 % žensk. Obratno pa je bilo
razmerje med moškimi in ženskami v srednjih šolah, saj je bilo med skupaj
4.930 učitelji navsezadnje 61 % moških in 39 % žensk," so zapisali na

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

statističnem uradu.
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FOTO: "Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko
zavzemal za okolje in naravo"

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

novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f4953f8b99bc/foto-hocemo-ministra-za-okolje-ki-se-bo-dejansko-zavzemal-zaokolje-in-naravo

Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega
zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje
postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo
ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo med drugim slišati v
govorih na napolnjenem Prešernovem trgu, ki je že več tednov izhodišče za petkove protivladne
proteste.
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Bobo
Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po
Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali so se pred stavbo
in vzklikali "Država smo mi!",na transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo
za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni
planeta B.
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Bobo
Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike.
Po približno uri in pol so se protestniki razšli, glede na napovedi pa je proteste pričakovati tudi
septembra.
Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za
podnebno pravičnost. Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke.
Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti
povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva za okolje.
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Delo od doma, stavka prek
videokonference
Različni smo, nekomu prĳa prilagodljivost urnika, drugi se
čutĳo ujete doma v okvir računalnika.
Objavljeno
29. avgust 2020 06.00

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

Posodobljeno
29. avgust 2020 06.00

Odpri galerijo
Delo od doma v času korona krize. FOTO: Matej Družnik/Delo

Aljaž Vrabec
Kdor je v preteklosti raje delal od doma, je bil pogosto deležen sumljivih opazk, ali res dela tako trdo kot sodelavci v pisarni. Danes je vse drugače, bolj začudenih pogledov so deležni
tisti, ki pridejo v pisarno. Morda ne razumejo resnosti zdravstvene krize? Se hočejo dokazati šefu? In kaj, če bodo virus prinesli med tiste, ki so nujni za nemoten delovni proces v
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pisarni?
Zorni kot razmišljanja se je spremenil na več ravneh. Edina usmeritev, ki je ostala in je kvečjemu dobila še dodaten pospešek, je digitalizacija dela in odnosov. »Epidemija na trg dela ni
prinesla nič nepričakovanega. Da bomo vstopili v svet dela na daljavo, ﬂeksibilnega dela, vodenja na daljavo, virtualnih razgovorov, agilnih pristopov, s poudarkom na mehkih veščinah,
se napoveduje že nekaj časa,« je, denimo, prepričana Laura Smrekar iz podjetja za kadrovske storitve Competo. »Nismo pa pričakovali, da se bo vse to zgodilo čez noč. S tega vidika
je karantena marsikateri korak ali proces samo pospešila. In na to seveda nismo bili pripravljeni.«
Delo od doma že dalj časa spodbujajo tehnološka podjetja, predvsem tista, v katerih je delovni uspeh odvisen od sodelovanja človeka in računalnika. Že desetletja tovrstno prakso
spodbujajo pri IBM, zato so njihovi zaposleni že pred pandemijo lahko delali od doma. »Delo na daljavo je dodatna spodbuda za zaposlene, ki so pokazali dobre delovne rezultate in
imajo dovolj zrelosti in neodvisnosti,« pravi kadrovnica Nevenka Oštarjaš iz IBM. »Vse, kar je v pisarni na voljo kot elektronska storitev, na primer notranji procesi in dokumenti,
poročanje in videokonference, je mogoče uporabiti za delo na daljavo, tudi v gibanju – vsak zaposleni ima prenosnik in na njem je daljinski dostop, kar omogoča, da lahko vse opravi od
koder koli na svetu, kjer ima dostop do spleta.

Epidemija na trg dela ni prinesla nič nepričakovanega. Nismo pa pričakovali, da se bo vse to zgodilo čez noč. S tega vidika je
karantena marsikateri korak ali proces samo pospešila.
Laura Smrekar

Za uspešen prehod odgovoren
delodajalec
Če bo veljalo, da je pomembno le opravljeno delo, brez ﬁzične prisotnosti v pisarni in med sodelavci, bi se lahko kot novinar
preselil tudi v Madrid ali Buenos Aires in od tam pošiljal svoje prispevke. A če vendarle ostanem v Sloveniji, pri delu od doma
prija poznejše zbujanje, izogibanje zaspanim voznikom v jutranji prometni konici, za domačim računalnikom pa lahko sedim v
pižami, kratkih hlačah ali trenirki.
V tej smeri lahko razumemo rezultate raziskave pri Adeccu. Opravili so jo maja letos med osem tisoč zaposlenimi v pisarnah,
med njimi so tudi menedžerji in direktorji, s starostnim razponom od 18 do 60 let. »Glavne ugotovitve raziskave so, da tako
podjetja kot zaposleni zahtevajo večjo prilagodljivost; optimalen model dela zanje je, da bi 51 odstotkov delovnega časa preživeli
v pisarni in 49 odstotkov na daljavo,« so sporočili iz Adecca. »Pri merjenju učinkovitosti je 69 odstotkov zaposlenih prepričanih,
da morajo pogodbe temeljiti na rezultatih in ne na opravljenih urah.«

Laura Smrekar iz agencije Competo. FOTO:
Mavric Pivk/Delo

Prav tako so sodelujoči opozorili, da potrebujejo prenovo vodenja. »Tako si je 74 odstotkov zaposlenih zaželelo, da bi njihovi menedžerji ponotranjili slog vodenja, ki temelji na empatiji
in podpori,« je razkrila anketa, hkrati pa še, da si »69 odstotkov zaposlenih želi nadgraditi svoje znanje digitalnih veščin«. In še en podatek – kar 80 odstotkov zaposlenih je prepričanih,
da je za uspešen prehod v novo normalnost odgovoren delodajalec.

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

Pod potegnjeno črto je očitno, da delo od doma vendarle ni vsesplošna želja, sploh ne za zmeraj. Človek je vendarle socialno bitje, potrebuje človeški stik, pogovor s sodelavci, pri čemer
vsi pogovori nikoli niso omejeni le na službene zadeve, marsikdo pa se rad tudi lepše obleče in gre v mesto.
V iskanju ravnotežja med družbenimi spremembami, zdravstvenimi zahtevami in željami delavcev je torej najpomembnejši vodja, za povrhu mora skrbeti še za delovno uspešnost. »Bolj
kot kadar koli prej je pomembna empatija vodij. Skrb za počutje in informiranost zaposlenih. V trenutnih razmerah se v IBM-u osredotočamo na učinkovito interakcijo med zaposlenimi
in priporočamo, da se vse vodje podjetij vsakodnevno srečujejo s svojimi ekipami na virtualnih sestankih,« poudarja kadrovnica Nevenka Oštarjaš iz IBM. »Ti sestanki naj ne bodo samo
poslovne narave. Priporočeni so pogovori v skupini, kaj posamezniki delajo, kako se počutijo, s kakšnimi izzivi se srečujejo. Denimo, enkrat tedensko organiziramo virtualni sestanek,
da se v ekipi igrajo določene igrice za zabavo in spoznavanje sodelavcev.«

Mehke vrline pred formalnimi pogoji
Delovna mesta se bodo preoblikovala, žal so mnoga izginila, a vsaka kriza prinaša nove priložnosti. Delovni proces se zato spreminja tudi za iskalce kadrov (headhunters), Laura
Smrekar iz Competa tako predstavlja, da bodo »sestavni del procesa iskanja in izvora kadrov poleg virtualnih razgovorov tvorili tudi umetna inteligenca, masivni podatki, virtualna
resničnost in podatkovno rudarjenje«.
Ena od sprememb prihodnosti bo očitno, da bodo še pomembnejše mehke vrline (osebne lastnosti, potencial posameznika …) in manj izpolnjevanje tradicionalnih formalnih pogojev
(stopnja in vrsta izobrazbe, leta izkušenj, raven jezikovnega znanja). »Lahko je nekdo vrhunski strokovnjak, a bo v določenem okolju neuspešen, saj delo in delovno okolje ne bosta v
skladu z njegovimi pričakovanji, načini dela, poslanstvom in življenjskimi vodili,« pravi Laura Smrekar. »Vse postaja bolj kompleksno, mehka področja prihajajo v ospredje tako za
kandidate kot tudi delodajalce. Potreba bo po večji kreativnosti, radovednosti, želji po učenju, drznosti, pogumu pa tudi po srčnosti, toplini in empatiji.«

Druga realnost: grožnje, pritiski, odpuščanja
Veliko je delavcev, ki radi delajo od doma, in enak trend ustreza podjetjem. Zaposlenim ni treba plačevati za prevoz v službo, manj je stroškov elektrike in ogrevanja, manj je okvar
računalniške opreme, porabe papirja in manj stroškov čiščenja. Skoraj vsi ti stroški se prenesejo na delavca, saj za službo porablja lastno elektriko, uničuje lastni računalnik, porabi več
ogrevanja …
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Čez noč se odpirajo dodatne težave. Kako naj v enosobnem stanovanju delata dva mlada sostanovalca? Naj eden sedi z računalnikom na stranišču in drugi na postelji? In četudi je
prostora več, pride do zasičenosti in ujetosti v prostoru, v času pandemije so bili doma še otroci, treba je kaj skuhati, z več ljudi v majhnem prostoru je težje brzdati napetosti …
»Pogovor o delu od doma je v resnici čistejša različica delavskih sprememb, saj obstaja tudi globlja, precej bolj umazana; grožnje o odpovedi, odjave iz socialnega zavarovanja,
psihološki pritiski … In to se dogaja delavcem, ki niti nimajo možnosti dela od doma. Kako naj namreč od doma dela gradbeni delavec ali čistilka?« se sprašuje Goran Lukić iz
Delavske svetovalnice. »Ta pogovor ima zato precej več ravni. Nikakor ne gre samo za delo od doma, spremenjen ergonomski vidik delavnega okolja ali spremenjeno socialno strukturo,
ampak je zraven ogromno psiholoških in pravnih bitk, da ljudje službo sploh obdržijo.«

Pogovor o delu od doma je v resnici čistejša različica delavskih sprememb, saj obstaja tudi globlja, precej bolj umazana;
grožnje o odpovedi, odjave iz socialnega zavarovanja, psihološki pritiski …
Goran Lukić

Največkrat se na Delavsko svetovalnico obrnejo iskalci pravice iz gradbeništva, gostinstva, turizma, čistilke, sobarice, vozniki …
»Imamo precej primerov odpovedi pogodbe delavcem, ki pridejo iz držav z rdečega seznama, čeprav gre za revne družine, velik
psihološki pritisk pa je tudi za delavce v karanteni,« poudarja Lukić. »Za predstavo, kako čudno stanje je to, si zamislimo dve
stanovanji: v enem je gradbeni delavec v karanteni, v drugem pa administrativni delavec, ki dela od doma in od katerega
delodajalec zahteva, da je ves čas na voljo. Tako sta oba ujeta doma, eden ne sme delati, za drugega pa je dom samo še delo.«
Sindikalist Goran Lukić. FOTO: Leon Vidic/Delo

partnerica

Čistilka kot poslovna

Učinki dela od doma so širši, kot se zdi. Ker v pisarni ni več delavcev, so vse bolj prazne tudi restavracije in pisarne, kamor so pred tem zaposleni hodili na kosilo ali kavo. »S
spreminjanjem delovnega okolja se spreminja vsa okolica,« razlaga Lukić. »Namesto restavracij bodo imeli še večjo vlogo dostavljavci hrane na dom. Vse potrebe bodo postale
individualne. Namesto močne kolektivne strukture bomo imeli razpršeno individualno.«
Veliko je torej vprašanj, neznank in dilem. »Kako bo denimo potekal sindikalni boj? Bomo imeli stavko prek videokonference?« opozarja borec za pravice delavcev iz Delavske
svetovalnice. »Morda se komu zdijo ta vprašanja smešna, ampak kljub temu jih moramo postavljati.«
A prav nič niso smešni sveži medmrežni oglasi z »mamljivimi« ponudbami za »ﬂeksibilno« delo vsem, ki bi bili pripravljeni čistiti stanovanja. Delavci od doma bodo tako imeli kmalu
tudi poslovne partnerje – dostavljavce hrane in čistilke.

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

Službeni računalniki, izobraževanja,
obveščanje o novostih
Pri Leku, delu švicarskega farmacevta Novartisa, so imeli že januarja 2018 okoli tristo aneksov k pogodbam za delo od doma, leto kasneje so jih imeli šeststo, letos januarja
preko 1300. »Novartis podpira kulturo ﬂeksibilnih oblik dela, seveda če to dopuščata narava in proces dela, z namenom uravnoteženja poslovnega in zasebnega življenja
zaposlenih. Ključno je zaupanje med vodjo in zaposlenim,« pojasnjujejo pri Leku. »Na tem področju vseskozi izpopolnjujemo potrebno infrastrukturo in sodelavce
izobražujemo, zato ob začetku epidemije nismo imeli nobenih težav s tem, da je lahko več kot 1500 sodelavcev nemudoma prešlo na delo od doma že prvi dan. Sicer je v času
pandemije od doma delalo več kot 1700 sodelavcev, trenutno pa v Novartisu v Sloveniji od doma dela več kot 940 sodelavcev.«
Za delavce od doma so pripravili nasvete za lažje privajanje na nove delovne okoliščine in jim dali na voljo več virtualnih orodij, da skrbijo za zdravje in boljše počutje. Tistim,
ki rabijo pregledovati velike tabele s podatki, so omogočili izposojo večjih službenih zaslonov, prav tako jih nenehno obveščajo o sprejetih ukrepih in novostih v družbi,
zaposlenim in njihovim družinskim članom pa nudijo več programov izobraževanja (Tignum X, Khan Academy in Coursera; vključujejo programe vodilnih svetovnih univerz
Yale, Stanford, Duke).
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Pregled - Slovenija, 28. 8. (petek) (dopolnjeno)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 28. avgusta.
LJUBLJANA - Komisija za preprečevanje korupcije je v predhodnem preizkusu potrdila resen sum kršitve zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije v primeru gostovanj kmetijske ministrice in predsednice DeSUS Aleksandre Pivec in
uvedla preiskavo, je na novinarski konferenci pojasnil predsednik komisije Robert Šumi. Poudaril je, da so preiskavo
razširili na več oseb, njena uvedba pa ne prejudicira končnih ugotovitev. V stranki DeSUS podpirajo začetek preiskave
KPK v zadevi Pivec, saj se bo le tako celovito raziskalo vsa dejstva. Ministrica se na uvedbo preiskave še ni odzvala.
LJUBLJANA - V Sloveniji so v četrtek ob 1338 testiranjih potrdili 42 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na
Twitterju. Po podatkih NIJZ je polovica okužb prenesenih v državi, epidemiološka situacija pa se še ne umirja. Zato je
NIJZ izdal priporočilo, da v prvem tednu šole vsi učenci v osnovni šoli v skupnih prostorih nosijo maske. Po podatkih
Sledilnika za covid-19 so v četrtek potrjene okužbe precej razpršene po državi, saj so jih zabeležili v kar 26 slovenskih
občinah. Trenutno je v državi aktivnih 423 okužb.
LJUBLJANA - Kanadski varnostni organi so izsledili in prijeli slovenskega državljana, ki so ga slovenski pravosodni
organi iskali z mednarodno tiralico zaradi sodelovanja v kriminalni združbi, ki je izvrševala kazniva dejanja zlorabe
prostitucije. Na pristojnem sodišču so za 24ur.com potrdili, da gre za Sergeja Racmana. Prijetje je povezano s primerom,
v katerem je specializirano državno tožilstvo julija 2019 na koprsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper 18 fizičnih in
eno pravno osebo v zvezi z delovanjem kluba Marina v Ajševici pri Novi Gorici. Prvoobtoženi je poslovnež Racman,
zoper katerega je sodišče odredilo pripor, policija pa je razpisala mednarodno tiralico.

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

LJUBLJANA - Predsednik uprave časopisne družbe Dnevnik Bojan Petan ter solastnik in direktor družbe Časnik Večer
Uroš Hakl sta potrdila, da je prišlo do ustavitve postopka združevanja podjetij. Petan je na skupščini Dnevnika nakazal,
da se je zapletlo zaradi nesoglasij o lastništvu, Hakl pa je za STA to zavrnil, saj da je bila težava nerealna cenitev
Dnevnika.
JESENICE - Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec si je v družbi predsednika uprave Darsa Valentina Hajdinjaka ogledal
gradbišče druge cevi karavanškega predora. Po Vrtovčevih besedah druga cev postaja realnost. Izvajalec del in Dars
zagotavljata, da bo maja 2025 predor končan, član Cengizove uprave Asim Cengiz pa je napovedal, da bodo končali še
prej. Turški delavci so sicer na gradbišču prisotni od julija, trenutno jih je 43.
LJUBLJANA - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opozarjajo, da izvajalci zdravstvenih storitev še vedno niso
dobili sredstev za stroške, ki so jih in jih še vedno imajo zaradi epidemije covida-19. Denimo odvzem brisa za testiranje
na okužbo je še vedno pokrit iz lastnih sredstev zavoda, zavodi naj bi do sedaj za ta namen plačali 9,9 milijonov evrov.
LJUBLJANA - V NSi so zadržani do predlaganega načina financiranja dolgotrajne oskrbe v osnutku zakona, ki prinaša
novo obremenitev prihodkov iz dela, je povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst NSi
Janez Cigler Kralj iz NSi. Napovedal je, da bodo predlagali svoj model financiranja dolgotrajne oskrbe, omenil je možnost
preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje je izplačal novo tranšo povračil nadomestil plač z naslova čakanja na delo, in
sicer v višini 10,3 milijona evrov. S tem je skupen znesek izplačil za ta ukrep dosegel 268,7 milijona evrov. Finančna
uprava RS pa je ponudnikom turističnih nastanitev nakazala skupno 21,4 milijona evrov. Za toliko je bilo namreč
unovčenih turističnih bonov od 1. do 15. avgusta. Gre za četrto nakazilo ponudnikom turističnih storitev; naslednje
nakazilo bo sredi meseca septembra.
LJUBLJANA - Pandemija koronavirusa je močno zarezala v poslovanje Petrola. Ta je na ravni skupine v prvem polletju
ustvaril za 28 odstotkov manj prihodkov od prodaje, ki so dosegli 1,5 milijarde evrov. Čisti dobiček je znašal 20,6 milijona
evrov in je bil za 49 odstotkov nižji od primerljivega lanskega, so sporočili iz družbe.
LJUBLJANA - V Sloveniji je bilo v drugem letošnjem četrtletju 53.000 brezposelnih, kar je 9000 več kot v istem obdobju
lani. Stopnja anketne brezposelnosti je bila 5,2-odstotna in s tem za odstotno točko višja kot v drugem četrtletju 2019,
kažejo podatki statističnega urada.
BERLIN - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je udeležil neformalnega srečanja zunanjih ministrov članic EU v
Berlinu. Ministri so pozvali Turčijo, naj preneha z enostranskimi aktivnostmi v vzhodnem Sredozemlju, ki načenjajo
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odnose z Grčijo in Ciprom, s tem pa tudi z EU. Potrdili so tudi namen priprave seznama oseb, odgovornih za volilne
prevare in nasilje po predsedniških volitvah v Belorusiji.
LJUBLJANA - Prva gradbena dela na severnem delu tretje razvojne osi na priključku Gaberke bo za 8,47 milijona evrov
brez DDV opravil konzorcij podjetij Kolektor, CGP in VOC Celje, je na portalu javnih naročil objavil Dars. Z objavo
odločitve je začel teči rok za vložitev zahtevkov za revizijo, ki traja osem delovnih dni.

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

LJUBLJANA - V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko.
Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je
bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje po njihovem prepričanju postalo ministrstvo proti
okolju. Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov podali proti ministrstvu za okolje. Po
približno uri in pol so se razšli, glede na napovedi pa je proteste pričakovati tudi septembra. Že zgodaj popoldne pa je bilo
okoljsko ministrstvo prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za podnebno pravičnost. Ti so prepričani, da minister Vizjak
vztrajno ruši vse okoljske varovalke.
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Policisti na petkovem protestu v Ljubljani
ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranji,
sicer potekal mirno
Policisti so na petkovem protestu v Ljubljani ugotovili eno kršitev zakona o javnih zbiranjih, sicer pa je shod potekal
mirno, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Na shodu, ki se je začel okoli 19. ure na Prešernovem trgu, se je
po podatkih policije zbralo okoli 4000 protestnikov, ki so po Slovenski odšli do ministrstva za okolje.
Policisti so opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in mir, zagotavljali varnost udeležencev
obeh protestnih shodov, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in
zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Dogodek je potekal mirno, so pa policisti za promet zaprli več ulic v okolici
zaradi zagotovitve varnosti. Neprijavljen shod se je zaključil okoli 20.30.
Na Policijski upravi Ljubljana nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih
dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo.

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

Protestniki so na 19. petkovem protestu v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozarjali so, da je vladi bolj kot za
naravo mar za dobiček, in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod
čigar vodstvom je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.
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Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister
Vizjak

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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V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko.
Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona.
Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo
proti okolju, so prepričani.

BESEDILO SE NADALJUJE PO OGLASU

Find Your Match Today, These Ladies Are Looking For
Men 35+
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo
dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo med drugim slišati v govorih na napolnjenem Prešernovem trgu, ki je že več
tednov izhodišče za petkove protivladne proteste.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po Dunajski cesti, kjer so
ustavili promet, podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali so se pred stavbo in vzklikali "Država smo mi!", na transparentih pa
je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in
narave ter Ni planeta B.
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Po približno uri in pol so se protestniki razšli, glede na napovedi pa je proteste pričakovati tudi septembra.

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

Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za podnebno pravičnost.
Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke. Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev
pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva za okolje.
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Dnevnik.si
Pozdravljeni, Matjaž

PROTEST

Urška Rus
29. avgust 2020 06:00
29. avgust 2020 6:00
Predviden čas branja: 5 min

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

NAJNOVEJŠE
14 min

Na slovenskih
nogometnih
stadionih že v
soboto spet
dovoljeni gledalci

27 min

Švedski gre bolje
od drugih
evropskih
gospodarstev

42 min

V Skupini Petrol
za polovico
manjši dobiček

52 min

Sami fini fantje

57 min

Dom upokojencev
Tabor: “Tukaj je
lepo!”

Devetnajsti petkov protest: proti
razprodaji narave in države
Množica protestnikov je včeraj izpostavila brezbrižen odnos vlade do
okolja, sporne spremembe gradbene zakonodaje, napade na nevladne
organizacije in okolju neprijazne poteze okoljskega ministra Andreja
Vizjaka. Ta je po njihovih besedah postal minister “proti okolju”.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Protestniki so prepričani, da minister za okolje Andrej Vizjak vztra
ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo in ne za dobičkon

»Ta vlada z rednimi aferami že več kot štiri
mesece vsak teden na ulice požene več tisoč
ljudi. Vedno znova zahtevamo demokratično,
dostojno in varno prihodnost za vse. Tokrat je na
tapeti novi gradbeni zakon, ki ga je ministrstvo
za okolje in prostor dalo v javno razpravo. Z njim
se bodo razrahljale okoljske varovalke,
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investitorji pa bodo lahko začeli graditi še pred
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, in to
velja tudi za gradnje s pomembnim vplivom na
okolje,« je zbrane na včerajšnjem že
devetnajstem zaporednem petkovem protestu
nagovorila Gaja Brecelj iz organizacije
Umanotera.
Protesti so bili tudi včeraj, kot je v navadi zadnjih
nekaj tednov, posvečeni eni od problematik, ki
kažejo, da vlada ne deluje v interesu
državljanov. Tokrat so protestniki opozarjali zlasti
na sporne določbe novega gradbenega zakona
in mačehovski odnos vlade do okolja. Pokazalo
se je tudi, da so se številni protestniki vrnili z
dopustov, saj je bil Prešernov trg, kjer so se
zbrali, zopet tako poln kot pred poletjem. Vsaj
tisoč se jih je nato sprehodilo do ministrstva za
okolje, kjer so z vzkliki, žvižgi in transparenti
opozarjali, da zahtevajo ministra, ki se bo
dejansko zavzemal za okolje.

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

Rahljanje okoljskih varovalk
»Današnji protest je logičen odziv na ponovni, že
četrti poskus ministra Vizjaka, da tokrat v novem
gradbenem zakonu oživi in podaljša sporne
člene protikoronskih zakonov, ki jih je ustavno
sodišče že zadržalo,« nam je pred protestom
povedal ustanovitelj gibanja Balkan River
Defence Rok Rozman. Spremembe gradbenega
zakona, ki je trenutno v javni obravnavi, namreč
vsebinsko sledijo spremembam, ki jih je
ministrstvo uvedlo že v sklopu protikoronskih
paketov. O nekaterih med njimi na pobudo
okoljskih organizacij presoja ustavno sodišče.
Med drugim sodišče presoja določilo, da bi
investitor po novem – na lastno odgovornost –
lahko začel graditi ob pridobitvi gradbenega
dovoljenja, četudi to še ne bo pravnomočno in bi
bile zoper njega vložene pritožbe. »Ta člen ni nič
drugega kot umikanje vseh okoljskih varovalk,«
je poudaril Rozman. Brecljeva pa je delovanje
spornega določila ponazorila takole: »Zraven
vas lahko začnejo graditi okoljsko sporen objekt,
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in še preden bo stroki uspelo dokazati resen
vpliv na okolje in vaše zdravje, bo objekt že
zgrajen.«

Onemogočanje delovanja
nevladnih organizacij
V Balkan River Defence nasprotujejo tudi
določilu, ki po vzoru spremenjenega zakona o
ohranjanju narave zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih
izdaje integralnih dovoljenj, celo v primeru velikih
posegov v naravo. Kritični so tudi do
omogočanja nekontrolirane gradnje velikih
skladišč. Ta bi po novem, če bi jih investitor
postavil ob svoji stavbi in za obdobje treh let,
lahko zgradili brez kakršnih koli pravil glede
odstranljivosti, brez podlage v prostorskih načrtih
in preverjanja ustreznosti umeščanja v prostor.
»Ta skladišča bodo po preteku roka zelo verjetno
ostala točno tam, kjer so jih postavili,« skrbi

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

Rozmana.

Javna obravnava podaljšana
Na ministrstvu za okolje so sicer že večkrat
poudarili, da si obetajo, da bodo s spremembami
gradbene zakonodaje dali pospešek
»prioritetnim državnim projektom«. Med drugim
hidroelektrarni Mokrice, ki so jo skupaj s 186
investicijami, vrednimi preko sedem milijard
evrov, uvrstili na seznam prioritetnih projektov.
Gradbena dovoljenja za te objekte naj bi po
novem izdajalo kar ministrstvo samo. »Jasno je,
da minister kot bivši vodja službe za investicije in
razvoj pri družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi
rešuje neuspešno dokončane osebne projekte iz
preteklosti,« je prepričan Rozman. Javna
obravnava spornega predloga gradbenega
zakona bi se sicer morala izteči že v ponedeljek,
a je ministrstvo rok podaljšalo do 10. septembra.
Podaljšanje javne obravnave so med drugimi
predlagali v Inženirski zbornici Slovenije, kjer
pravijo, da so predlagane spremembe zelo
obsežne, javna obravnava pa je bila mogoča le
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en mesec v času letnih dopustov, ko aktiviranje
stroke in resno oblikovanje delovnih skupin ni
bilo mogoče.

Štirje meseci protivladnih
protestov
Včerajšnji protest je v Ljubljani potekal že 19.
zapovrstjo. Protestniki z množičnimi shodi vse
od konca aprila (s posamičnimi protestniškimi
akcijami pa od marca) zahtevajo odstop vlade
pod vodstvom Janeza Janše in opozarjajo na
njeno sovražnost, avtoritarnost in
koruptivnost. Iz tedna v teden izpostavljajo
nova sporna ravnanja vlade, kot so
mahinacije pri nabavi zaščitne opreme,
napadi na medije in kritično misleče, afere
kmetijske ministrice Aleksandre Pivec,
odstavljanje in kadrovanje v policiji in drugod,
nezadostna skrb za starejše… Znotraj
protestniškega gibanja sta se izoblikovali dve
struji. Prva, številčno sicer bistveno šibkejša
skupina protestnikov iz tedna v teden vztraja
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na Trgu republike. Med njimi se je javno
najbolj izpostavila aktivistka Tjaša Prošek.
Druga skupina, ki ji je celo v času poletnih
počitnic uspelo zbrati vsaj tisoč udeležencev,
pa se običajno zbere na Prešernovem trgu in
se nato poda na obhod po ljubljanskih ulicah
do izbrane simbolične lokacije. Ta del
protestniškega gibanja zaznamujejo bolj
performativne akcije, njegov najbolj
izpostavljen akter pa je režiser in aktivist Jaša
Jenull. Za prihodnji petek sicer tudi ta del
gibanja napoveduje ponoven pohod do Trga
republike, kjer bodo pričakali poslance, ki se
vračajo s parlamentarnih počitnic.

Huawei MateBook z darilom
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Sami fini fantje

Stanovanjska politika: Socializmu
se lahko zahvalimo, da nismo v
hujši krizi
Dokler država ne bo zagotovila sistemskega vira za nanciranje
stanovanjske gradnje, kar so predvideli vsi ključni dokumenti na tem
področju, se bomo vrteli v začaranem krogu in se spraševali, za koga
investitorji gradijo stanovanja za štiri in več tisoč evrov za kvadratni meter.
Seveda jih gradijo za najbolj premožne, ker imajo pri taki gradnji lahko
največje dobičke.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

(Foto: Bojan Velikonja)
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Stanovanj v Ljubljani je premalo, so predraga,
premajhna, zastarela in na trgu kronično
primanjkuje dostopnih najemnih stanovanj. Tako
bi lahko zelo na kratko povzeli stanovanjsko
problematiko v našem glavnem mestu, ki jo v
odsotnosti učinkovite stanovanjske politike vse
bolj kroji trg, ta pa deluje le po logiki čim višjih
donosov. »Na zasebnem najemnem področju to
pomeni, da se oddajajo starejša stanovanja po
izjemno visokih cenah in pod negotovimi pogoji,
pri gradnji tržnih stanovanj pa vidimo, da
investitorji gradijo premalo in da je večina teh
stanovanj cenovno nedostopnih,« opozarja
Klemen Ploštajner, mladi raziskovalec na
Fakulteti za družbene vede.
Slovenija je po njegovem mnenju na
stanovanjskem področju padla na izpitu in samo
obdobju socialistične gradnje in
samograditeljstva v nekdanji skupni državi se
lahko zahvalimo, da danes nismo sredi še hujše
stanovanjske krize. Statistika pravi, da smo v
Sloveniji med leti 2011 in 2018 izgubili kar 5600
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neprofitnih najemnih stanovanj, tudi gradnja
tržnih stanovanj je v tem času precej zamrla. Če
je bilo leta 2008 po ocenah statističnega urada v
Ljubljani dokončanih več kot 1500 stanovanj,
leta 2009 pa 830, je bilo v naslednjih desetih
letih v povprečju letno zgrajenih le še 320
stanovanj.
Da gradnja stanovanj še zdaleč ne sledi
demografskim spremembam v Ljubljani, potrjuje
tudi podatek, da se je število gospodinjstev med
letoma 2011 in 2018 v prestolnici povečalo za
5700, medtem ko je bilo v tem času zgrajenih le
2300 novih stanovanj. In še zanimivost: v
Ljubljani se je po dostopnih podatkih največ
stanovanj gradilo med leti 1975 in 1985, ko je
bilo letno dokončanih od 1500 do 2500
stanovanj, kar je trikrat do petkrat več, kot je bilo
stanovanj zgrajenih lani.
A problematično je tudi dejstvo, kakšna
stanovanja so se gradila v zadnjih desetih letih.
Če so štiri- in večsobna stanovanja, ki jih
običajno povezujemo z luksuzno gradnjo, leta
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2008 predstavljala manj kot petino vseh
zgrajenih stanovanj, so lani taka stanovanja
zajemala že več kot polovico vseh zgrajenih
stanovanj. Če je glede na izdana gradbena
dovoljenja povprečno načrtovano stanovanje leta
2007 merilo dobrih 75 kvadratnih metrov, je lani
površina narasla že na več kot 130 kvadratnih
metrov. »V Ljubljani je povprečen projekt
trenutno vila blok s 15 stanovanji za 4000 evrov
za kvadratni meter ali več. Jasno je torej, da
zasebni trg ne more nadomestiti državne
stanovanjske politike, kar se odraža v stanju, ki
ga trenutno imamo – to je, da vedno težje
pridemo do stanovanja in da 60 odstotkov
mladih še vedno biva doma,« pravi Ploštajner.
Eksplozivni mešanici skope ponudbe stanovanj
na trgu, dragih zemljišč, zamrle gradnje v času
nepremičninske krize in postopnega oživljanja
gospodarske rasti ter s tem povpraševanja se je
v zadnjih letih pridružila še dobičkonosna oddaja
stanovanj turistom prek spletnih platform Airbnb
in Booking, ki je dodobra osiromašila ponudbo
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najemnih stanovanj, in to predvsem tistih bolj
kakovostnih. V nasprotju s klasičnim najemom,
ki ob trenutnih cenah stanovanj – ob
upoštevanju vseh stroškov, amortizacije in
davkov – lastnikom kljub vrtoglavim najemninam
ne zagotavlja nič kaj vrtoglavih donosov, so
zaslužki pri turističnem oddajanju lahko zelo
visoki, marsikdo pa je zaradi tega šel načrtno v
nakup stanovanja, kar je prav tako vplivalo na
dvigovanje cen na trgu.

Kdaj do sistemskega vira
nanciranja?
Nekaj optimizma, da bo na stanovanjskem
področju zavel nov veter, je leta 2015 vlilo
sprejetje resolucije o nacionalnem
stanovanjskem programu do leta 2025, v kateri
si je država zadala cilj, da bo gradnjo javnih
najemnih stanovanj postopoma povečevala do
1500 stanovanj na leto, tako da bi do leta 2025
število najemnih stanovanj v javni lasti z 20.460
povečali na 33.000. Resolucija navaja tudi dva
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ključna pogoja, da bi se to lahko zgodilo: prvi je
reforma stanovanjske zakonodaje do leta 2016,
drugi, še bolj ključen, pa je zagotovitev trajnega
vira financiranja stanovanjske gradnje. Pet let po
sprejetju resolucije država ni sprejela ne novega
stanovanjskega zakona ne našla sistemskega
vira financiranja.
Lani jeseni so na ministrstvu za okolje in prostor
sicer predstavili osnutek novega stanovanjskega
zakona, vendar se je po menjavi vlade nova
zasedba na ministrstvu odločila, da bo raje
popravila in dopolnila obstoječi stanovanjski
zakon. Kot je v nedavni spletni razpravi, ki jo je
organizirala mreža Stanovanja za vse, pojasnil
Matija Polajnar z direktorata za prostor, graditev
in stanovanja na ministrstvu, so se za to odločili,
ker so ocenili, da bi v preostalih dveh letih
mandata težko sprejeli sistemski zakon.
»Ministrstvo je presodilo, da kot problem
zaznava dostopnost najemnih stanovanj, zato se
je odločilo, da so spremembe zakona potrebne
predvsem zaradi krepitve fonda dostopnih
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najemnih in javnih najemnih stanovanj,« je
povedal Polajnar in dodal, da bodo nato
nadaljevali s pripravo novega sistemskega
zakona.
Gotovo je med ključnimi spremembami, ki jih
predlagajo na ministrstvu, dvig neprofitne
najemnine, ki bi sledil rasti življenjskih stroškov
od leta 2007, ko so se te nazadnje usklajevale.
Ob tem bi dvignili tudi subvencije za socialno
šibkejše, ki ne bi smeli občutiti podražitev. »S
tem ukrepom dosežemo to, da ustavimo krčenje
fonda najemnih stanovanj. Za nove investicije pa
je že s temi spremembami predvideno višje
zadolževanje skladov, kar je predvideval že
osnutek novega stanovanjskega zakona,« je
razložil Polajnar.
Direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada
Sašo Rink je ocenil, da bi dvig najemnin zanje
letno pomenil približno milijon evrov višje
prihodke, a da bo imela po drugi strani občina
višje stroške s subvencijami. A bolj kot
subvencije za socialno najšibkejše najemnike v
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neprofitnih stanovanjih občino vse bolj bremenijo
subvencije tržnih najemnin, do katerih so
upravičeni tisti, ki kljub izpolnjenim pogojem še
niso dobili neprofitnega stanovanja. Te
subvencije so se namreč s 300.000 evrov v letu
2012 lani dvignile že na 2,5 milijona evrov, ki so
jih izplačali približno 900 gospodinjstvom.
Računati na to, da bi dvig neprofitnih najemnin
stanovanjske sklade finančno bistveno okrepil, je
torej iluzorno. Nekoliko več manevrskega
prostora bo zanje pomenilo rahljanje omejitev
zadolževanja, kar naj bi za ljubljanski sklad
pomenilo okoli 100 milijonov kreditnega
potenciala ali približno 1000 novih stanovanj. A
primanjkljaj javnih najemnih stanovanj glede na
število vlog na javnih razpisih ocenjujejo na okoli
4000 stanovanj, kar pomeni, da bi ga sklad tudi z
največjo možno zadolžitvijo zmanjšal za četrtino,
nato pa mu bi zmanjkalo denarja. »Zato je več
kot prepotrebno priti do sistemskega vira
financiranja, ki ga ta vlada obljublja v koalicijski
pogodbi, in upam, da bodo čim prej pristopili k
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iskanju tega vira. Prejšnja vlada je recimo
obljubila 0,4 odstotka BDP, kar pomeni okoli 200
milijonov evrov letno za stanovanjsko gradnjo na
območju celotne Slovenije. Verjamem, da tega
ob 10 milijard evrov težkem proračunu ni tako
težko zagotoviti,« je v razpravi o spremembah
stanovanjskega zakona povedal Rink.

Mesto Dunaj zemljišča
kupuje, ne pa prodaja
Ena bolj smiselnih rešitev bi bila, da bi sistemski
vir za financiranje gradnje stanovanj vezali na
davek na nepremičnine, ki bi z ustreznimi
rešitvami lahko že sam po sebi blagodejno
vplival na stanovanjski trg. »Obdavčitev ne bi
smela imeti samo finančnega smisla, ampak bi
morala vplivati tudi na to, kako se prostor
izrablja. Stavbna zemljišča so recimo zelo malo
obdavčena, sploh v Ljubljani pa je veliko
primerov, ko lastniki z gradnjo dolgo čakajo na
zanje najbolj ugodne razmere na trgu. V teh
primerih bi jih lahko že primerna obdavčitev
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spodbudila h gradnji,« pravi Ploštajner. Ob tem
izpostavlja, da so se najbolj uspešne države na
stanovanjskem področju osredotočile predvsem
na to, kako stanovanja gradimo čim ceneje in
čim bolj učinkovito. Začenši z dostopom do
stavbnih zemljišč in jasnimi pogoji za izrabo
prostora.
Na ministrstvu za okolje in prostor so sicer v
dopolnitvah stanovanjskega zakona recimo
predvideli predkupno pravico stanovanjskih
skladov in neprofitnih organizacij v primeru
prodaje občinskih zemljišč, a ker jih bodo občine
še naprej prodajale po načelu čim višje cene,
bodo ta za sklade še naprej težko dostopna. Na
Dunaju, ki ga mnogi jemljejo za zgled, je logika
obrnjena na glavo: mesto stavbnih zemljišč v
glavnem ne prodaja, temveč jih zelo načrtno
kupuje in jih komunalno opremi. Nato z razpisom
na podlagi arhitekturnih, urbanističnih in
finančnih kriterijev izbere investitorja za
stanovanjsko gradnjo, ki je ponavadi neprofitna
stanovanjska zadruga. Finančna konstrukcija
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projekta je običajno taka, da mesto zadrugi
ugodno proda zemljišče in zagotovi poceni
kredit. Praviloma se zadruga deloma zadolži še
na trgu, del vložka predstavljajo njena sredstva,
del pa kot varščino prispevajo tudi najemniki.
Pozornost je torej usmerjena k zagotavljanju
poceni gradnje stanovanj, začenši s smotrnim
ravnanjem s stavbnimi zemljišči.
Ker je okoli 45 odstotkov vseh stanovanj na
Dunaju socialnih in so ali v lasti mesta ali v lasti
zadrug, je do njih upravičenih kar 80 odstotkov
Dunajčanov. Kot nam je v pogovoru pred nekaj
leti povedal Kurt Puchinger, ki pri dunajskem
stanovanjskem skladu vodi odbor za stavbna
zemljišča, so z visokimi dohodkovnimi mejami
dosegli, da so poceni najemna stanovanja
dostopna tudi srednjemu sloju, kar se jim zdi
zelo pomembno. Dohodke bodočih najemnikov
preverjajo samo, ko ti zaprosijo za stanovanje, in
če se jim v naslednjih letih dohodek zelo poveča,
zaradi tega ne izgubijo stanovanja. »Nesmiselno
se nam zdi, da bi tako kaznovali uspešne ljudi.
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Nasprotno, vedno lahko zaprosiš za večje
stanovanje, če si ga sposoben plačevati,« nam
je zaupal.

Ni zakonskih pogojev za
stanovanjske zadruge
Ker je neprofitnih najemnih stanovanj pri nas
premalo še za socialno najšibkejše, je naša
stanovanjska politika v pretežni meri socialna, in
ne širša razvojna politika, kot bi morala biti. Iz te
predpostavke izhajajo tudi ocene o primanjkljaju
javnih najemnih stanovanj, ki ga v Ljubljani na
podlagi vlog na razpisih za neprofitna najemna
stanovanja ocenjujejo na 4000, a te ocene ne
upoštevajo dejstev, da se veliko ljudi na te
razpise sploh ne prijavlja in da se marsikatero
gospodinjstvo, če bi bila na voljo dostopna
najemna stanovanja, ne bi odločilo za
astronomske kredite in nakup stanovanja.
Vprašanja dostopnih najemnih stanovanj v tujini
že dolgo uspešno rešujejo zasebne neprofitne
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stanovanjske organizacije, ki so lahko
organizirane kot zadruge, delniške družbe ali
družbe z omejeno odgovornostjo. Stanovanjske
zadruge so zato navedene tudi v že omenjenem
nacionalnem stanovanjskem programu do leta
2025, pri čemer so po posameznih občinah
nastali tudi že obrisi pilotnih projektov. Eden
takih je recimo stanovanjska zadruga na Rakovi
jelši, v kateri bi moči združili ljubljanski in
republiški stanovanjski sklad ter zadruga
Zadrugator. V osnovi je bilo zamišljeno, da bi
občinski stanovanjski sklad zadrugi zagotovil
zemljišče, republiški stanovanjski sklad pa
posojilo za gradnjo stavbe, v kateri naj bi bilo od
30 do 40 stanovanj. Člani zadruge bi vplačali
lastni delež v vrednosti od pet do deset
odstotkov vrednosti stanovanja in mesečno
plačevali stroškovno najemnino, iz te pa bi
zadruga odplačevala posojilo.
A projekt, tako kot še nekateri drugi podobni
projekti, stoji, saj obstoječa zakonodaja ne
omogoča, da bi javni partnerji zasebnim
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neprofitnim zadrugam podelili neodplačno
stavbno pravico. Tako možnost je osnutek
novega stanovanjskega zakona predvideval, a
so se na okoljskem ministrstvu odločili, da je v
spremembe in dopolnitve obstoječega zakona
ne vključijo, saj naj bi po besedah Matije
Polajnarja z okoljskega ministrstva to bila
sistemska sprememba, »ki presega okvire nujnih
sprememb, ki jih je treba sprejeti takoj«. Direktor
ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink
je prepričan, da zaradi tega zamujamo lepo
priložnost, saj so se zadruge izkazale za
uspešen model tudi v zelo kapitalistično
naravnanih državah.

Stanovanjska zadruga v
nekdanji tovarni krst
Ena najbolj prepoznavnih stanovanjskih zadrug
je gotovo Sargfabrik, ki je nastala leta 1996 kot
del revitalizacije industrijskega kompleksa
nekdanje tovarne krst v dunajskem 14. okrožju.
Ker je v mnogih pogledih šlo za pionirski projekt,
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je nastajal razmeroma dolgo, in sicer že od
sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Članov zadruge je bilo na začetku 35, vsak pa je
za nakup milijon evrov vrednega zemljišča
prispeval 7300 evrov, kar je naneslo nekaj več
kot 250.000 evrov, to pa je bilo dovolj za polog
za 25-letno hipotekarno posojilo. Okoli 13,6
milijona evrov vredno gradnjo je finančno izdatno
podprlo mesto, ki je v projekt vložilo 5,8 milijona
evrov, dolgoročno posojilo je bilo vredno 5,3
milijona evrov, prvotni člani zadruge pa so
vplačali še 2,5 milijona evrov lastnih sredstev, ki
jih ob selitvi ustrezno revalorizirana dobijo
vrnjena nazaj.
Štiri leta po dokončanju soseske Sargfabrik je
zadruga kupila še stavbo v sosednjem
stanovanjskem kareju, ki so jo poimenovali Miss
Sargfabrik. Danes zadruga na dveh lokacijah
razpolaga s 112 najemnimi stanovanj, ki so zelo
prilagodljiva potrebam in profilom stanovalcem.
Ti imajo v soseski, ki je zaradi ugodnejših
pogojev, predvsem parkirnih normativov,
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registrirana kot študentski dom oziroma hostel,
številne prostore za druženje in tudi vse na
dosegu roke, saj kompleks zajema tudi bazen,
vrtec, restavracijo, koncertno dvorano, knjižnico,
zeliščni vrt na strehi stavbe…
Najemnina v povprečju znaša 8,45 evra za
kvadratni meter, kar je pol manj od tržnih
najemnin v okolici, ki so tako visoke tudi zaradi
ugleda, ki ga je soseski prinesel projekt
Sargfabrik. Približno tretjina najemnine gre za
odplačilo posojila, preostalo zajemajo stroški za
vzdrževanje skupnih prostorov, zavarovanje,
rezervni sklad, v najemnino pa so tudi že
vključeni stroški ogrevanja, vode in ravnanja z
odpadki. Posebnost je tudi socialni sklad v višini
27 centov na kvadratni meter, ki ga upravljata
dva ombudsmana in ki denar dodeljujeta
najemnikom, ki si ne morejo privoščiti najemnine
ter stroškov bivanja.
Zadruga Sargfabrik je bila namreč že od samega
začetka načrtovana kot izrazito socialni projekt, s
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poudarkom na multikulturnosti, strpnosti in
integraciji. V soseski so tako prostor našli
politični azilanti, begunci, posebna pozornost je
namenjena potrebam invalidov in
enostarševskim družinam.
Lahko bi rekli, da je zadruga na neki način tudi
žrtev lastnega uspeha, saj so se cene
nepremičnin in storitev zaradi nje v soseski
bistveno dvignile, čakalni seznam za sprejem pa
je izredno dolg. Ker so najemniki zelo navezani
na skupnost, tu večinoma živijo do smrti,
posebej na prvotni lokaciji, kjer so stanovanja
večja, medtem ko se v Miss Sargfabrik najemniki
bolj pogosto menjujejo. Zadruga se neprestano
sooča z novimi izzivi, ključna med njimi sta
gotovo staranje najemnikov in naraščajoči
stroški vzdrževanja stavbe, ki bo kmalu potrebna
temeljite prenove.
A ne glede na morebitne težave, ki v prihodnosti
čakajo Sargfabrik, je neizpodbitno, da je ta
model stanovanjskega zadružništva navdihnil
številne druge, tudi veliko večje stanovanjske
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projekte na Dunaju. Med največjimi je
revitalizacija območja Aspern Seestadt, kjer pod
taktirko dunajske občine nastaja pravo malo
futuristično mesto, kjer naj bi do leta 2028 živelo
in tudi delalo 20.000 ljudi.
Zaključimo lahko, da projekt stanovanjskega
sektorja, ki bi deloval po neprofitnih načelih,
gotovo ne more uspeti zgolj v nekaj letih, a to še
ne pomeni, da lahko zato z vzpostavitvijo
pogojev za delovanje stanovanjskih zadrug in
drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij
odlašamo v neskončnost. »Že srednjeročno
lahko namreč realiziramo vzorčne projekte in
začnemo krepiti ta sektor, ki je recimo na Dunaju
izjemnega pomena. Bistveno je, da se začnejo
sredstva iz zasebne sfere pretakati v družbeno
koristne projekte, ne pa da se finančni viri v
Ljubljani pretakajo samo v luksuzno gradnjo,«
opozarja Ploštajner.
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Zagotovite si svoj prenosnik Huawei MateBook in
kot darilo prejmite nahrbtnik!

Rešitve za prezračevanje
Z naprednimi rešitvami zagotavljamo svežino
in udobje v prostoru.
Bossplast d.o.o.
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Protestniki so se spravili nad ministra Vizjaka,
žvižgače na ministrstvu pozivajo, naj ga izdajo
(FOTO)
Reporter, STA

29. avg. 2020

6:00
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DELI NA:

Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike. - Foto: Bobo
V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa
tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za
naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega
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zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom
je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem
interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in
naravo," je bilo med drugim slišati v govorih na napolnjenem Prešernovem trgu,
ki je že več tednov izhodišče za petkove protivladne proteste.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš
in na kolesih po Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, podali proti ministrstvu
za okolje. Zbrali so se pred stavbo in vzklikali "Država smo mi!", na
transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim
ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni planeta
B.
Po približno uri in pol so se protestniki razšli, glede na napovedi pa je proteste
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pričakovati tudi septembra.
Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo
izvedli Mladi za podnebno pravičnost. Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno
ruši vse okoljske varovalke. Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev
pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in
vrati ministrstva za okolje.
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FOTOGALERIJA: Petkovi protivladni protesti
Tokratni protesti v v znamenju okoljske tematike

© Gašper Lešnik
V Ljubljani so že 19. petek zapored potekali protesti, ki so tokrat v ospredje postavili okoljsko tematiko. Opozorili so, da je vladi bolj kot za naravo
mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, saj je pod njegovim vodstvom
ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani protestniki.
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje
in naravo," je bilo med drugim slišati v govorih na napolnjenem Prešernovem trgu.
Od tam so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, podali proti ministrstvu za
okolje. Zbrali so se pred stavbo in vzklikali "Država smo mi!", na transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim
ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni planeta B.
Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za podnebno pravičnost. Prepričani so, da minister
Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke. Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo,
kaj se dogaja za stenami ministrstva za okolje.
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V fotogaleriji spodaj si lahko ogledate fotograﬁje Gašperja Lešnika in Boruta Krajnca.
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FOTO: "Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko
zavzemal za okolje in naravo"
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novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5f4953f8b99bc/foto-hocemo-ministra-za-okolje-ki-se-bo-dejansko-zavzemal-zaokolje-in-naravo

Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega
zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje
postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo
ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo med drugim slišati v
govorih na napolnjenem Prešernovem trgu, ki je že več tednov izhodišče za petkove protivladne
proteste.
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Bobo
Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po
Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali so se pred stavbo
in vzklikali "Država smo mi!",na transparentih pa je bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo
za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in narave ter Ni
planeta B.
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Bobo
Petkov protest je minil v znamenju okoljske tematike.
Po približno uri in pol so se protestniki razšli, glede na napovedi pa je proteste pričakovati tudi
septembra.
Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za
podnebno pravičnost. Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke.
Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti
povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva za okolje.
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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.
Delite članek
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Protivladni protestniki za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike"
19. petek protest pod geslom: "Države ne damo za gradbeno jamo!"
Gorazd Kosmač | 28. avgust 2020 ob 19:13 Zadnji poseg: 28. avgust 2020 ob 21:15
Ljubljana - MMC RTV SLO

Protivladni protestniki so za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike". Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Protivladni protestniki so se že 19. petek zapored zbrali na Prešernovem trgu v središču prestolnice in protest končali za
Bežigradom, kjer so ustanovili svoj "Trg republike". V ospredju so bile okoljske note pod geslom "Države ne damo za gradbeno
jamo".

19. petek zapored protestniki izražajo nezadovoljstvo z vlado. Tokrat se bodo posvetili okoljski
problematiki. #protest pic.twitter.com/YNBTQcppNF
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020
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Prešernov trg v središču Ljubljane se je malo pred 19. uro kot vsak petek spet začel počasi polniti s protivladnimi protestniki, ki so tokrat protest
zavili v okoljske note in se posvetili pereči okoljski problematiki. "Zahtevamo trajnostni razvoj in varstvo narave, transparentnost nad javno porabo
sredstev in spoštovanje odločitev ustavnega sodišča! Države ne damo za gradbeno jamo!" so zapisali že pred protestom.

Minister Vizjak je na protestu vozil gradbeni bager. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Transparentov, ki so pozivali k odhodu trenutne vlade, ni manjkalo, tako je bilo moč opaziti "pada vlada", "predčasne volitve", pa tudi "rešimo se
Janše". Pri Prešernovem spomeniku so nato opozorili, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in prst uperili v novi gradbeni zakon. Glavna
tarča kritik je bil okoljski minister Andrej Vizjak, čigar maskota je na protestu vozila glasno ropotajoči gradbeni bager. Pod njegovim vodstvom je
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ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem
interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo slišati.
"Ne moremo samo kričati vlada pada in gotovi lopovi, treba je opozarjati na konkreten kriminal," pa je pozval eden od neuradnih vodij
protesta Jaša Jenull. Protestniki so pozivali k zaščiti žvižgačev, ki lahko po zgledu Ivana Galeta, na takšen konkreten kriminal pokažejo s prstom,
so izpostavili. September bo po njegovih besedah še zelo vroč, saj 19. petkov protestnikov ni upehalo. "Gremo na Trg republike," je pozval.

Po Slovenski cesti. Množica glasno žvižga, iz zvočnika spet odmeva "danes je
petek". #protestpic.twitter.com/raO1AKGulz
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Po Dunajski cesti naprej proti Bežigradu. #petkoviprotesti #protest pic.twitter.com/UMRlyv4noG
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Pohod po Ljubljani do "Trga republike"
Kolona protestnikov se je ob glasnih žvižgih in z glasbeno spremljavo nato odpravila po Čopovi ulici na Slovensko cesto, a ni zavila proti
državnemu zobru, pač pa v nasprotno smer proti Bežigradu. Spet je iz zvočnika odmevala melodija "danes je petek". Dolgo, večtisočglavo kolono
protestnikov, ki ji ni bilo videti konca, je spremljala policija in sproti zapirala promet, da so protestniki lahko varno nadaljevali pot. Nadaljevali so
po Dunajski cesti in v križišču z Linhartovo cesto ustanovili svoj "Trg republike" ter ga dodobra napolnili.
Sledili so okoljsko obarvani govori. "Ulice in ceste so naše. Tukaj bo danes naš Trg republike! Čigava je država? Čigavi reke in gozdovi? Naši!" so
vzklikali protestniki. "Države ne damo za gradbeno jamo! Naj nas sliši vsa Ljubljana!" je še odmevalo.
Transparentov z okoljsko tematiko ni manjkalo: "Mladim ni vseeno", "narava nima tviterja", "ni planeta B", "za ribe, za ptice, za delavske pravice",
"stop izkoriščanju ljudi in narave" itd.

Protestniki so ustanovili svoj Trg republike za
Bežigradom. #protest #petkoviprotestipic.twitter.com/ls3qqNrIDH
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

"Država smo mi". #protest #petkoviprotesti pic.twitter.com/wbHrxp3nwT
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

"Država smo mi" in prostovoljni prispevki
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Skandirali so tudi: "Država smo mi!" "Stopnjevali bomo pritiske in dejavnosti. Naprej bomo šli, ne nazaj. Vsak teden nas bo več in vsak teden bomo
bolj jezni in vsak teden bomo zaprli drugo ulico, drug trg in tudi Trg republike je naš!" je napovedal Jenull.
Ob koncu protesta so v za to namenjenem pujsku spet zbirali prostovoljne prispevke za solidarnostno plačilo kazni, ki so jih nabrali protestniki v
minulih petkih. Veliko kazni so na primer dobili s preskakovanjem zaščitnih ograj in branjem ustave pred parlamentom. Globa za ta prekršek znaša
okoli 350 evrov. Nato so se dogovorili, da se naslednji petek spet snidejo in se mirno razšli.

50

Aktualno24.si
Država: Slovenija

28.08.2020
Petek, 21:46

Kazalo

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

https://www.aktualno24.si/view/protestniki-za-bezi...

3/5

"Pujsek" za prostovoljne prispevke za plačilo kazni. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Jaša Jenull: "Ne moremo samo kričati vlada pada in gotovi lopovi, treba je opozarjati na konkreten
kriminal". Napovedal je, da bo september še zelo vroč. "19 petkov nas ni
upehalo". #protestpic.twitter.com/6Uo2cmIsTC
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Podpora žvižgačem pred ministrstvom
Še pred začetkom glavnega dogajanja na Prešernovem trgu, okoli 14.30, se je po poročanju STA-ja nekaj deset protestnikov zbralo pred okoljskim
ministrstvom in tam izrazilo podporo prihodnjim žvižgačem. "V svetu brez žvižgačk in žvižgačev bi vladala laž," so opozorili.
Akcija pred ministrstvom je tekla pod taktirko Mladih za podnebno pravičnost. Uslužbence ministrstva za okolje so pozvali, naj postanejo žvižgači
in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva. "Minister proti okolju se trudi, na vse možne načine in z vsemi triki, ki jih pozna, da
bi lahko investitorji gradili s potencialno nezakonitimi gradbenimi dovoljenji, da bo presoj sodišč nad zakonitostjo gradenj čim manj ter da bodo
imele nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, čim bolj zamejeno ali celo popolnoma odvzeto možnost sodelovanja v postopkih
načrtovanja tistih največjih in najbolj pomembnih projektov, ki imajo vpliv na naše okolje, na naše zdravje in na naravo," so v izjavi za medije
zapisali Mladi za podnebno pravičnost.
"Uslužbenci ministrstva za okolje in prostor so – tako kot mi in vsi ostali – ujetniki trenutne politike Andreja Vizjaka. Zato jim bomo pred stavbo
ministrstva pokazali, da lahko postanejo žvižgači tudi oni," so poudarili v gibanju. Med drugim so uslužbencem ministrstva delili listke z
izpostavljenim 12. členom kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Ta med drugim navaja, da mora javni uslužbenec, ki meni, da se od njega zahteva
ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno ali neetično in pri katerem gre za delovanje, ki ni v skladu s kodeksom, to prijaviti v skladu z zakonom.
Žvižgače je treba zaščititi, so opozarjali.

Pozivi na družbenih omrežjih
Kot pred vsakim petkom so bila družbena omrežja znova polna pozivov k udeležbi na protestu ob 19. uri. Na Facebook profilu Protestne ljudske

51

Aktualno24.si
Država: Slovenija

28.08.2020
Petek, 21:46

Kazalo

https://www.aktualno24.si/view/protestniki-za-bezi...

4/5

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

Mladi za podnebno pravičnost pred okoljskim ministrstvom. Foto: BoBo

skupščine je bilo mogoče prebrati: "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 naša
sredstva in naše okolje!" Vlada po njihovih besedah z napadi na nevladne okoljske organizacije želi izločiti civilno družbo, ki se bori za javni interes,
iz postopkov ter samovoljno posegati v naravo.
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Mini protest pred okoljskim ministrstvom se je odvil okoli 14.30. Foto: BoBo

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

Protesti že 19. petek zapored

"Rumeni jopiči" napovedujejo vrnitev
Protestu so se v minulih tednih pridruževali tudi "rumeni jopiči", ki so vladi izražali podporo. A so že pred časom napovedali, da bodo rumene
odsevne jopiče odslej puščali doma in se raje pomešali med protestnike ter izvajali "rumeni monitoring" protestnikov, s katerim bodo
poskušali "identificirati čim več levih ekstremistov", kot so zapisali na Twitterju. Na omenjenem omrežju so za september napovedali vrnitev,
rumene jopiče bodo spet oblekli in se vrnili "številčnejši ter intenzivnejši".

"Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje". #protest pic.twitter.com/luD2yZ9V98
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Začetek protestov zaradi koronakrize
Protestno gibanje se je začelo marca 2020, in sicer zaradi koronakrize na balkonih, kmalu pa so protestniki presedlali na kolesa in začelo se je
protestno kolesarjenje, najprej po Trgu republike pred stavbo parlamenta. Naslednja faza je bil sestop s koles in protestno pohodništvo po
središču Ljubljane. Predvsem zato, ker je vlada Trg republike popolnoma zagradila in onemogočala dostop. Protestniki so tako iz petka v petek
protest izvajali drugje, izhodišče za protest pa je postal Prešernov trg, kjer se zadnje petke začenjajo protesti. Od prvega protestnega petka, 24.
aprila, so jih z današnjim vred nanizali že devetnajst.
Petkovi protesti običajno sočasno potekajo tudi po drugih mestih v Sloveniji.

"Države ne damo za gradbeno jamo!" odmeva za Bežigradom. "Naj nas sliši vsa
Ljubljana". #protestpic.twitter.com/DLpqDbXUi7
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Protestniki: Ministrstvo v času te vlade postalo ministrstvo proti okolju
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Protivladni protestniki za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike"
19. petek protest pod geslom: "Države ne damo za gradbeno jamo!"
Gorazd Kosmač | 28. avgust 2020 ob 19:13 Zadnji poseg: 28. avgust 2020 ob 21:15
Ljubljana - MMC RTV SLO

Protivladni protestniki so za Bežigradom ustanovili svoj "Trg republike". Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Protivladni protestniki so se že 19. petek zapored zbrali na Prešernovem trgu v središču prestolnice in protest končali za
Bežigradom, kjer so ustanovili svoj "Trg republike". V ospredju so bile okoljske note pod geslom "Države ne damo za gradbeno
jamo".

19. petek zapored protestniki izražajo nezadovoljstvo z vlado. Tokrat se bodo posvetili okoljski
problematiki. #protest pic.twitter.com/YNBTQcppNF
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

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

Prešernov trg v središču Ljubljane se je malo pred 19. uro kot vsak petek spet začel počasi polniti s protivladnimi protestniki, ki so tokrat protest
zavili v okoljske note in se posvetili pereči okoljski problematiki. "Zahtevamo trajnostni razvoj in varstvo narave, transparentnost nad javno porabo
sredstev in spoštovanje odločitev ustavnega sodišča! Države ne damo za gradbeno jamo!" so zapisali že pred protestom.

Minister Vizjak je na protestu vozil gradbeni bager. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Transparentov, ki so pozivali k odhodu trenutne vlade, ni manjkalo, tako je bilo moč opaziti "pada vlada", "predčasne volitve", pa tudi "rešimo se
Janše". Pri Prešernovem spomeniku so nato opozorili, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in prst uperili v novi gradbeni zakon. Glavna
tarča kritik je bil okoljski minister Andrej Vizjak, čigar maskota je na protestu vozila glasno ropotajoči gradbeni bager. Pod njegovim vodstvom je
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ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani. "Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem
interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo slišati.
"Ne moremo samo kričati vlada pada in gotovi lopovi, treba je opozarjati na konkreten kriminal," pa je pozval eden od neuradnih vodij
protesta Jaša Jenull. Protestniki so pozivali k zaščiti žvižgačev, ki lahko po zgledu Ivana Galeta, na takšen konkreten kriminal pokažejo s prstom,
so izpostavili. September bo po njegovih besedah še zelo vroč, saj 19. petkov protestnikov ni upehalo. "Gremo na Trg republike," je pozval.

Po Slovenski cesti. Množica glasno žvižga, iz zvočnika spet odmeva "danes je
petek". #protestpic.twitter.com/raO1AKGulz
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Po Dunajski cesti naprej proti Bežigradu. #petkoviprotesti #protest pic.twitter.com/UMRlyv4noG
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Pohod po Ljubljani do "Trga republike"
Kolona protestnikov se je ob glasnih žvižgih in z glasbeno spremljavo nato odpravila po Čopovi ulici na Slovensko cesto, a ni zavila proti
državnemu zobru, pač pa v nasprotno smer proti Bežigradu. Spet je iz zvočnika odmevala melodija "danes je petek". Dolgo, večtisočglavo kolono
protestnikov, ki ji ni bilo videti konca, je spremljala policija in sproti zapirala promet, da so protestniki lahko varno nadaljevali pot. Nadaljevali so
po Dunajski cesti in v križišču z Linhartovo cesto ustanovili svoj "Trg republike" ter ga dodobra napolnili.
Sledili so okoljsko obarvani govori. "Ulice in ceste so naše. Tukaj bo danes naš Trg republike! Čigava je država? Čigavi reke in gozdovi? Naši!" so
vzklikali protestniki. "Države ne damo za gradbeno jamo! Naj nas sliši vsa Ljubljana!" je še odmevalo.
Transparentov z okoljsko tematiko ni manjkalo: "Mladim ni vseeno", "narava nima tviterja", "ni planeta B", "za ribe, za ptice, za delavske pravice",
"stop izkoriščanju ljudi in narave" itd.

Protestniki so ustanovili svoj Trg republike za
Bežigradom. #protest #petkoviprotestipic.twitter.com/ls3qqNrIDH
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

"Država smo mi". #protest #petkoviprotesti pic.twitter.com/wbHrxp3nwT
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

"Država smo mi" in prostovoljni prispevki

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

Skandirali so tudi: "Država smo mi!" "Stopnjevali bomo pritiske in dejavnosti. Naprej bomo šli, ne nazaj. Vsak teden nas bo več in vsak teden bomo
bolj jezni in vsak teden bomo zaprli drugo ulico, drug trg in tudi Trg republike je naš!" je napovedal Jenull.
Ob koncu protesta so v za to namenjenem pujsku spet zbirali prostovoljne prispevke za solidarnostno plačilo kazni, ki so jih nabrali protestniki v
minulih petkih. Veliko kazni so na primer dobili s preskakovanjem zaščitnih ograj in branjem ustave pred parlamentom. Globa za ta prekršek znaša
okoli 350 evrov. Nato so se dogovorili, da se naslednji petek spet snidejo in se mirno razšli.
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"Pujsek" za prostovoljne prispevke za plačilo kazni. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Jaša Jenull: "Ne moremo samo kričati vlada pada in gotovi lopovi, treba je opozarjati na konkreten
kriminal". Napovedal je, da bo september še zelo vroč. "19 petkov nas ni
upehalo". #protestpic.twitter.com/6Uo2cmIsTC
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Podpora žvižgačem pred ministrstvom
Še pred začetkom glavnega dogajanja na Prešernovem trgu, okoli 14.30, se je po poročanju STA-ja nekaj deset protestnikov zbralo pred okoljskim
ministrstvom in tam izrazilo podporo prihodnjim žvižgačem. "V svetu brez žvižgačk in žvižgačev bi vladala laž," so opozorili.
Akcija pred ministrstvom je tekla pod taktirko Mladih za podnebno pravičnost. Uslužbence ministrstva za okolje so pozvali, naj postanejo žvižgači
in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva. "Minister proti okolju se trudi, na vse možne načine in z vsemi triki, ki jih pozna, da
bi lahko investitorji gradili s potencialno nezakonitimi gradbenimi dovoljenji, da bo presoj sodišč nad zakonitostjo gradenj čim manj ter da bodo
imele nevladne organizacije, ki imajo status v javnem interesu, čim bolj zamejeno ali celo popolnoma odvzeto možnost sodelovanja v postopkih
načrtovanja tistih največjih in najbolj pomembnih projektov, ki imajo vpliv na naše okolje, na naše zdravje in na naravo," so v izjavi za medije
zapisali Mladi za podnebno pravičnost.
"Uslužbenci ministrstva za okolje in prostor so – tako kot mi in vsi ostali – ujetniki trenutne politike Andreja Vizjaka. Zato jim bomo pred stavbo
ministrstva pokazali, da lahko postanejo žvižgači tudi oni," so poudarili v gibanju. Med drugim so uslužbencem ministrstva delili listke z
izpostavljenim 12. členom kodeksa ravnanja javnih uslužbencev. Ta med drugim navaja, da mora javni uslužbenec, ki meni, da se od njega zahteva
ravnanje, ki je nezakonito, nepravilno ali neetično in pri katerem gre za delovanje, ki ni v skladu s kodeksom, to prijaviti v skladu z zakonom.
Žvižgače je treba zaščititi, so opozarjali.

Pozivi na družbenih omrežjih
Kot pred vsakim petkom so bila družbena omrežja znova polna pozivov k udeležbi na protestu ob 19. uri. Na Facebook profilu Protestne ljudske
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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!

Mladi za podnebno pravičnost pred okoljskim ministrstvom. Foto: BoBo

skupščine je bilo mogoče prebrati: "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 naša
sredstva in naše okolje!" Vlada po njihovih besedah z napadi na nevladne okoljske organizacije želi izločiti civilno družbo, ki se bori za javni interes,
iz postopkov ter samovoljno posegati v naravo.
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Mini protest pred okoljskim ministrstvom se je odvil okoli 14.30. Foto: BoBo

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

Protesti že 19. petek zapored

"Rumeni jopiči" napovedujejo vrnitev
Protestu so se v minulih tednih pridruževali tudi "rumeni jopiči", ki so vladi izražali podporo. A so že pred časom napovedali, da bodo rumene
odsevne jopiče odslej puščali doma in se raje pomešali med protestnike ter izvajali "rumeni monitoring" protestnikov, s katerim bodo
poskušali "identificirati čim več levih ekstremistov", kot so zapisali na Twitterju. Na omenjenem omrežju so za september napovedali vrnitev,
rumene jopiče bodo spet oblekli in se vrnili "številčnejši ter intenzivnejši".

"Hočemo ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje". #protest pic.twitter.com/luD2yZ9V98
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Začetek protestov zaradi koronakrize
Protestno gibanje se je začelo marca 2020, in sicer zaradi koronakrize na balkonih, kmalu pa so protestniki presedlali na kolesa in začelo se je
protestno kolesarjenje, najprej po Trgu republike pred stavbo parlamenta. Naslednja faza je bil sestop s koles in protestno pohodništvo po
središču Ljubljane. Predvsem zato, ker je vlada Trg republike popolnoma zagradila in onemogočala dostop. Protestniki so tako iz petka v petek
protest izvajali drugje, izhodišče za protest pa je postal Prešernov trg, kjer se zadnje petke začenjajo protesti. Od prvega protestnega petka, 24.
aprila, so jih z današnjim vred nanizali že devetnajst.
Petkovi protesti običajno sočasno potekajo tudi po drugih mestih v Sloveniji.

"Države ne damo za gradbeno jamo!" odmeva za Bežigradom. "Naj nas sliši vsa
Ljubljana". #protestpic.twitter.com/DLpqDbXUi7
— Gorazd Kosmač (@kosmacg) August 28, 2020

Protestniki: Ministrstvo v času te vlade postalo ministrstvo proti okolju
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Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in
minister Vizjak
Objavil/a PLAYBOY .si, dne 2020-08-28 ob 20:58:31

V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa
tokrat postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za
naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega
zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar
vodstvom je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prepričani.

undefined
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Tema 19. petkovega protesta okoljska
tematika in minister Vizjak

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

Govori .Se, Petek, 28. avgust 2020 ob 20:58

V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat
postavili okoljsko tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za
dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona. Tarča kritik je bil
minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje postalo
ministrstvo proti okolju, so prepričani.
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Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister
Vizjak

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

28. 8. 2020, 20:58 | Aktualno | Vir: STA

profimedia

V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko tematiko.
Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona.
Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo za okolje postalo ministrstvo proti
okolju, so prepričani.

BESEDILO SE NADALJUJE PO OGLASU

Find Your Match Today, These Ladies Are Looking For Men
35+
"Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo ministra za okolje, ki se bo
dejansko zavzemal za okolje in naravo," je bilo med drugim slišati v govorih na napolnjenem Prešernovem trgu, ki je že več
tednov izhodišče za petkove protivladne proteste.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih po Dunajski cesti, kjer so
ustavili promet, podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali so se pred stavbo in vzklikali "Država smo mi!", na transparentih pa je
bilo med drugim razbrati Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in
narave ter Ni planeta B.
Po približno uri in pol so se protestniki razšli, glede na napovedi pa je proteste pričakovati tudi septembra.
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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!

Ministrstvo za okolje je bilo sicer že zgodaj popoldne prizorišče akcije, ki so jo izvedli Mladi za podnebno pravičnost.
Prepričani so, da minister Vizjak vztrajno ruši vse okoljske varovalke. Uslužbence ministrstva je nekaj deset udeležencev
pozvalo, naj postanejo žvižgači in javnosti povedo, kaj se dogaja za stenami in vrati ministrstva za okolje.
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FOTOGALERĲA: Petkovi protivladni
protesti
V Ljubljani so že 19. petek zapored potekali protesti, ki so tokrat v ospredje postavili okoljsko tematiko.
Opozorili so, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega gradbenega zakona.
Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, saj je pod njegovim vodstvom ministrstvo za okolje postalo ministrstvo
proti okolju, so prepričani protestniki.preberite več »
Več na: https://www.mladina.si/200871/fotogalerija-petkovi-protivladni-protesti/

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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Devetnajsti petkov protest: proti
razprodaji narave in države
Množica protestnikov je včeraj izpostavila brezbrižen odnos vlade do
okolja, sporne spremembe gradbene zakonodaje, napade na nevladne
organizacije in okolju neprijazne poteze okoljskega ministra Andreja
Vizjaka. Ta je po njihovih besedah postal minister “proti okolju”.

Vse
objave

Protestniki so prepričani, da minister za okolje Andrej Vizjak vztra
ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo in ne za dobičkon

»Ta vlada z rednimi aferami že več kot štiri
mesece vsak teden na ulice požene več tisoč
ljudi. Vedno znova zahtevamo demokratično,
dostojno in varno prihodnost za vse. Tokrat je na
tapeti novi gradbeni zakon, ki ga je ministrstvo
za okolje in prostor dalo v javno razpravo. Z njim
se bodo razrahljale okoljske varovalke,
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investitorji pa bodo lahko začeli graditi še pred
pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, in to
velja tudi za gradnje s pomembnim vplivom na
okolje,« je zbrane na včerajšnjem že
devetnajstem zaporednem petkovem protestu
4 min

9 min

24 min

54 min
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Protesti so bili tudi včeraj, kot je v navadi zadnjih
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Umanotera.

nekaj tednov, posvečeni eni od problematik, ki
kažejo, da vlada ne deluje v interesu
državljanov. Tokrat so protestniki opozarjali zlasti
in mačehovski odnos vlade do okolja. Pokazalo
se je tudi, da so se številni protestniki vrnili z
dopustov, saj je bil Prešernov trg, kjer so se
zbrali, zopet tako poln kot pred poletjem. Vsaj
tisoč se jih je nato sprehodilo do ministrstva za
okolje, kjer so z vzkliki, žvižgi in transparenti
opozarjali, da zahtevajo ministra, ki se bo
dejansko zavzemal za okolje.

Rahljanje okoljskih varovalk
»Današnji protest je logičen odziv na ponovni, že
četrti poskus ministra Vizjaka, da tokrat v novem
gradbenem zakonu oživi in podaljša sporne
člene protikoronskih zakonov, ki jih je ustavno
sodišče že zadržalo,« nam je pred protestom
povedal ustanovitelj gibanja Balkan River
Defence Rok Rozman. Spremembe gradbenega
zakona, ki je trenutno v javni obravnavi, namreč
vsebinsko sledijo spremembam, ki jih je
ministrstvo uvedlo že v sklopu protikoronskih
paketov. O nekaterih med njimi na pobudo
okoljskih organizacij presoja ustavno sodišče.
Med drugim sodišče presoja določilo, da bi
investitor po novem – na lastno odgovornost –
lahko začel graditi ob pridobitvi gradbenega
dovoljenja, četudi to še ne bo pravnomočno in bi
bile zoper njega vložene pritožbe. »Ta člen ni nič
drugega kot umikanje vseh okoljskih varovalk,«
je poudaril Rozman. Brecljeva pa je delovanje
spornega določila ponazorila takole: »Zraven
vas lahko začnejo graditi okoljsko sporen objekt,
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in še preden bo stroki uspelo dokazati resen
vpliv na okolje in vaše zdravje, bo objekt že
zgrajen.«
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Onemogočanje delovanja
nevladnih organizacij
V Balkan River Defence nasprotujejo tudi
določilu, ki po vzoru spremenjenega zakona o
ohranjanju narave zaostruje pogoje za
sodelovanje nevladnih organizacij v postopkih
izdaje integralnih dovoljenj, celo v primeru velikih
posegov v naravo. Kritični so tudi do
omogočanja nekontrolirane gradnje velikih
skladišč. Ta bi po novem, če bi jih investitor
postavil ob svoji stavbi in za obdobje treh let,
lahko zgradili brez kakršnih koli pravil glede
odstranljivosti, brez podlage v prostorskih načrtih
in preverjanja ustreznosti umeščanja v prostor.
»Ta skladišča bodo po preteku roka zelo verjetno
ostala točno tam, kjer so jih postavili,« skrbi
Rozmana.

Javna obravnava podaljšana
Na ministrstvu za okolje so sicer že večkrat
poudarili, da si obetajo, da bodo s spremembami
gradbene zakonodaje dali pospešek
»prioritetnim državnim projektom«. Med drugim
hidroelektrarni Mokrice, ki so jo skupaj s 186
investicijami, vrednimi preko sedem milijard
evrov, uvrstili na seznam prioritetnih projektov.
Gradbena dovoljenja za te objekte naj bi po
novem izdajalo kar ministrstvo samo. »Jasno je,
da minister kot bivši vodja službe za investicije in
razvoj pri družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi
rešuje neuspešno dokončane osebne projekte iz
preteklosti,« je prepričan Rozman. Javna
obravnava spornega predloga gradbenega
zakona bi se sicer morala izteči že v ponedeljek,
a je ministrstvo rok podaljšalo do 10. septembra.
Podaljšanje javne obravnave so med drugimi
predlagali v Inženirski zbornici Slovenije, kjer
pravijo, da so predlagane spremembe zelo
obsežne, javna obravnava pa je bila mogoča le
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en mesec v času letnih dopustov, ko aktiviranje
stroke in resno oblikovanje delovnih skupin ni
bilo mogoče.
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Štirje meseci protivladnih
protestov
Včerajšnji protest je v Ljubljani potekal že 19.
zapovrstjo. Protestniki z množičnimi shodi vse
od konca aprila (s posamičnimi protestniškimi
akcijami pa od marca) zahtevajo odstop vlade
pod vodstvom Janeza Janše in opozarjajo na
njeno sovražnost, avtoritarnost in
koruptivnost. Iz tedna v teden izpostavljajo
nova sporna ravnanja vlade, kot so
mahinacije pri nabavi zaščitne opreme,
napadi na medije in kritično misleče, afere
kmetijske ministrice Aleksandre Pivec,
odstavljanje in kadrovanje v policiji in drugod,
nezadostna skrb za starejše… Znotraj
protestniškega gibanja sta se izoblikovali dve
struji. Prva, številčno sicer bistveno šibkejša
skupina protestnikov iz tedna v teden vztraja
na Trgu republike. Med njimi se je javno
najbolj izpostavila aktivistka Tjaša Prošek.
Druga skupina, ki ji je celo v času poletnih

Vse
objave

počitnic uspelo zbrati vsaj tisoč udeležencev,
pa se običajno zbere na Prešernovem trgu in
se nato poda na obhod po ljubljanskih ulicah
do izbrane simbolične lokacije. Ta del
protestniškega gibanja zaznamujejo bolj
performativne akcije, njegov najbolj
izpostavljen akter pa je režiser in aktivist Jaša
Jenull. Za prihodnji petek sicer tudi ta del
gibanja napoveduje ponoven pohod do Trga
republike, kjer bodo pričakali poslance, ki se
vračajo s parlamentarnih počitnic.

Prenosnik Huawei MateBook
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Tema 19. petkovega protesta okoljska tematika in minister
Vizjak

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

V Ljubljani so se protestniki zbrali 19. petek zapored, v ospredje pa tokrat postavili okoljsko
tematiko. Opozarjajo, da je vladi bolj kot za naravo mar za dobiček in izpostavili predlog novega
gradbenega zakona. Tarča kritik je bil minister Andrej Vizjak, pod čigar vodstvom je ministrstvo
za okolje postalo ministrstvo proti okolju, so prepričani.
Odprite novico na: Playboy
Prikaži vse iz tega vira: Playboy
Prikaži vse iz te kategorije: Razno
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Vesela vest o tretji razvojni osi oziroma skok na glavo v
29 AVGUSTA, 2020

By jpd
in GOSPODARSTVO
KOMENTIRAJ

prazen bazen
Stanko Štrajn
Javna RTV je pri poročilih 26.8.2020 obelodanila veselo vest, da bo po
napovedih ministra za infrastrukturo DARS d. d. sredi oktobra letos zagnal
izgradnjo prvega odseka med Slovenj Gradcem in Velenjem. Po besedah
ministra za infrastrukturo sicer DARS še ni izbral izvajalca del po javnem
razpisu, vendar ni razlogov, da se dela ne bi ob napovedanem času pričela, ker
se pričakuje, da ponudniki v predmetnem naročilu ne bodo vlagali revizij in ne
bodo uporabili pravnih sredstev za zaščito njihovih interesov. Takšno upanje je
realno le v primeru, če je DARS s vsemi ponudniki že neuradno dogovoril, kdo
bo izbran in je izbranec iz hvaležnosti za odpoved revizijam neizbranih
ponudnikov že dogovoril, kako bodo ostali neizbrani ponudniki deležni
hvaležnosti za kooperativnost in svojo odpoved uporabi pravnih sredstev.

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

Čas bo pokazal, kaj se bo zgodilo. Se bo napoved ministra uresničila in revizij
ne bo in se bo sredi oktobra gradnja zares začela, ali pa se bo ponovila
komedija, ki smo jo opazovali pri oddaji del za izgradnjo mosta čez Glinščico. V
kateri sta kot glavna igralca nastopala 2TDK in DKOM, ki sta povsem brez
potrebe več kot pol leta razmišljala o kaznivih dejanjih ponarejanja
dokumentov in raziskovala koliko je globok podporni zid, namesto da bi na
podlagi procesnih določb ZJN-3 v nekaj dnevih zakonito odločila in omogočila
oddajo naročila najugodnejšemu ponudniku.
Če je že vse bratsko dogovorjeno, kar nam nakazuje ministrova vehemenca pri
napovedi začetka gradnje, bo to zelo slabo za javni interes, saj bo gradnja za
javni denar gotovo mnogo dražja, kot bi lahko bila, če bi bil najugodnejši
ponudnik izbran transparentno ob upoštevanju vseh določb zakona o javnem
naročanju. Če ni še nič dogovorjeno, pač pa DARS ve le to, koga mora izbrati
kot najugodnejšega ponudnika, čeprav nemara to ni, potem lahko z gotovostjo
pričakujem hude zaplete v revizijah in se bo gradnja mogoče res pričela
oktobra, a ne leta 2020.
Pa zanemarimo malenkosti javnega naročanja in raje pretehtajmo pomembna
vprašanja, ki se nam vsiljujejo glede na javno objavljene informacije o gradnji
tretje razvojne osi.
DARS je po Zakonu o DARS koncesionar za tretjo razvojno os, vendar javnost
ni seznanjena z koncesijsko pogodbo za gradnjo, po kateri naj bi bila urejena
razmerja med Republiko Slovenijo kot koencedentom in DARS d. d. kot
koncesionarjem.
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2TDK koncesijsko pogodbo in koncesijsko uredbo ima, vendar gre za
nebulozno razmerje, ker po vsebini ta koncesija sploh ni koncesija, temveč
naročilo (mandat) naj 2TDK za Republiko Slovenijo oziroma za upravljalca
železni SŽ z javnim denarjem ﬁnancira in zgradi drugi tir Divača – Koper.
Koncesija za drugi tir je dejansko dovoljenje za mnogo pretirano črpanje
investicijskih virov iz proračuna RS, bančnih kreditov in evropskih skladov, kar
vse je dejansko javni denar, ki ga 2 TDK lahko neodgovorno troši, ker za uspeh
gradnje in vračilo kreditov jamči Republika Slovenija. Seveda s proračunskim
denarjem, ki ga iztisne iz zajamčenih plač polovice zaposlenih, iz branjevk na
tržnicah in množice samozaposlenih SP–jev, iz prekarno zaposlenih samostojnih
kulturnih delavcev, samozaposlenih doktorjev znanosti, ki svojo znanost
prodajajo kot natakarji ali trgovci in iz plač javnih uslužbencev, ki tako kot na
primer vojaki in policisti nenehno zahtevajo boljše pogoje dela in višje plače da
ne padejo v skupino socialnih podpirancev.
Ne pozabimo da v proračun prispeva tudi kapital, a ta isti kapital iz proračuna
tako kot socialni podpiranci pomoč, terja subvencije za investicije in
nadomestila za zaposlovanje, za kritje stroškov ukrepov zaradi COVID 19 in
kar je temu podobnega. Če k tej množici davkoplačevalcev prištejemo še
obubožane majhne kmete in upokojence, ki jim zmanjka pokojnine že po tem,
ko poravnajo mesečne položnice vidimo, da je edini realni priliv v proračun, ki
je razpoložljiv za infrastrukturne investicije ali nakupe orožja le presežek
prilivov nad odlivi v evropski proračun in posojila na mednarodnem trgu
kapitala, kar pa pomeni zadolževanje države, ki ima za posledico odvisnost
Slovenije od tujega kapitala, ki nikoli ne zamudi priložnosti, da bi ne iztisnil in
izsilil od Slovenije zanjo škodljive in za tuj kapital koristne odločitve.

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

Kakor koli Slovenija se iz zmedenega statusa 2TDK očitno ni naučila , da se
infrastrukture tako ne da graditi , saj sicer ne bi natančno enake zmede
ponavljala pri 3. razvojni osi.
Drugi tir Divača- Koper ima sprejet investicijski program, ki ga je za milijonski
honorar izdelalo svetovalno podjetje Deloitte in ga je kot velik uspeh ipejevske
stroke veselo sprejela Vlada, ki se je razveselila možnosti trošenja javnega
denarja ne glede na to, koliko in kaj, če sploh kaj je s tem denarjem v naravi
narejeno ali bo narejeno. Za tretjo razvojno os investicijski program še ni narejen
in tako ni znano, koliko bo ta investicija stala. Minister za infrastrukturo nas je
potolažil le z informacijo, da je denarja za gradnjo dovolj, saj je že za pričetek
gradnje zagotovljenih 400 milijonov evrov iz evropskih virov, proračuna in iz
kreditov, za katere jamči Slovenija. Če po logiki 2TDK lahko sklepamo, da bo
tretja razvojna os preplačana vsaj toliko, kot drugi tir, lahko ugotovimo, da bo
tretja razvojna os stala verjetno več, kot je Slovenija plačala za avtocestni križ, ki
je po vseh kriterijih bila neprimerno večja in zahtevnejša investicija.
Toda gradnja tretje razvojne osi ni le ﬁnančno in statusno pravno zmedena
glede na dejstvo, da DARS nima koncesije, ki bi jo moral imeti. Tudi če bo
DARS kot 2TDK nekoč pridobil koncesijo za gradnjo bo ta koncesija gotovo
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zmeda, ker ni nikakršnih vsebinskih pogojev, da bi DARS v 100% lasti Slovenije
lahko bil koncesionar v pravem pomenu koncesijskega razmerja.
Razen dopadljivih računalniških animacij, ki kažejo potek hitre ceste čez drn in
strn, in zares na nekaj miniaturnih odsekov izdanih gradbenih dovoljenj, tretja
razvojna os še ni umeščena v prostor. Nimamo še veljavnih uredb o lokacijskih
načrtih za celoten potek tretje razvojne osi temelječih na celovitih presojah
vpliva na prostor. In tako sploh ne vemo, kako bo ta cesta nekoč zares izgledala,
zaradi česar je tudi povsem nemogoče domnevati, koliko bo stala. Tudi pri
umeščanju te ceste v prostor in projektiranju smo priča popolni improvizaciji, ki
se kaže kot permanenten prepir prizadetih občanov, arogantne stroke in neuke
politike, kar vse se konča v postopkih presoje ustavnega sodišča, ki kljub
prioritetni obravnavi potrebuje dolge mesece, če ne leta, da pretehta ali je bila
neka uredba o lokacijskem načrtu sprejeta v skladu z materialnim pravom
urejanja prostora in v skladu s predpisanimi postopki umeščanja v prostor.
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Dokler ni tretja razvojna os umeščena v prostor, ni mogoče vedeti, kaj vse bo
umestitev v prostor naložila investitorju, ki tako kot pri avtocestnem križu
verjetno ne bo gradil le ceste, temveč bo moral izvajati še prestavitve
komunalnih vodov, zgraditi priključne ceste, plačati arheološke preiskave,
ﬁnancirati razvoj gradbene znanosti, zgraditi vodne zadrževalnike in
namakalne sisteme, plačati nadomestila za prekvaliﬁkacijo kmetijskih zemljišč,
nadomestiti lastnikom nepremičnin v trasi ceste, ki jih bo potrebno odstraniti
porušene domove, zgraditi še kakšno šolo ali kaj prispevati za infrastrukturo
občin, po katerih bo tretja razvojna os potekala. Vse to se seveda nalaga na
izbor najdražjih možnih tras, saj Vlada do sedaj še ni zamudila priložnosti, da
bi ne izbrala najdražje možne variante umestitve v prostor.
Nič nepričakovanega ni, če se gradnja na tak način zavleče v nedogled in če
stroški narastejo čez vse razumne meje. Ko nek delček projekta dozori za razpis
sledijo še zapleti z javnimi naročili, ki so še posebej pereči odkar je Slovenija
pred leti učinkovito uničila sposobno lastno gradbeništvo. Ki sedaj ni več v
stanju konkurirati turškim in kitajskim ponudnikom, pač pa se lahko v
različnih kombinacijah udinja velikim tujim korporacijam, ki na račun
slovenskih podizvajalcev poberejo lepe provizije po zaslugi nerazsodnosti
slovenske gospodarske politike. Če se vendar najde kakšen strokovnjak, ki
opozori da je po pravu Evropske unije možno izločiti turške in kitajske
ponudnike, ker Kitajska in Turčija ne zadoščata evropskim predpisom in ne
omogočata ponudnikom iz EU enakovredno konkurirati na njihovih razpisih,
to ni razlog za upoštevanje evropskega prava v slovenskih javnih naročilih, pač
pa je to razlog za neskončno pravno prerekanje, kako izločiti turške in kitajske
ponudnike, ki so jih pred nekaj meseci naši resorni ministri vabili k oddaji
ponudb in jim razlagali, da so njihove ponudbe v Sloveniji nadvse dobrodošle.
Tej zmedi smo bili priče pri oddaji naročila za drugo cev predora Karavanke,
zaradi katere je DARS s podpisom pogodbe zamudil glede na pričetek del na
avstrijski strani za več kot dve leti. Seveda se je ponudba uspešnega turškega
ponudnika podražila za 10 milijonov, koliko bo podražitev po pogojih FIDIC
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glede na vse zamude pa bomo videli, ko bo ta gradnja nekoč končana in ko bo
DARS z javnim denarjem poplačal vse stroške neumnosti slovenskega vodenja
infrastrukturnih investicij.
Avtoceste smo zgradili z javnim denarjem, vir za odplačilo kreditov so cestnine,
ki krijejo ne le odplačilo kreditov, temveč tudi upravljanje in vzdrževanje
avtocest in še nekaj ostane za dobiček, ki se steka v proračun Republike
Slovenije. Kako bo DARS odplačal še kredite za tretjo razvojno os, od kod bo vir
za vzdrževanje in upravljanje tretje razvojne osi in koliko bo za vse to
primaknila država danes še nihče ne ve. Če bi to vedel minister za
infrastrukturo, bi javnosti verodostojno razložil kako bo Slovenija organizirala
in ﬁnancirala to gradnjo, ne pa da napoveduje kaj vse bo postoril in plačal
DARS, ne da bi nam povedal od kod in na podlagi česa bo vse to ﬁnanciranje
DARS izvedel.
Kakor koli, seveda gre na prvi pogled za veselo vest, ki so se je razveselili zlasti
Korošci na čelu z njihovimi župani, ki sedaj po tako vehementnih napovedih
živijo v prepričanju, da bo vse, kar govorijo naši ministri in Vlada, res in tako
kot junaki Bekettove slavne tragikomične komedije, ki čakajo Godota,
potrpežljivo čakajo tretjo razvojno os.
Dokler minister za infrastrukturo ne bo odgovoril na vse dvome o
verodostojnosti njegove vesele vesti, toliko časa se te vesti ne moremo veseliti,
pač pa se moramo namazati s potrpljenjem, med tem ko bomo čakajoči na tretjo
razvojno os.
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Razmišljajoča in dvomeča javnost je prisiljena ob upoštevanju izkušenj z našo
izvršno oblastjo veselo vest o tretji razvojni osi razumeti prej kot zloveščo
napoved, da bomo za dolgo čakanje na tretjo razvojno os državljani Slovenije
plačali račun s slabšim življenjem, kot si ga zaslužimo s svojim delom in
znanjem.
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(VIDEO) Jaša Jenull in protestniki iščejo
“Ivane Galete” po ministrstvih – Protestniki
javne uslužbence pozivajo, naj postanejo
žvižgači
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Protivladni shodi se torej tudi po več mesecih nadaljujejo. Devetnajsti zaporedni petek so bili
protestniki zopet na ulici. Neformalni lider petkovih protestov na Prešernovem trgu Jaša Jenull je
včeraj napovedal, da bodo svoje aktivnosti septembra še stopnjevali.
Včeraj so prvič za dlje časa zaprli pomembno križišče na Dunajski pri Plavi laguni, kar je
ohromilo promet za Bežigradom.
Pred ministrstvom za okolje in prostor pa so že čez dan protestniki uslužbence pozvali, naj
postanejo žvižgači. Okoli 15. ure so najprej začeli z akcijo “podpiramo bodoče žvižgače” pred

74

Topnews.si
Država: Slovenija

29.08.2020
Sobota, 09:26

Kazalo

http://topnews.si/2020/08/29/video-jasa-jenull-in-...

2/3

ministrstvom za okolje in prostor, kjer so zaposlenim delili piščalke in motivacijske letake s
pozivom “Postani žvižgač”.
Z njim vabijo, kot so zapisali, vse hrabre in poštene uslužbence, da sledijo svoji vesti in zgledu
Ivana Galeta ter obelodanijo zlorabo oblasti. Prav tako so jih seznanjali s pravno podlago, na
podlagi katere lahko prijavijo vse nezakonite, nepravne in etično sporne stvari, ki se dogajajo
trenutno v državi. “In dogaja se jih ogromno”, je na Prešernovem trgu med drugim dejal Jaša
Jenull.
“To je bila samo prva od teh akcij. V prihodnjih tednih bomo obiskali tudi vsa ostala ministrstva in
druge urade institucije, kjer se sistematično uničuje demokratično delovanje te države. Kjer se
kupčka, goljufa, krade in nastavlja politične pripadnike, namesto, da bi se upoštevalo stroko. To
je treba ustaviti,” je v motivacijskem govoru dejal Jenull in bil deležen glasnega odobravanja.
“Vem, da nas druži vse en velik cilj tega, da ta vlada, ki je večina Slovencev ni želela, večina
državljanov ni želela te vlade, ni želela Janeza Janše za mandatarja. To je jasno, to so že pred
prejšnjimi volitvami povedali volivci. Vemo, da nam je skupni cilj to, da se ta vlada umakne in da
odstopi in da se sploh lahko odpre možnost za neko boljšo prihodnost. Vendar pa ne moremo
samo skoz vpiti vlada pada in gotovi lopovi. Treba je naslavljati tudi konkretna kriminalna dejanja,
konkretne neetične stvari, ki se dogajajo, konkretne poskuse tega, da se država razmontira in da
se sledi logiki kapitala, dobička in čohanja po hrbtih, namesto tega kaj je dobro za ljudi, za
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državljane in vse prebivalce te države.
To je boj, ki ga je treba izboriti na vseh področjih, od pravnih pritožb, obtožb, od peticij, do
direktnih akcij do demonstracij, do povezovanja z vsemi organizacijami, ki delujejo. Nevladnimi
organizacijami, posamezniki in skupinami in v tem duhu napovedujemo, da bo september zelo
vroč. Če mislijo, da smo se upehali po devetnajstih tednih, se hudo, hudo motijo. Stopnjevali
bomo pritiske in stopnjevali bomo dejavnosti, dokler bo treba, in dokler se ne začenjajo stvari
spreminjati in še potem jih bomo nadaljevali…”
V ta namen so ustvarili tudi spletno stran “zvizgac.si”. Celotno dogajanje se je nato preselilo na
Prešernov trg, današnja glavna tema protestov pa sta okolje in gradbena zakonodaja iz prvega
protikoronskega paketa. Tej so ustavni sodniki sicer začasno prižgali rdečo luč.
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Ivan Gale je sicer včeraj protestiral v skupini na Trgu republike, kjer so vsak petek alternativni
manjši protesti, potem ko je prišlo do razkola v protestniškem gibanju med dvema neformalnima
liderjema protestniškega gibanja Jašem Jenullom in Tjašo Prošek, ki kljub številnim pozivom še
vedno traja, čeprav naj bi se protestniki prihodnji teden spet dobili na Trgu republike.
“Zahtevamo transparentno porabo javnega denarja in projekte v javnem interesu. Hočemo
ministra za okolje, ki se bo dejansko zavzemal za okolje in naravo,” je bilo med drugim slišati v
govorih na napolnjenem Prešernovem trgu, ki je že več tednov izhodišče za petkove protivladne
proteste.
Iz središča prestolnice so se protestniki nato ob spremljavi glasbe in žvižgov peš in na kolesih
odpravili po Dunajski cesti, kjer so ustavili promet, in se podali proti ministrstvu za okolje. Zbrali
so se pred stavbo in vzklikali “Država smo mi!”, na transparentih pa je bilo med drugim razbrati
Ohranimo naravo za otroke, Mladim ni vseeno, Narava nima Twitterja, Stop izkoriščanju ljudi in
narave ter Ni planeta B.
Poleg protesta na Prešernovem trgu je včeraj sočasno potekal manjši protest na Trgu republike,
kjer so protestniki hodili okoli parlamenta, kar si lahko pogledate spodaj v videu. Že minuli vikend
pa so s posebnim poganskim obredom protestniki, ki so se ločili od glavne skupine, večkrat
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obhodili zgradbo parlamenta.
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