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TREBNJE – Epidemiološka slika se 
pri nas slabša, saj je zaradi zelo 
nalezljive različice delta vse več 
okuženih. Da bi bila precepljenost 
zadostna in jesen mirnejša, bi mo-
rali doseči dvotretjinsko preceplje-
nost, a smo daleč od želenih številk. 
Zdravstvena stroka poziva ljudi k 
cepljenju, na različne načine pa 
svoje zaposlene k temu spodbujajo 
tudi podjetja. Denimo v trebanjskem 
Remu so sprejeli sklep, da se vsem, 
ki bodo do konca oktobra dostavili 
potrdilo o cepljenju proti covidu-19, 
pri oktobrski plači izplača nagrada v 
višini 200 evrov bruto.
 »Za sprejetje sklepa smo se odločili 
na podlagi izkušnje iz prejšnjega leta. 
Želimo imeti nemoten potek delovnih 
procesov ter zmanjševati tveganja za 
izpad poslovanja. Verjamemo stroki, ki 
narekuje, da je cepljenje prava pot do 
teh ciljev. Prav tako je naša velika skrb 
in odgovornost za zagotavljanje zdravja 
in varnosti naših zaposlenih,« je za  Do-
lenjski list  povedal direktor Rema  Igor 
Kastelic . Zaposlene so o koristi ceplje-
nja tudi informirali po internih oblikah 
obveščanja zaposlenih, drugih oblik 
spodbujanja pa niso uporabljali. 
 Trenutno imajo polno zasedene kapaci-
tete in izpad dela zaradi večjega števila 

okuženih bi bil zanje močan udarec. 
»Do zdaj smo okužbe dobro nadzoro-
vali z različnimi ukrepi. Lansko leto 
nam je uspelo s takšnim načinom dela 
neprekinjeno delati ves čas trajanja 

epidemije. Kljub temu pa imamo večji 
izpad delovnih dni zaradi karanten in 
izolacij, kar pomeni zmanjšanje kapa-
citet proizvodnje. Če se podobni sce-
narij zgodi letos, se bomo zatekli k po-

dobnim ukrepom, kot smo jih izvedli v 
lanskem letu,« pravi Kastelic. 
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 Medtem ko so v vladi odobrili denar 
za dokumentacijo za belokranjski od-
sek južnega dela tretje razvojne osi, 
glede novomeškega odseka še pote-
kajo priprave. Za zastoj na novome-
škem odseku navajajo kot razlog na-
sprotovanje civilne iniciative. V čem 
so razhajanja načrtovalcev trase in 
domačinov, ki jih predstavlja civilna 
iniciative? 
 Kot navaja Dars, je podlaga za pripra-
vo projektne dokumentacije, izdajo 
integralnega gradbenega dovoljenja 
in gradnjo vladna Uredba o državnem 
prostorskem načrtu za državno cesto od 
avtoceste Ljubljana–Obrežje pri Novem 
mestu do priključka Maline (v nadalje-
vanju uredba o DPN). Postopki izbire 
trase in umeščanja trase hitre ceste v 
prostor so tako zaključili v letu 2012 
s sprejemom uredbe o DPN. Uredba 
o DPN je prostorski izvedbeni akt, na 
podlagi katerega lahko investitor zač-
ne graditev objekta, ki obsega pripravo 
projektne dokumentacije, dovoljevanje 
in samo gradnjo.  
Za gradnjo 1. in 2. etape tretje razvoj-
ne osi jug (od priključka Novo mesto 
vzhod do priključka Osredek) so na 
Ministrstvu za okolje in prostor v juniju 
2020 vložili vlogo za izdajo gradbenega 
dovoljenja po integralnem postopku. V 
integralni postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja sta se kot stranska udele-

ženca vključili tudi civilna iniciativa 
(CI 3ros-jug) in nevladna organizacija 
ROVO. Glavna pripomba obeh se je na-
našala na postopke umeščanja v prostor, 
na izbiro variante in posledično na vpli-
ve na okolje. »Kot navedeno, sta bila oba 
postopka, postopek izbire variante in 

umeščanja v prostor, s sprejemom ured-
be o DPN že zaključena, zato tovrstnih 
pripomb v fazi graditve objektov niti ni 
možno obravnavati,« pravi Dars. Vzpo-
redno s pripravo projektne dokumenta-
cije so izdelali tudi poročilo o vplivih na 
okolje, potrebno za izdajo gradbenega 

dovoljenja. Presoja vplivov na okolje se, 
skladno z gradbeno zakonodajo, izvaja 
v okviru integralnega postopka izdaje 
gradbenega dovoljenja, vključuje pa, 
pravijo v Darsu, vse pomembne vidike 
vplivov gradnje na okolje.
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TRETJA RAZVOJNA OS – JUG

Ne dajo priključka, ne 
dajo naselij
Ob tem, ko so v vladi odobrili denar za dokumentacijo za belokranjski odsek južnega dela tretje 
razvojne osi, so še odprta vprašanja o gradnji ceste pri Novem mestu – Dars pojasnjuje, da so 
priprave končane, civilna iniciativa trdi, da ni pogojev za nadaljevanje postopkov v izbrani smeri

Nadaljevanje s 1. strani

NE SPREJEMAJO CESTE SKOZI 
NJIHOVA NASELJA
Kot pravi predstavnica civilne iniciative 
CI 3ROS-jug s 376 člani Mateja Jaklič, 
ne zagovarjajo le interesov prebivalcev 
Ločne, Mačkovca in naselja Krka, am-
pak tudi interese Novomeščanov, ki jim 
je – tako CI 3ROS-jug – treba pojasni-
ti, da je predvidena štiriletna gradnja, 
ki bi pomenila tudi štiriletno popolno 
ohromitev novomeškega prometa na 
območju celega Novega mesta zaradi 
štiriletnega zaprtja obstoječega avtoce-
stnega priključka Novo mesto – vzhod 
(predvideno njegovo rušenje in nova 
gradnja); da je načrtovana hitra, ce-
stninska cesta, ki ni namenjena prome-
tni razbremenitvi Novega mesta, am-
pak za medsebojno povezanost središč 
mednarodnega pomena s predvidnim 
prometom 20.000 tovornih vozil na dan. 
To je dolgoročno okoljsko sporno tudi 
za celo Novo mesto, ki že presega mej-
ne vrednosti zdravju škodljivih delcev 
PM10, pravijo v CI 3ROS-jug.
Civilna iniciativa ne nasprotuje gradnji 
tretje razvojne osi. Sporna je zgolj loka-
cija 2,5 kilometra ceste od avtocestnega 
priključka Novo mesto – vzhod do Dr-
gančevja. Civilna iniciativa zahteva, da 
se gradnja začne in izvede na lokaciji iz 
Študije variant (2008), tako imenovana 
V-vzhodna C. Ta ne posega v obstoječi 
avtocestni priključek Novo mesto – 
vzhod in ne poteka skozi stanovanjska 
naselja, ampak se tretja os – jug priključi 
na obstoječo avtocesto pri kraju Lešnica, 
kjer se zaključi tudi potek trase tretje osi 
– srednji del in temu sledi nadaljevanje 

tretje osi – jug vse do Osredka, kjer bi bil 
tudi priključek za Revoz in potem na-
daljevanje skozi Gorjance do Malin. To 
rešitev je s sklepom potrdila tudi vlada 
v letu 2009 in ministrstvu naložila, da 
tako izdela DPN. Začrtana je bila tudi v 
novem občinskem prostorskem načrtu 
MO Novo mesto, sprejetem v letu 2009,« 
pravijo v CI 3ROS in ob tem poudarja-
jo, da ne sprejemajo nobenega načina 
gradnje načrtovane ceste, s katerim bi 
posegli v obstoječi avtocestni priklju-
ček Novo mesto – vzhod in s katerim bi 
novo cesto naredili »skozi naša stano-
vanjska naselja«. 

KDAJ ZAČETEK GRADNJE
O možnem začetku gradnje pravijo v 
Darsu, da gradbeno dovoljenje za dobrih 
pet kilometrov dolg odsek hitre ceste od 
priključka Novo mesto – vzhod na do-
lenjski avtocesti do priključka Osredek, 
vključno z navezovalno Šentjoško cesto, 
ki ga izdaja Ministrstvo za okolje in pro-
stor, pričakujejo v septembru 2021. Po 
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja 
lahko začnejo graditi. Kot še navaja-
jo, zaradi dolgotrajnosti postopkov za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, na 
katere vplivajo tudi dejavnosti civilne 
iniciative, dosegljivega denarja ni mo-
žno porabiti v okviru sedanje �nančne 
perspektive (do konca leta 2023). »Iz 
navedenega razloga smo Ministrstvu za 
infrastrukturo predlagali so�nanciranje 
projektov na severnem delu tretje ra-
zvojne osi, in sicer odsekov Gaberke in 
Jenina,« pojasnjuje Dars.
Mestna občina Novo mesto je po Dar-
sovih navedbah zaključila vse postopke, 
ki so pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. »V usklajevanju je še spora-

zum za ureditev transportnih poti, ki ga 
je treba skleniti pred drugo fazo razpisa 
za izbiro izvajalca del in ni vezan na iz-
dajo gradbenega dovoljenja,« pravijo na 
Darsu. 

OPOMIN EVROPSKE KOMISIJE
Toda v CI 3ROS-jug poudarjajo, da je 
DPN, ki določa lokacijo ceste in je zdaj 
podlaga za odločanje o izdaji gradbenega 
dovoljena, nezakonit. »Ni se pripravljal v 
sodelovanju z javnostjo in ne na podla-
gi Študije variant 2008 in sklepa vlade 
iz leta 2009. Leta 2011 smo bili zgolj 
informirani o edini rešitvi poteka trase, 
ki smo ji argumentirano nasprotovali 
(pripombe in sklep zbora občanov v letu 
2012 proti trasi). DPN je bil kljub temu 
sprejet. Da je nezakonit, izhaja že iz zapi-
snika sestanka Ministrstva za infrastruk-
turo in okolje v letu 2010, kjer so pred-
stavniki občin, ministrstev, projektantov 
in investitor, sami dogovorili traso ceste 
in v zapisnik zapisali, da to ne sme priti v 
javnost, da ne bo novih preverjanj, in iz 
opomina Evropske komisije v letu 2016. 
»Dars ima v postopku odločanja o izdaji 
gradbenega dovoljenja težave, ker že tri 
leta ne more dokazati, da ne gre za okolj-
sko sporen objekt, v nezakonitem DPN 
pa zmanjkuje tudi zemljišč za gradnjo 
in prostora za projektiranje v naseljih,« 
navaja Mateja Jaklič.

DENAR DRUGAM?
Kako CI 3ROS-jug komentira mnenja, 
da zaradi njenih nasprotovanj gradnji 
preusmerjajo drugam denar, ki bi ga si-
cer vložili v južni del tretje razvojne osi? 
»Evropska komisija (EK) ne �nancira 
projektov, za katere je že sama ugoto-
vila, da niso v skladu s pravom EU. Že 
v letu 2016 je v pisnem opominu na to 
opozorila našo državo in ji naložila, da 
to popravi in spremeni zakonodajo. Dr-
žava je spremenila zakonodajo, ne pa 
DPN. Dars pravi, da je DPN v redu, ker 
je EK primer zaprla. To pa ni res, saj je 
EK na primeru priprave DPN ugotovila 
nespoštovanje prava EU in v opominu 
izrazila pričakovanje, da bo naša država 
v sodelovanju z javnostjo sama odpra-
vila napake in pripravila ustrezen DPN. 
Po petih letih DPN še ni razveljavljen 
ali spremenjen, zato ni denarja EU za ta 
projekt. EK pa tudi v bodoče (�nančna 
perspektiva 2021–2027) ne bo �nanci-
rala okoljsko spornih projektov, ampak 
trajnostno mobilnost. O stanju v zvezi z 
DPN pa EK redno obveščamo,« pravijo 
v CI 3ROS-jug.
V tako pregretem ozračju še vprašanje 
za Dars, ali glede na odobreni denar za 
dokumentacijo za belokranjski odsek 
tretje razvojne osi prednostno gradil 
belokranjski odsek s tremi pododseki, 
in ali bo torej belokranjski odsek bo 
končan pred novomeškim? »Ne, glede 
na stanje postopkov, ki jih je potrebno 
izvesti pred začetkom gradnje, je naj-
prej predvidena gradnja novomeškega 
odseka. Začetek gradnje etape Metlika 
je v noveli Resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji, ki jo je konec maja letos spre-
jel Državni zbor, določen po letu 2024,« 
odgovarja Dars.
M. Luzar 

PCT kot pogoj za zaposlitev
Ali podpirate možnost odpovedi delovnega razmerja zaradi neizpolnjevanja 
pogoja PCT? Da ali ne? Na tako jasno vprašanje, ki je v današnji anketi, ni 
tako jasnih oziroma določnih odgovorov, in to ne samo v anketi, pač pa tudi 
v družbi. Zdi se, da je v zdaj že uveljavljeni kratici PCT, povezani s prepre-
čevanjem širjenja okužb, največ pomislekov glede C, se pravi cepljenja. Na 
prebolevnost človek nima vpliva, testiranje je tisto, o čemer se največ poga-
jajo in kar je z odlokom že nekako uzakonjeni pogoj. Pri testiranju je odprto 
vprašanje med drugim, kdo ga bo plačal, medtem ko odpora proti testiranju 
kot načinu ni zaznati. Kar pa zadeva cepljenje, pa pogovori potekajo nekako 
v smislu maček okoli vrele kaše. Strinjanje, da je edino cepljenje rešitev pred 
covidom, je množično, a vlada cepljenja ni uzakonila, pri čemer z najvišjih 
mest odločanja v državi prihajajo sporočila, da bodo necepljeni že kako pri-
krajšani za vsaj nekatere dobrine skupnostnega življenja.

NAŠA ANKETA

MAG. VLASTA HENIGSMAN, prof. likovne ume-
tnosti, iz Semiča: »Odpoved delovnega razmerja 
zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT bi bila pretiran 
ukrep. Je pa res, da bo treba nekaj ukreniti glede 
tega, kako prepričati ljudi, da je pomembno ce-
pljenje. Nihče ne ve, kako se bo vse to izšlo. Za zdaj 
kaže, da je edina rešitev cepljenje, in sicer že zaradi 
lažjega poteka bolezni, če človek zboli.«

LOJZE SIMONČIČ, upokojenec, iz Šentjerneja: 
»Ko nekje delam, sem odgovoren za vse, s kateri-
mi imam stik, ne le zase. Dejstvo je, da imajo vsi s 
pogojem PCT manj možnosti za okužbo. Zato se 
mi zdi smiselno, da se v določenih poklicih obve-
zno zahteva ta pogoj – zlasti kjer praksa kaže na 
veliko okužb. Bi pa vse evropske države morale 
imeti enotno zakonodajo.«

JOŽE PRIMC, upokojenec, z Dvora: »Mislim, da 
bi bilo prav, da bi vsi izpolnjevali pogoj PCT, še 
posebej tisti, ki so nenehno v stiku z ljudmi. Za to 
imamo strokovnjake, ki so povedali, da je to prav. 
Ne vem pa, kaj imajo v ozadju tisti, ki nagovarjajo 
proti cepljenju. Stopiti moramo skupaj, da bomo 
zajezili to epidemijo.«

RADOJKA JAPUNDŽA, samozaposlena, iz Ko-
čevja: »Kaj naj rečem? Zmeda je velika, išče se naj-
boljša rešitev, da se zaščiti zdravje ljudi, po drugi 
strani pa je prisotno vse večje zaničevanje virusne 
bolezni. Sem za ukrepe, a ne tako stroge, kot bi bila 
morebitna odpoved delovnega razmerja v ome-
njenem primeru. Poznam osebo, čistilko, ki je pre-
jela prvi odmerek cepiva in je končala na urgenci, 
po drugega pa si ne upa. Da bi obdržala službo, se 
mora testirati. To je zanjo velik �nančni izdatek, ki 
ga delodajalec noče kriti.«

VESNA ČOLIČ, mag. ekon. znanosti, iz Šmarje-
ških Toplic: »V podjetju, v katerem sem zaposle-
na, upoštevamo priporočila NIJZ. Dodatnih pravil 
glede PCT nimamo; upoštevamo, kar je določeno 
z odloki v državi. Kateri pogoj upošteva, je odlo-
čitev posameznika, večina je cepljena. Sama sem 
upoštevala znanstveno podprta dejstva in odgo-
vornost, ki jo imam do sebe, bližnjih in družbe.«

STANE GOREC, upokojenec, z Breze pri Treb-
njem: »Tega ne podpiram. Vsak delodajalec ima 
sicer svoje predpise, a odpoved delovnega razmer-
ja zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT bi bil po mo-
jem mnenju preoster ukrep. Sam sem se cepil in 
podpiram cepljenje, a vsak ima svoje prepričanje 
o tem. In prav je, da se vsak sam odloči, ali se bo 
cepil ali ne.«

DARINKA VOLČANŠEK, upokojenka, iz Krške-
ga: »Nisem le za uveljavitev pogoja PCT za določe-
ne skupine prebivalcev, ampak da bi bilo obvezno 
cepljenje za vse, da bi zaščitili sebe in druge. Moja 
pravica je tudi, da je sosed zdrav. To bi morali uve-
ljaviti tudi v EU, da bi prenehala prerekanja in bi 
izkoreninili virus. Malo več reda in odgovornosti 
ne škodi.«

NINA JERAJ, komercialistka, z Loga pri Sevnici: 
»Mislim, da bi bilo to čisto prisiljevanje ljudi, da 
morajo izpolnjevati pogoje PCT, če hočejo zadržati 
delovno mesto, pa tudi za iskalce nove zaposlitve. 
Načelno sem proti, čeprav sem cepljena, ker to 
sploh ni prostovoljna odločitev, ampak nujno zlo, 
če se hočemo v teh čudnih časih normalno gibati.«

OŠ BREŽICE

Tretjina učiteljev v 
karanteni
BREŽICE  – Novo šolsko leto se v bre-
žiški osnovni šoli ni začelo najbolje. 
Zadnji dan počitnic so učitelji imeli 
konferenco, dan kasneje pa so bili ob-
veščeni, da je bila ena od učiteljic kljub 
cepljenju na testiranju pozitivna. Vseh 
31 učiteljev, ki niso cepljeni ali prebo-
levniki, so morali v karanteno. Zaradi 
okužbe, ki izhaja iz iste družine, so v 
karanteni tudi učenci 9. b razreda. 
Ravnateljica Marija Lubšina No-
vak je povedala, da učiteljica tistega 
zadnjega dne počitnic, ko so imeli 
konferenco, ni imela simptomov. 
Pojavili so se naslednji dan, čeprav 
je cepljena. »Na konferenci smo vsi 
upoštevali PCT, a ker smo bili v is-
tem prostoru z njo več kot dve uri, 
je po oceni Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) prišlo do tesnih 
stikov in 31 učiteljev, ki niso cepljeni 
ali prebolevniki, se pa redno testira-
jo, je vseeno moralo v karanteno, je 

trenutne razmere na šoli pojasnila 
Lubšina Novakova.« 
Delo kljub odsotnosti skoraj tretjine 
strokovnih delavcev ves čas poteka v 
šoli. Za manjkajoče učitelje so uredili 
nadomeščanje. Da jim olajšajo delo, 
jim gradivo za pouk pripravijo kole-
gi, ki so v karanteni, saj se vsi dobro 
počutijo in nimajo posebnih znakov 
bolezni. Učenci 9. b, ki so tudi v karan-
teni, pa imajo pouk na daljavo. Učite-
ljem se karantena izteče danes in jutri 
že pridejo v službo, učencem pa v so-
boto, k pouku se vrnejo v ponedeljek.
Sicer pa je na brežiški osnovni šoli, 
ki je največja v občini, zaposlenih 99 
strokovnih delavcev, 31 se jih redno 
testira, preostali so cepljeni ali prebo-
levniki. Preostalih zaposlenih, tehnič-
nega osebja in spremljevalcev, je 36, 15 
je cepljenih, eden je prebolel covid-19, 
preostali se testirajo. 
J. K. 
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