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12. 01. 2023 www.siol.net Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Ministrski kandidat sporoča: Narava, voda in prostor bodo na varnem
Vsebina: 0,09

Messenger
Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je med ključnimi cilji izpostavil skrb za 

Avtor:
Gesla: OBNOVA STANOVANJ

13. 01. 2023 Štajerski tednik Stran/Termin: 3 SLOVENIJA

Naslov: Ptuj brez državnega denarja NOO za neprofitna stanovanja
Vsebina: Podravje, Slovenija 60 milijonov evrov iz državnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) razdeljenih 

po občinah

Avtor: Mojca Zemljarič
Gesla: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

13. 01. 2023 Delo Stran/Termin: 9 SLOVENIJA

Naslov: Cesta je zasebnikova, luknje od stanovalcev?
Vsebina: Cesta je zasebnikova, luknje od stanovalcev? Na jugu Viča, sredi lepe zelene Ljubljane, »najlepšega 

mesta na svetu« (po županu Jankoviču), se nahaja makadamska cesta, ki vodi od Jamove ceste do treh 
blokov na Merčnikovi ulici. Cesta je bila sprva občinska, potem jo je Jankovič pred leti brez naše vednosti 

Avtor: Nives E. Roječ
Gesla: SPL, UPRAVNIK

13. 01. 2023 Dnevnik Stran/Termin: 3 SLOVENIJA

Naslov: Vsi kandidati uspešno prestali zaslišanja
Vsebina: Poleg kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde so se pred matičnimi odbori včeraj 

predstavili tudi Alenka Bratušek, Igor Papič, Uroš Brežan in Emilija Stojmenova Duh. Vsi so zaslišanja 
uspešno prestali.

Avtor:
Gesla: OBNOVA STANOVANJ

13. 01. 2023 Primorske novice Stran/Termin: 7 SLOVENIJA

Naslov: Začetki kristalizacije nove vlade
Vsebina: LJUBLJANA Štirje kandidati za ministre uspešno prestali zaslišanja pred matičnimi parlamentarnimi 

odbori

Avtor: Aljaž Novak
Gesla: OBNOVA STANOVANJ

ZBORNICA ZA POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Pregled objav
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12. 01. 2023 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: OBNOVA STANOVANJ
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Ministrski kandidat sporoča: Narava, voda in prostor 

SPLETNI ČLANEK

https://siol.net/novice/slovenija/brezan-sporoca-narava-voda-in-prostor-so-na-varnem-596631

www.siol.net
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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!

SiolNET. Novice Slovenija

Ministrski kandidat sporoča: Narava,

voda in prostor bodo na varnem

Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je med ključnimi cilji izpostavil skrb za naravo , prostor in vodne vire.

Četrtek,

12. 1. 2023 ; 15.06

Osveženo:

31 minut

komentarji: 2

TERMOMETER

0 ,00

Avtorji : R. K., STA

Foto :

STA

BiziNAJDI.SIITIS.SI1188.SITVSPOREDVREMEHOROSKOPPREGLED DNEVA

NOVICE
SLOVENIJA POSEL DANES KRONIKA SVET DIGISVET
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Kandidat za ministra za naravne vire in prostor Uroš Brežan je uspešno prestal zaslišanje

pred odborom DZ za infrastrukturo, okolje in prostor. Da je bila njegova predstavitev

ustrezna, je glasovalo osem poslancev , trije so bili proti. Brežan je na zaslišanju pred

matičnim odborom izpostavil, da bo rdeča nit dela ministrstva v prihodnje skrb za

kakovostno življenje ljudi ter v luči tega uspešno ohranjanje narave in upravljanje s

prostorom ter vodnimi viri. "Skrb za naravo dvigujemo na višji nivo, " je napovedal.

"Ciljev in nalog je veliko, rad bi vam sporočil , da so narava, voda in prostor na varnem, da

bomo zavezniki, ko bo treba zastaviti besedo pri drugih resorjih, " je v predstaviti pred člani

odbora povedal Brežan.

Brežan: Skrb za naravo dvigujemo na višjo raven

Med usmeritvami , ki jim bo sledil v prihodnje, je izpostavil prizadevanja na področju

ohranjanja narave in upravljanja s prostorom. Kot je dejal , skrb za naravo dvigujejo na višjo

raven, saj bo dobila svoj direktorat. Poseben pomen bodo dobili razvojni projekti, saj bo

nastala nova služba za razvojna sredstva.

Brežan se je dotaknil soočanja s podnebnimi spremembami, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje.

Projekcije kažejo , da se bodo suše in poplave nadaljevale tudi v prihodnje , Brežan napoveduje ,

da se bodo na ministrstvu osredotočali na preventivo.

Želi si, da bi državljani v ministrstvu prepoznali zaupnika , najdragocenejšega vladnega igralca

glede skupnih prizadevanj za trajnostni razvoj.

Kot poseben izziv je izpostavil optimizacijo sistemov z nacionalnimi varovanimi območji. Z

vidika javnega interesa je to po njegovih besedah zelo pomembno , saj se zavedajo , da gre za

naravno dediščino , " s katero moramo ravnati spoštljivo in odgovorno" .

Eden krovnih ciljev, ki so jih določile države decembra na konferenci o biotski raznovrstnosti,

je, da do leta 2030 tudi v Sloveniji izvedemo obnovo celinskih in kopenskih ekosistemov, za

kar bo treba zagotoviti vire financiranja. V luči tega je Brežan napovedal pripravo nacionalnega

načrta za obnovo narave v sodelovanju s ključnimi strokovnjaki.

Področje rudarstva po novem na ministrstvu za naravne vire in prostor

Na ministrstvo za naravne vire in prostor na novo prehaja tudi področje rudarstva. Na tem

področju bodo med ključnimi izzivi izpeljava postopka zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik, za

katerega je bil podaljšan rok zapiranja, ter prestrukturiranje premogovnih regij v skladu s

strategijo do leta 2033 , ki je določeno kot mejnik. Sprejeti bo treba tudi zakon o postopnem

zapiranju velenjskega premogovnika , je napovedal Brežan.

Med prioritetami Brežana skrb za vodne vire in prostor

Glede področja upravljanja voda je kandidat za ministra med prioritetnimi projekti izpostavil

urejanje vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja. Napovedal pa je tudi hidravlično

izboljšavo rižanskega vodovoda , ki temelji na povezavi vodovodnih sistemov Krasa , slovenske

Istre in postojnskega dela države.

Veliko sredstev bo namenjenih tudi gospodarskim javnim službam na področju urejanja voda ,

saj "en vložen evro v te ukrepe pomeni do štiri evre manj sredstev za posledice naravnih

nesreč".

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=8d1578cc-aa11-40f4-ba17-9f6341d2506e661497246
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Med ključnimi projekti je med drugim izpostavil protipoplavno zaščito Gradaščice , selške Sore,

območje reke Meže z Mislinjo in ptujske Drave.

Ob tem je omenil še dve po njegovih besedah pomembni področji, kot so zagotavljanje pitne

vode in čiščenje ter odvajanje odpadne vode.

Napovedal je tudi sanacijo območij, ki jih ogrožajo plazovi na najbolj ogroženih območij ,

sanacijo posledic potresa v hrvaški Petrinji, ki je povzročil materialno škodo tudi v določenih

delih Slovenije , in pripravo celovite prenove dajatev za rabo vodo , ki bo zagotovila

enakopravno obravnavo uporabnikov vode.

Na področju rabe prostora se bo med drugim zavzemal za obnovo stanovanjskega fonda in za

to , da projekti ne bodo dodatno obremenjevali okolja. Ministrstvo bo prevzelo vlogo

koordinatorja in razvijalca načrtov glede učinkovitega izvajanja prostorske politike, je dejal. V

okviru tega bodo spodbujali ustrezno planiranje, informacijsko podporo občinam in

investitorjev.

Prednost pri umeščanju v prostor bodo, kot je poudaril Brežan, imele strateške investicije,

med katerimi je tudi umeščanje obnovljivih virov energije. Ob tem je napovedal tudi sprejem

strategije prostorskega razvoja Slovenije.

NOVICE

Bodoči minister za vzgojo:

Potrebujemo drugačno šolo

18

NOVICE

Alenka Bratušek : Prioriteto je
treba dati železnicam

24

VAS ZANIMA VEČ IZ TE TEME ?

Uroš Brežan

Pridružite se razpravi !

Za komentar se prijavite tukaj. Strinjam se s pogoji uporabe.

Komentarji 2

PRIMUS / 12.01.2023. OB 15: 52 +1 0

Kot je dejal ministr : skrb za naravo dvigujejo na višjo raven , saj bo dobila svoj

direktorat. Poseben pomen bodo dobili razvojni projekti, saj bo nastala nova služba

za razvojna sredstva. Skratka, v eni sapi je napovedal ustanavljanje nove službe in

direktorata. Po zdravi kmečki pameti to ni skrb za naravo , temveč skrb za dobro

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=8d1578cc-aa11-40f4-ba17-9f6341d2506e661497246
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Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO Žanr:

Površina/Trajanje: 525,34

Naklada: 12.000,00

Gesla: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
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Ptuj brez državnega denarja NOO za neprofitna 

Mojca Zemljarič
POROČILO

Štajerski tednik
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Podravje, Slovenija 60 milijonov evrov iz državnega Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) razdeljenih po občinah

Ptu brez državnega denarja NOO za neprofitna stanovanja

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6a58bbd9-e38b-4c92-b9e9-788daed9fda71807325016
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„Država, sedi, cvek, bi se lahko na kratko glasil povzetek

145 strani dolgega poročila Računskega sodišča o

neučinkoviti stanovanjski politiki v Sloveniji. Stanovanja

so vroče blago večinoma podvržena trgu torej ponudbi

in povpraševanju. Kerje ponudba skromna potreb
in povpraševanja pa veliko se tako oblikujejo tudi cene

najemov in prodaj. Te so v minulih dveh letih dobesedno

eksplodirale in prišle do nepredstavljivih zneskov tako v

večjih kot tudi manjših mestih kotje Ptuj.

Računsko sodišče v reviziji za

obdobje 20152021 opozarja na

vrsto nedoslednosti pri izvajanju

stanovanjske politike. Kot je moč

sklepati iz poročila, je področje

prepuščeno samemu sebi, toku

dogajanja z danes na jutri. Za stanovanja

v javni lasti manjkajo evi

Na Ptuju 11 novih stanovanj na leto

v Ormožu skoraj nič
Po podatkih GURSje na Ptuju 4. 166 stanovanj. V zadnjem

desetletjuje mesto dobilo skromnih 111 stanovanj. Zgradili so

se trije novi bloki: 2014 manjši na Potrčevi cesti pri policiji, nato

v 2018 Marofs 40 stanovanji ob naselju Bratje Reš in nazadnje
predlani Tamesov blok v Rabelčji vasi z 48 stanovanji.

Izjemno slabo bilanco gradnje novih stanovanj v zadnjem
desetletju ima tudi občina Ormožvsega skupaj 24 v lanskem

letu. V Slovenski Bistrici so v preteklih 10 letih zgradili 86 novih

stanovanj.

dence in analize podatkov, ne ve

se, koliko je praznih stanovanj. Do

strateških načrtov z jasnimi cilji, ki

bi dejansko pomenili izboljšanje

stanja, nas ločijo svetlobna leta. V

enem od razvojnih načrtov je sicer

zapisano, da bi bilo v Sloveniji do

leta 2025 33. 000 najemnih stano

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6a58bbd9-e38b-4c92-b9e9-788daed9fda71807325016
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Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v odzivu na poročilo Računskega sodišča med drugim navedli, da je republiški
stanovanjski sklad v zadnjih desetih letih iz proračuna prejel manj sredstev, kot jih država vsak mesec nameni za gradnjo in vzdrževanje državnih cest.

vanj v javni lasti, vendar uresničevanje

tega cilja močno zaostaja in

ga bo po oceni revizorjev težko ali

nemogoče doseči.

Po podatkih, ki jih je zbralo Računsko

sodišče, je v Sloveniji okoli

24. 300 neprofitnih stanovanj, približno

desetina jih je bila pridobljena

v zadnjem desetletju. Po mnenju

revizorjev, ki so se ukvarjali z

vprašanjem stanovanjske politike,

manjka skoraj 9. 000 stanovanj, za

njihovo gradnjo bi potrebovali milijardo

evrov.

V Mariboru 400 novih

stanovanj, na Ptuju nič

Do konca leta 2025 se bo v Sloveniji

predvidoma zgradilo tisoč

novih neprofitnih stanovanj, za

katera bo država iz Načrta za okrevanje

in odpornost primaknila 60

milijonov evrov. Za sredstva so

lahko kandidirali občinski in republiški

stanovanjski skladi, občine

ter neprofitne stanovanjske orga

V velikih mestih je stanovanj več

Maribor

Celje

Ptuj

M. Sobota

Lenart

SI. Bistrica

Ormož

nizacije. Na razpisu je bilo uspešnih

34 projektov, ki jim je ministrstvo

za okolje odločbe o sofinanciranju
izdalo julija lani. Kljub izdanim odločbam

pogodbe še niso podpisane,

ministrstvo je skopo tudi s
podatki

o upravičencih - prejemnikih
sredstev. Znano je, da se bodo 404

stanovanja iz tega fonda zgradila v

Podravju, zanimalo nas je, ali morebiti

tudi na Ptuju. Odgovor je ne.

400 jih bo v južnem delu Maribora,

v novo nastajajoči soseski Pod

Pekrsko gorco, štiri pa v občini Sv.

Ana v Slovenskih goricah.

Delež na prebivalca
36. 940 0, 33

13. 426 0, 28

4. 166 0, 18

3. 176 0, 17

O"OOOOO

2, 284 0, 09

714 0, 06
Vir: GURS, preračun ŠT

Od skupno 1. 036 stanovanj, ki se

bodo gradila s pomočjo sredstev

Sklada za okrevanje, jih bo 166

na Obali, 112 na Dolenjskem, 101

na Koroškem, 82 v savinjski, 80 v

osrednjeslovenski, 37 v posavski
in 24 v goriški regiji. 20 jih bo še

na Gorenjskem in 10 na primorsko-notranjskem

koncu.

V Sloveniji v stanovanjih
živi dobra četrtina ljudi

Še nazaj k poročilu Računskega
sodišča. Revizorji so za primerjavo

zbrali tudi nekaj podatkov o stanovanjih

v drugih evropskih državah.

Povzeli so jih po statističnem portalu

Eurostat. V Evropi največ ljudi
v stanovanjskih blokih biva v baltskih

državah Litva, Latvija in Estonija,

sredozemskih Španija, Grčija,

Italija in Malta ter državah centralne

Evrope Nemčiji in Češki. V navedenih

državah v stanovanjih biva

med 50 in 60 odstotki prebivalcev.

Najmanj ljudi v blokih biva na Irskem,

niti 10 odstotkov, Nizozemskem

in Hrvaškem. V spodnjem
delu lestvice je tudi Slovenija z

okoli 25odstotnim deležem. Slovenija

je hkrati ena od držav, kjer

pretežni delež ljudi biva v hišah -

približno dve tretjini. Večji delež s

70 odstotki ima le Hrvaška.

Podatki Eurostata kažejo, da so

daleč najvišji stanovanjski stroški v

Grčiji, sledijo Bolgarija, Danska in

Nemčija. Slovenija je v spodnjem
delu lestvice,

Mojca Zemljarič

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6a58bbd9-e38b-4c92-b9e9-788daed9fda71807325016
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Cesta je zasebnikova, luknje od stanovalcev?

Nives E. Roječ
PISMO

Delo
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Cesta je zasebnikova,
luknje od stanovalcev?
Na jugu Viča, sredi lepe zelene

Ljubljane, »najlepšega mesta na
svetu« (po županu Jankoviču), se

nahaja makadamska cesta, ki vodi
od Jamove ceste do treh blokov na
Merčnikovi ulici.

Cesta je bila sprva občinska,

potem jo je Jankovič pred leti brez
naše vednosti prodal zasebniku, ki

je zdaj v stečaju. Ta cesta je edini
možni dostop peš in z avtomobilom
do blokov v naši ulici. Ker zadevo

urejamo na sodišču že deset let - za
različno dokumentacijo smo porabili

že okoli 8000 evrov -, nam je
vsega dovolj. Luknje so globoke tudi
do 30 centimetrov, avtomobili se

uničujejo Najbolj se bojimo, da se

bo komu kaj zgodilo, saj se luknjam
ne moreš izogniti, ko greš, recimo, v
Spar ali neseš smeti v zabojnik. Pred
leti sije soseda zlomila gleženj!

Upravnik SPL pa pravi, da ne
more nič.
Nives E. Roječ, v imenu odbora
stanovalcev Merčnikove ulice 1,

Ljubljana

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=a6a6b86b-3f97-4a6c-91d1-dc6894c5391e2137073520
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Površina/Trajanje: 330,67

Naklada: 15.822,00

Gesla: OBNOVA STANOVANJ
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Vsi kandidati uspešno prestali zaslišanja

POROČILO

Dnevnik
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ZASLIŠANJA V DZ / REKONSTRUKCIJA VLADE

Vsi kandidati uspešno prestali zaslišanja
Poleg kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje Darja
Felde so se pred matičnimi odbori včeraj predstavili tudi Alenka
Bratušek, Igor Papič, Uroš Brežan in Emilija Stojmenova Duh. Vsi
so zaslišanja uspešno prestali.

Bratuškova: varno, zeleno in digitalno
Kandidatka za ministrico za infrastrukturo

Alenka Bratušekje med cilji
izpostavila »varno, zeleno in digitalno«.
Poudarila je pomen vlaganj v železniško

infrastrukturo, ključnih pri zasledovanju

trajnostnih ciljev. Ministrstvo
bo za železniško infrastrukturo letos
namenilo 486 milijonov evrov. Med

prioritetami je izpostavila dvotirne železniške

povezave med prestolnico in
Kranjem, Kamnikom ter Ivančno Gorico.

Več sredstev bo letos namenjenih
za kolesarsko infrastrukturo, in sicer
100 milijonov evrov. Na področju letalstva

bodo situacijo poskušali popraviti
na dva načina. »Eno je interventni za¬

kon, s katerim bi omogočili subvencioniranje

potnikov, ne letalskih družb.

Subvencije bi šle za destinacije, ki jih
bomo z ministrstvom za gospodarstvo
določili kot ključne, je napovedala. V
okviru ministrstva deluje tudi delovna

skupina, ki ugotavlja upravičenost
ustanovitve nove letalske družbe.

Brežan: okrepljena skrb za naravo
Kandidat za ministra za naravne vire
in prostor Uroš Brežan je na zaslišanju

pred matičnim odborom izpostavil,
da bo rdeča nit dela ministrstva skrb
za kakovostno življenje ljudi ter v luči
tega uspešno ohranjanje narave in
upravljanje prostora ter vodnih virov.
Kot je dejal, skrb za naravo dvigujejo na

višjo raven, saj bo dobila svoj direktorat.
Nastala bo tudfi nova služba za razvojna
sredstva. Na področju rudarstva bodo
med ključnimi izzivi izpeljava postopka

zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik,

sprejeti pa bo treba tudi zakon o postopnem

zapiranju velenjskega premogov¬

nika. Na področju rabe prostora se bo
med drugim zavzemal za obnovo stanovanjskega

fonda in za to, da projekti
ne bodo dodatno obremenjevali okolja.
Ministrstvo bo prevzelo vlogo koordinatorja

in razvijalca načrtov glede učinkovitega

izvajanja prostorske politike. V

okviru tega bodo spodbujali ustrezno
planiranje in zagotavljali informacijsko

podporo občinam in investitorjem.
Prednost pri umeščanju v prostor bodo,

je poudaril, imele strateške investicije,
med katerimi je tudi umeščanje obnovljivih

virov energije.

Papič prenova visokošolskih zakonov
Nekdanji rektor ljubljanske univerze

Igor Papič je po preoblikovanju
vladnih resorjev postal kandidat za
ministra za visoko šolstvo, znanost
in inovacije. Na področju visokega
šolstva glavno nalogo vidi v prenovi
visokošolske zakonodaje. Poudaril
je pomen koncepta vseživljenjskega
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izobraževanja, zelenega prehoda in
digitalizacije, javnega razpisa za krepitev

vloge kariernih centrov v celostni
obravnavi študentov ter pripravo pravilnika

o postopkih in načinu izvrševanja

pravic študentov s posebnimi
potrebami in študentov s posebnim
statusom v visokem šolstvu. Prenos
inovacij na ministrstvo za visoko šolstvo

se mu zdi samoumeven, ključno
pa je sodelovanje z ministrstvom za

gospodarstvo. Poudaril je, da bosta
dve ministrstvi, ki nastajata iz enega,
imeli boljši fokus. Na visokošolskem
ministrstvu se bodo tako lažje osredotočili

na področje znanosti in reševali

»luknjo, ki smo jo imeli do zdaj pri bolj
učinkovitem prenosu znanj«.

Stojmenova Duh: odpraviti
digitalno izključenost
Kandidatka za ministrico za digitalno
preobrazbo Emilija Stojmenova Duh
je med cilji izpostavila okrepitev digi¬

talnih znanj in kompetenc. »Z digitalizacijo

opažamo, da marsikatera vsebina
ni več na voljo v slovenskem jeziku, je
dejala, zato bodo razvijali platforme v
slovenščini. Do leta 2025 si želi zagotoviti

pokritost s širokopasovnim internetom

za vsa naseljena območja, omrežje

5G pa naj bi bilo do leta 2025 na voljo
v vseh mestnih naseljih in na glavnih
primestnih poteh, pet let pozneje pa
na vseh naseljenih območjih v državi.

Cilj je tudi povečati delež prebivalcev
z vsaj osnovnimi digitalnimi znanji in

kompetencami z današnjih 50 na 80
odstotkov do leta 2030, kajti »velikemu

deležu prebivalcev grozi digitalna
izključenost«. Strinjala se je s poslanko

NSi Ivo Dimic, da se med mladimi

povečuje zasvojenost z aplikacijami na

pametnih napravah, a dodala: »Ugotavljamo,

da moramo najprej začeti z

učitelji. Ministrstvo za izobraževanje
naj bi kmalu objavilo razpis za digitalno
usposabljanje učiteljev. x

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=36b5bb77-8dba-40e2-92f6-3484bef0b0431800600894


13. 01. 2023 Stran/Termin: 7

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: SLOVENIJA IN SVET Žanr:

Površina/Trajanje: 456,15

Naklada: 21.000,00

Gesla: OBNOVA STANOVANJ

11

Začetki kristalizacije nove vlade
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LJUBLJANA Štirje kandidati za ministre uspešno prestali zaslišanja pred matičnimi parlamentarnimi odbori

Začetki kristalizacije nove vlade
Včeraj so se pred pristojnimi delovnimi telesi
Državnega zbora začela zaslišanja
ministrskih kandidatov v nekoliko
preoblikovani vladi, kot si jo je zamislili
premier Robert Golob. Pred poslance so tako
sedli Alenka Bratušek, Darjo Felda, Uroš
Brežan, Igor Papič in Emilija Stojmenova
Duh.

Aljaž Novak

Prva je pred člane Odbora za
infrastrukturo, okolje in prostor

sedla kandidatka za ministrico

za infrastrukturo
Alenka Bratušek. V svoji
predstavitvi je kot cilje, ki jim
bo sledila kot ministrica izpostavila

"varno, zeleno in digitalno"

Poudarila je, da so

vlaganja v železniško infrastrukturo

ključna pri zasledovanju

trajnostnih ciljev. "Če

želimo govoriti o zelenem, je
treba dati prioriteto železnicam,

je povedala na zaslišanju
pred matičnim parlamentarnim

odborom.

Izpostavila je tudi področje
pomorstva, kjer ministrstvo
predvideva nov zakon. Kot

najpomembnejšo na tem področju

je Bratušek izpostavila
Luko Koper. Poudarila je, da
na tem področju ministrstvo
za infrastrukturo čaka največ
dela pri konsolidaciji zemljišč
znotraj koncesijskega območja.

Dodala je še, da bo ministrstvo

pod njenim vodstvom

posebno pozornost posvetilo
razvoju kolesarske infrastrukture.

Kot tri ključne infrastrukturne

projekte za prihajajoči
mandat je izpostavila gradnjo
drugega tira, tretje razvojne
osi in potniškega centra v Ljubljani.

Kandidatka je zaslišanje
pred matičnim parlamentarnim

odborom uspešno prestala,

saj je njej v prid glasovalo
devet poslancev, pet jih je bilo
proti.

"Potrebujemo drugačno
šolo, drugačne podatke,
drugačno delovanje"

Pred odborom DZ za izobraževanje,

znanost, šport in
mladino sta zaslišanje prestala
tudi kandidat za ministra za

vzgojo in izobraževanje Darjo
Felda ter kandidat za ministra
za visoko šolstvo, znanost in
inovacije Igor Papič.

66letni Koprčan Darjo Felda

je v svoji predstavitvi napovedal

spremembe kurikuluma

v vrtcih in prenovo prvega

triletja v osnovnih šolah.

Predšolsko vzgojo je sicer ocenil

kot "dobro postavljeno" a

izpostavil problematike na

področju digitalizacije, kjer bi
bilo po njegovem treba opolnomočiti

strokovne in vodstvene

delavce ne samo v vrtcih,

temveč tudi v osnovnih
in srednjih šolah.

Napovedal je tudi nujne
spremembe zakona o osnovni
šoli. "Potrebujemo drugačno
šolo, drugačne podatke, drugačno

delovanje, meni. Po

njegovem so problematične
ocene v šolah, saj se nadarjenim

otrokom dogajajo krivice,

ko dobijo oceno 5, kakršno

lahko dobijo tudi povprečni

šolarji. Napovedal je še,

da se bo v šolskem letu
2024/25 nacionalno preverjanje

znanja upoštevalo tudi pri
vpisu otrok v nadaljnje izobraževanje.

Tako kot Alenka Bratušek je
tudi Felda uspešno prestal
zaslišanje pred matičnim odborom

z devetimi glasovi za in

petimi proti.
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Nekdanji tolminski župan Uroš Brežan je med ključnimi cilji izpostavil
skrb za naravo, prostor in vodne vire.

"Ciljev in nalog
je veliko"

Nekdanji župan občine Tolmin

in sedanji kandidat za
ministra za naravne vire in
prostor Uroš Brežan je na

zaslišanju pred matičnim
parlamentarnim odborom
poudaril, da bo rdeča nit

njegovega

ministrovanja skrb za
kakovostno življenje ljudi ter
v luči tega uspešno ohranjanje

narave in upravljanje s

prostorom ter vodnimi viri.

Obljubil je, da bodo skrb za
naravo dvignili na višji nivo.

Slednja bo dobila tudi svoj
direktorat.

"Ciljev in nalog je veliko, rad
bi vam sporočil, da je narava,
voda in prostor na varnem, da

bomo zavezniki, ko bo treba
zastaviti besedo pri drugih resorjih,

je v svoji predstavitvi
poudaril Brežan.

Obljubil je tudi takojšnje
ukrepanje na področju podnebnih

sprememb. Glede na

projekcije, ki kažejo na pojavljanje

poplav in suš tudi v

prihodnje, Brežan napoveduje,
da se bodo na ministrstvu

osredotočali na preventivo.
Med ključnimi projekti je tako
navedel protipoplavno

zaščito Gradaščice, selške Sore,

območje reke Meže z Mislinjo

in ptujske Drave. Napovedal

je še sanacijo območij,

kijih ogrožajo plazovi,
sanacijo posledic potresa v

Petrinji, ki je pustil posledice
tudi ponekod v Sloveniji in

pripravo celovite prenove dajatev

za rabo vode, ki bo zagotovila

enakopravno obravnavo

uporabnikov vode. Na

področju rabe prostora pa se
bo med drugim zavzemal za
obnovo stanovanjskega fonda
in to, da projekti ne bodo
dodatno obremenjevali okolja.

Tudi Brežan je zaslišanje uspešno

prestal.

Tri nova ministrstva

Spomnimo, da je spremenjeni
zakon o vladi, o katerem smo
se Slovenke in Slovenci izrekli
na trojnem referendumu tik
pred koncem lanskega leta,

prinaša tri nova ministrstva:
za visoko šolstvo, znanost in
inovacije, za okolje, podnebje
in energijo, ter za solidarno
prihodnost.

Vodenje dveh od treh novih
ministrstev bosta prevzela dosedanji

šolski minister Igor

Alenka Bratušek je kot svoje tri ključne cilje izpostavila "varno, zeleno

in digitalno"

Papič in infrastrukturni minister

Bojan Kumer, ki sta zato
ob uveljavitvi novele zakona o

vladi odstopila, nato pa je premier

Robert Golob v začetku

tega tedna v DZ vložil seznam
devetih ministrskih kandidatov.

Poleg Alenke Bratušek, Darja

Felde in Uroša Brežana so
člani pristojnih odborov

včeraj prisluhnili še kandidatki
za ministrico za digitalno

preobrazbo Emiliji Stojmenovi

Duh, kije dejala, da se bo
za časa svojega ministrovanja

zavzemala predvsem za
povečanje

števila tistih z vsaj
osnovnim znanjem na digitalnem

področju, ter Igorju
Papiču, kandidatu za ministra
za visoko šolstvo, znanost in

inovacije, ki na področju visokega

šolstva glavno nalogo
vidi predvsem v prenovi visokošolske

zakonodaje.
Preostali štirje kandidati

bodo pred matične parlamentarne

odbore sedli v petek, vsi
skupaj pa bodo pred DZ prisegli

na januarski redni seji 23.

januarja.

Koprčan Darjo Felda s predstavitvijo prepričal pristojni odbor DZ.
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