Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 3. 9. 2020
Število objav: 44
Internet: 37
Tisk: 7
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 4
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 39
Inženirski dan: 0
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Naslov

Podpisuje se peticija za spremembo pridobivanja uporabnega dovoljenja

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...sosedovem zemljišču, prav tako se ne preverja namenska raba, je na nedavnem spletnem predavanju pojasnil
Boštjan Trobiš iz podjetja Geonep, pooblaščeni inženir za geodezijo in sodni izvedenec. Pri vseh drugih vrstah
legalizacije so mnenja obvezna, kar pomeni, da so postopki bolj zahtevni in dolgotrajni, predvsem...

Naslov

"Da bo gospodarstvo dobro preživelo, se moramo preventivnih ukrepov držati povsod"

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

M. Z.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in kjer so pri tem sodelovali tudi delavci," je pojasnila. Slovenska podjetja je pozvala, naj kontaktirajo specialista
medicine dela ali varnostnega inženirja, ki jim bo pomagal z zelo konkretnimi ukrepi. "Tako konkretnimi, da jih drugi od
daleč ne moremo dajati," je dejala Dodič Fikfakova. S tem se je strinjala...

Naslov

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA , B. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...nujno preventivno zaščititi Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje
več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po...

Naslov

Veliki igralci ostajajo na kraški fronti

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gospodarstvo izgubilo dve milijardi evrov (torej vrednost dveh takih tirov). Poudaril pa je, da so v zdajšnji analizi prvič
primerjali izplen logistike in gradbeništva. Ugotovili so tudi, da bi bil odstop od sedanjega modela gradnje tira in izbire
izvajalcev lahko škodljiv za državo. Četudi bi spremenili način izbire...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...
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Naslov

Napoved - Slovenija, 3. 9. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...registrirani brezposelnosti v avgustu. 9.00 odprtje gradbeno-prostorske-okoljske konference v organizaciji družbe TaxFin-Lex z naslovom Gradbeništvo kot strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti, uvodni
nagovor bo imel minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sodelovali bodo tudi državni sekretar na ministrstvu...

Naslov

Napoved - Slovenija, 3. 9. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 3. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...registrirani brezposelnosti v avgustu. 9.00 odprtje gradbeno-prostorske-okoljske konference v organizaciji družbe TaxFin-Lex z naslovom Gradbeništvo kot strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti, uvodni
nagovor bo imel minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sodelovali bodo tudi državni sekretar na ministrstvu...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

Metropolitan.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

V lendavskem Varstroju začeli graditi novo halo

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 9. 2020

Avtor

Majda Horvat

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gradbeno dovoljenje, ki so ga pridobivali več kot leto dni. Direktorica družbe Sabina Sobočan pa še pove: "Spremljali
smo tudi gospodarske napovedi za gradbeništvo, kjer gibanja vendar kažejo na neko povpraševanje, zato smo ostali
pri odločitvi." Družbeno odgovorno podjetje Podjetje Varis je doslej vsako leto, še...

Naslov

Drugi tir Divača–Koper: Čas ni naš zaveznik

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Anja Hreščak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...BDP. Od tega bi 1,4 do 2 milijardi evrov izgube dodane vrednosti utrpela logistika. Slednja ima namreč od gradnje
drugega tira 25-krat več koristi kot gradbeništvo. To bi – ob sicer teoretični, a v realnosti neizvedljivi predpostavki, da bi
drugi tir gradil vodilni domači izvajalec – do konca leta 2025 zabeležilo...
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Naslov

Slovenija si še enega zapiranja države ne more privoščiti!

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA , M. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA , M. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na
razpisih uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v primeru,
če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

Iz igre za drugi tir črtali več Kitajcev in Turkov

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem poudaril, da bodo pri izboru izenačili ponudnike, ki bodo vstopili na naš trg. “Vsi gradbinci bodo morali spoštovati
slovensko kolektivno pogodbo za gradbeništvo, več kot polovico materiala bodo morali nabavljati v EU. Poleg tega
covid-19 ne bo več štel za višjo silo pri izvedbi projekta,” je napovedal. Časovnica...

Naslov

Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 2. 9. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Zmagovalca bomo razglasili na 7. Konferenci slovenskih izvoznikov v
petek, 11. septembra, na Brdu pri Kranju. Podlaga za izbor finalistov, med katerimi...
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Naslov

Z modularno gradnjo osvajajo Evropo

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 8

Površina: 1.408 cm
2

...modularnih objektov - Spreminjajo navade ljudi, ki so še včeraj gradili po klasičnih postopkih Modularnost gradnje je
že sama po sebi trendovska, z njo se v gradbeništvu uvajajo nove tehnologije, poudarja Igor Kastelic, direktor pretežno
izvoznega podjetja Rem iz Trebnjega, kije specializirano za gradnjo nizkoenergijskih...

Naslov

Za farmacevte delajo projekte za proizvodnjo cepiv proti covidu-19

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 9. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 9

Površina: 1.421 cm
2

...proizvod, ki ga bomo stestirali do konca leta; zanj namreč obstajajo samo neke podobne različice, ki pa niso
primerne za čiste prostore.« Odprta vrata za inženirje gradbeništva, lesarstva ... »Naš cilj je z našimi kupci snovati
nove izdelke, saj ima vsak kupec svoje interne standarde, želje in ideje. S Serum Institutom smo razvili...

Naslov

Še zadnji popravni izpit v razpisu za drugi tir

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 9. 2020

Avtor

Boris Šuligoj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 1.019 cm
2

...gospodarstvo izgubilo dve milijardi evrov (torej vrednost dveh takih tirov). Poudaril pa je, da so v zdajšnji analizi prvič
primerjali izplen logistike in gradbeništva. Ugotovili so tudi, da bi bil odstop od sedanjega modela gradnje tira in izbire
izvajalcev lahko škodljiv za državo. Četudi bi spremenili način izbire...

Naslov

Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Jure Ugovšek, Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sesalnika z vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni razrez lesa, in TKK,
proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Zmagovalca bomo razglasili na 7. Konferenci slovenskih izvoznikov v
petek, 11. septembra, na Brdu pri Kranju. Podlaga za izbor finalistov, med katerimi...

Naslov

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA , B. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrebno nujno preventivno zaščititiŠtudije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so
prizadeti predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga
obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po...
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Naslov

Iz igre za drugi tir črtali več Kitajcev in Turkov

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 3. 9. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 563 cm2

...I,ju bi j ana Drugi tir ima 25-krat večje koristi za slovensko logistiko kot za gradbeništvo Iz igre za drugi tir črtali več
Kitajcev in Turkov V tekmi za posel gradnje drugega tira so še štirje gradbeni konzorciji. Projektno podjetje 2TDK je v...

Naslov

Turistični kompleks čaka na novega lastnika

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Primorska; 3. 9. 2020

Avtor

Mirjana Cerin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 10

Površina: 550 cm2

...zaposlenih. Donedavni gradbinec se v turizmu, kjer se, kot pravi, “gradijo zgodbe”, dobro znajde, sin priznava, da
jima koristijo izkušnje iz obrtništva in gradbeništva. Pa vendar se o zgodbi, ki sta si jo zamislila za Staro šolo, ne želita
izreči, češ da bosta počakala na prodajo kompleksa. Dražbo pričakujeta to jesen....

Naslov

Za razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti

Medij

Kmečki glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

B. R.

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 9

Površina: 423 cm2

...notranje prostore, v katerem se izvaja živilska dejavnost, urediti tako, kot to zahteva živilska zakonodaja. Vsi objekti
pa se še vedno gradijo skladno z gradbeno zakonodajo, kot enostavni, manj zahtevni ah zahtevni objekti.«...

Naslov

Prioriteta bo gospodarsko okrevanje in stabilizacija javnih financ

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovenija; 3. 9. 2020

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 30

Površina: 1.222 cm
2

...aktivnosti nakazujejo avgustovski podatki o prometu tovornih vozil in porabi elektrike v gospodarstvu, katerih
vrednosti so že na ravni lanskih. Izjema je gradbeništvo, kjer seje aktivnost junija še znižala in bila za četrtino nižja kot
februarja. Prihodek v trgovini se krepi, blagovna menjava s tujino se povečuje, čeprav...

Naslov

Tudi vidni član SD Patrick Vlačič dosegel, da je njegova parcela postala stavbna - prej je
bilo kmetijsko zemljišče

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Nina Žoher

Teme

Gradbeništvo, graditev

...gradbeno dovoljenje, čeprav je posegel na kmetijsko zemljišče, ki ni izpolnjevalo tudi številnih drugih pogojev iz
lokalnega prostorskega akta in Zakona o graditvi objektov (ZGO) ter si tako zgradil večnadstropno stanovanjsko vilo na
ekskluzivni lokaciji s pogledom na Sečoveljske soline, tlorisne površine cca od 80...
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Naslov

Marko Drobnič: Pomembna je pripravljenost za iskanje skupnih rešitev

Medij

Spehnakruhu.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...toplotne prevodnosti je pomemben pri razvoju sončnih elektrarn. Pa tudi v farmacevtski, kozmetični in prehrambni
industriji ima zelo pomembno mesto. In v gradbeništvu. Aluminij sodi med materiale, za katere bi se dalo reči, da vodijo
zeleno transformacijo. Brez njega si prehoda enostavno ni mogoče zamisliti. Kakšne...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

New.dostop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ljubljana Metoda Dodič Fikfak. Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so
prizadeti predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga
obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na
razpisih uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v primeru,
če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala...

Naslov

Podpisuje se peticija za spremembo pridobivanja uporabnega dovoljenja

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...sosedovem zemljišču, prav tako se ne preverja namenska raba, je na nedavnem spletnem predavanju pojasnil
Boštjan Trobiš iz podjetja Geonep, pooblaščeni inženir za geodezijo in sodni izvedenec....
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Naslov

Za razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...notranje prostore, v katerem se izvaja živilska dejavnost, uredititako, kot to zahteva živilska zakonodaja. Vsi objekti
pa se še vedno gradijo skladno z gradbeno zakonodajo, kot enostavni, manj zahtevni ali zahtevni objekti.«...

Naslov

"Da bo gospodarstvo dobro preživelo, se moramo preventivnih ukrepov držati povsod"

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...in kjer so pri tem sodelovali tudi delavci," je pojasnila. Slovenska podjetja je pozvala, naj kontaktirajo s specialistom
medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki jim bo pomagal z zelo konkretnimi ukrepi. "Tako konkretnimi, da jih drugi od
daleč ne moremo dajati," je dejala Dodič Fikfakova. S tem se je strinjala...

Naslov

Branko Meh: Gospodarstvu se obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati državo

Medij

Mbreport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti

Medij

Playboy.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti...

Naslov

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA , B. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrebno nujno preventivno zaščititiŠtudije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so
prizadeti predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga
obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po...
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Naslov

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli

Medij

Sloveniashop.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...potrebno nujno preventivno zaščititiŠtudije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so
prizadeti predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga
obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po...

Naslov

Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko
gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo slovenski
gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš

Naslov

Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Beta.publishwall.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko
gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo slovenski
gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš

Naslov

Iz igre za drugi tir črtali več Kitajcev in Turkov

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Katja Gleščič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem poudaril, da bodo pri izboru izenačili ponudnike, ki bodo vstopili na naš trg. “Vsi gradbinci bodo morali spoštovati
slovensko kolektivno pogodbo za gradbeništvo, več kot polovico materiala bodo morali nabavljati v EU. Poleg tega
covid-19 ne bo več štel za višjo silo pri izvedbi projekta,” je napovedal. Časovnica...

Naslov

Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Playboy.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na
razpisih uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v primeru,
če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala...
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Naslov

Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na
razpisih uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v primeru,
če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala...

Naslov

Je geodetska inšpekcija pristojna za presojanje določitve meje v naravi?

Medij

E-maribor.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Geodetska inšpekcija šteje le enega inšpektorja, ki je pristojen za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za opravljanje
geodetske inženirske dejavnosti za gospodarske subjekte s področja geodezije in pooblaščene inženirje geodezije,
nad evidencami nepremičnin in zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in stavb na območju celotne Slovenije.
Geodetska...

Naslov

Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot gradbeništvo

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko
gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo slovenski
gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš

Naslov

ŠC Kranj na 2. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci v Ljubljani, 3. in 4. september 2020

Medij

Sckr.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 2. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kranj, Šolskega centra Kranj. Med odmori vas vabimo, da nas obiščete ob informativnih panojih, kjer bomo
predstavljali Mednarodno iniciativo za gradbeništvo »Načrt za gradbeništvo«. Intenzivna gradbena aktivnost ter vrsta
sprememb v gradbeno-prostorski in okoljski zakonodaji v zadnjih dveh letih sta prinesli popolnoma nove...
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Podpisuje se peticija za
spremembo pridobivanja
uporabnega dovoljenja

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

AVTOR

K. M.

Sodni izvedenec in strokovnjak za nepremičninske
evidence Boštjan Trobiš poziva k podpori za
11
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spremembo osnutka novele gradbenega zakona, ki
bi večjemu številu lastnikov stavb olajšal
legalizacijo.
Po zdaj veljavni gradbeni zakonodaji velja, da je postopek
legalizacije stavb, ki nimajo gradbenega dovoljenja ali pa so
zgrajene neskladno z njim, najbolj preprost za stavbe daljšega
obstoja. V to skupino spadajo stavbe, ki so bile zgrajene pred 1.
januarjem 1998 in se po tem datumu niso bistveno spremenile. To

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

velja za stavbe brez gradbenega dovoljenja in tudi za tiste, ki ga
imajo, pa so jim lastniki pred omenjenim datumom na primer
naredili frčade, prizidke podaljšali balkone, terase, skratka nekaj
spremenili, pa bi za te spremembe morali imeti gradbeno
dovoljenje.

Brez soglasij in namenske rabe
Lastniki lahko te stavbe relativno preprosto legalizirajo, saj v
postopku ne potrebujejo soglasja mnenjedajalcev, niti sosedov,
razen, če delno ne stoji na sosedovem zemljišču, prav tako se ne
preverja namenska raba, je na nedavnem spletnem predavanju
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pojasnil Boštjan Trobiš iz podjetja Geonep, pooblaščeni inženir za
geodezijo in sodni izvedenec.
Pri vseh drugih vrstah legalizacije so mnenja obvezna, kar
pomeni, da so postopki bolj zahtevni in dolgotrajni, predvsem je
pomembno to, da se preverja namenska raba. Obvezno pa je
plačilo komunalnega prispevka in takse za degradacijo in
uzurpacijo zemljišča. Tem stroškom se lastniki ne morejo izogniti
pri nobeni vrsti legalizacije.

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

V postopku legalizacije objektov daljšega obstoja, rezultat katere je uporabno dovoljenje, morajo
lastniki še:

dokazati, da se stavba po 1. januarju 1998 ni spremenila,
priložiti projekt,
vpisati stavbo v kataster stavb (če še ni vpisana), za kar
potrebujejo geodetski elaborat.
Novela gradbenega zakona, ki bo v javni obravnavi do 10.
septembra, prinaša novost, da bodo v skupino stavb daljšega
obstoja spadale tudi tiste, ki so bile v osnovi zgrajene pred
omenjenim datumom, spremembe na njih pa narejene tudi po
tem datumu, a le, če sprememba ne pomeni več ko 20 odstotno
povečanje ali znamjšanje bruto prostornine. Torej, enostavno se
13

02.09.2020

Zurnal24.si

Sreda, 09:51

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavlj...

4/5

bo lahko dobilo dovoljenje za nekatere dodatke, ki so bili narejeni
kasneje, kot so frčada, nadstrešek …
ŽE PO DVEH LETIH

Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim
dovoljenjem in samograditeljstvom?
V podjetju Geonep pa želijo še korak naprej
bodo poslali pobudo, da v
skupino stavb daljšega obstoja uvrsti vse
stavbe, ki so bile zgrajene do 1. januarja 2003.
Njihovo pobudo lahko podpre vsak lastnik
stavbe tako, da piše na elektronski naslov
info@geonep.si. Podpisi bodo posredovani
ministrstvu.

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

Ministrstvu za okolje in prostor

Legalizacija stavb daljšega obstoja pomeni, da lahko vsak lastnik
stavbe zgrajene v tem obdobju pridobi uporabno dovoljenje.
Lastniki bi s tem veliko pridobili, ker bi lahko zajeli bistveno večje
število stavb, ki bi jih bilo možno legalizirati na način „objekta
daljšega obstoja“. Legalizirali bi lahko tudi tiste nepremičnine, jih
sicer po rednem postopku ne morejo. S tem pa bi lahko lažje
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prodali stavbe, najeli hipotekarno posojilo, pridobili subvencije,…
skratka stavba pridobi dejansko vrednost, Boštjan Trobiš razloži,
zakaj je pomembno prestaviti datum na zadnji dan leta 2002.
Leto 2003, kot mejnik predlaga zato, ker se je takrat začela
uporabljati takratna nova gradbena in urbanistična zakonodaja ter
stvarnopravni zakonik, s čimer so zakonodajalci na novo

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

definirali, kako se bo urejal prostor.
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"Da bo gospodarstvo dobro preživelo, se moramo preventivnih ukrepov držati
povsod"
Pristojni pozivajo k sodelovanju za nemoteno delovanje gospodarstva
M. Z.| 2. september 2020 ob 14:58
Ljubljana - MMC RTV SLO

"V prvem valu v podjetju ni bilo večjih izbruhov, a to seveda ni nobena garancija, da bo tako tudi naprej," opozarja predsednica Gospodarske zbornice Slo…

"Ne Slovenija ne Evropa si ne moreta privoščiti vnovičnega zapiranja gospodarstva," opozarja generalna direktorica GZS-ja
Sonja Šmuc. Gospodarstveniki in zdravniška stroka se strinjajo, da so za nemoteno delovanje gospodarstva ključni preventivni
ukrepi.
"Študije po prvem valu v svetu so dokazale, da so prizadeti predvsem proizvodna industrija, gradbeništvo in trgovine," ja na novinarski konferenci, ki
sta jo skupaj pripravila ljubljanski UKC in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), povedala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. Opozorila je predvsem na prenos okužb v proizvodnji, kjer delavci obdelujejo iste predmete in do
prenosa okužbe lahko pride brez dejanskega fizičnega stika.

Tretji najvišji dnevni prirast okužb doslej: Krek zaskrbljen zaradi neznanih virov okužbe
Dodič Fikfakova je dejala, da je glavni vzrok za posebno skrb za delovno populacijo ta, da gre za ogromno skupino več kot 800 tisoč delavcev, ki
vsaj 8 ur dnevno preživijo skupaj v delovnih okoljih. "Poleg tega se nam približuje še zima, ki omogoča veliko lažji prenos," je dodala.
"Ni dovolj, da samo poskrbimo za ukrepe, pomembno je, da delavci razumejo, zakaj in kako se morajo obnašati," je poudarila Metoda Dodič Fikfak
in pri tem omenila psihološki učinek. "Po prvem valu je bilo ugotovljeno, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se vrnili na delo po prvem valu,
trpi za posttravmatsko stresno motnjo. Ta se ni pojavljala v tistih delovnih organizacijah, kjer so imeli dobro urejeno organizacijo varovanja in zaščite
in kjer so pri tem sodelovali tudi delavci," je pojasnila.
Slovenska podjetja je pozvala, naj kontaktirajo s specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki jim bo pomagal z zelo konkretnimi
ukrepi. "Tako konkretnimi, da jih drugi od daleč ne moremo dajati," je dejala Dodič Fikfakova. S tem se je strinjala tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki je poudarila, da je "treba določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe in omogočajo, da bi se delavci na
delovnem mestu počutili varne".
"Odgovornost za to, da v delovnih okoljih ne prihaja do izbruhov, tako ni le na strani vodstva, da zaščiti zaposlene, kupce in partnerje, ampak tudi
vseh ostalih, zlasti zaposlenih. Na koncu je dovolj, da ob vseh ukrepih, ki jih podjetje uvede, samo en zaposleni, ki je okužen, tega ne upošteva in je
lahko zadeva nato kar precej dramatična," je ob tem opozorila Metoda Dodič Fikfak.

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

Beović: "Slovenija je v sorazmerno slabem stanju"
Vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je opozorila, da Slovenija vstopa v jesensko obdobje, ki je na eni
strani povezano z intenzivnejšim druženjem ljudi na delovnih mestih in v šolah, na drugi strani pa z vremenskimi razmerami, ki pospešujejo
širjenje virusa. "Slovenija je v sorazmerno slabem stanju," je ob tem dejala infektologinja.
Kot je poudarila Beovićeva, je delež populacije na delovnih mestih bistveno večji kot delež ljudi v šolah. "Tudi okolja so bolj heterogena in nimožno
dati tako splošnih navodil, kot so bila pripravljena za šole, ki so bolj regulirano in enotno okolje," je pojasnila in poudarila pomen upoštevanja vseh
ukrepov za preprečevanje prenosa okužb na delovnih mestih. "Seveda lahko pride tudi do zaustavljanj določenih dejavnosti, zlasti tistih, kjer je
veliko stika z ljudmi, kar seveda ni zaželeno," je ob širjenju virusa dejala infektologinja.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je ob tem poudarila, da mora v želji po čim manjših motnjah v gospodarstvu ena od
glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih."

Tehnična recesija: BDP s 13-odstotnim padcem. Umar: V okviru pričakovanj.
Šmuc: "Ukrepi morajo biti racionalni"
Kot je na novinarski konferenci opozorila generalna direktorica GZS-ja Sonja Šmuc si ne Slovenija ne Evropa ne moreta privoščiti vnovičnega
zapiranja gospodarstva. Izrazila je pričakovanje, da se bodo tudi v prihodnosti iskali ukrepi, ki so smotrni in varujejo zdravje, a so hkrati tudi
racionalni in zagotavljajo čim večjo varnost, pri čemer skušajo biti taki, da v najmanjši mogoči meri ovirajo poslovanje in življenje
prebivalcev. "Sicer se nam bo zdravstvena kriza, ki se je že prelila v gospodarsko krizo, oblikovala še v globoko socialno krizo," je opozorila.
Slovenski BDP je v zadnjem četrtletju padel za tretjino, država pa je zdrsnila v tehnično recesijo. "To v tem trenutku ni nič posebnega, ker je tako
tudi tako rekoč povsod drugod po Evropi. Konkurenčnost držav se bo izkazala, kako bomo v prihodnjih četrtletjih in v naslednjem letu izplavali
iz situacije, v kateri smo trenutno," je padec komentirala generalna direktorica GZS-ja.
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Visoka negotovost, a boljši obeti
Podatki na osnovi analiz in anket GZS-ja kažejo, da njegovi člani pričakujejo okoli 10- do 15-odstotni padec prodaje v letošnjem letu."Negotovost
je še vedno zelo visoka, a obeti so nekoliko boljši. Že štiri mesece zapovrstjo indeks gospodarske klime raste. Avgusta je bil na mesečni ravni
celo za 11 odstotnih točk višji, tako da lahko rečemo, da se optimizem vrača," je dejala Šmučeva. Dodala je, da so pred
slovenskim gospodarstvom meseci, ko bodo podjetja skušala nadomestiti, kar so izgubila in kar jim je odnesla prva polovica leta.
"Odnesla nam je tisto, kar nas najbolj boli – ocenjujemo, da je epidemija v Sloveniji odnesla 13 tisoč delovnih mest. Ta številka bi bila še bistveno
višja, če ne bi bilo zelo odločnih in hitrih ukrepov vlade," je posledice epidemije komentirala Sonja Šmuc. Dodala je, da je spodbudno, da se
zaposlenost v zadnjih mesecih ohranja. "Če se bodo podporni ukrepi nadaljevali in okrepili zlasti na področju razvojnih oddelkov, s čimer bi
zavarovali tudi našo prihodnost, lahko pričakujemo okrevanje pri zaposlovanju v naslednjem letu," je napovedala.

Meh: "Če nič ne proizvajaš, nimaš nikjer nič vzeti"

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

"Vlada je šla v pravo smer – zaprla je gotove obratovalnice, kjer je bil neposreden stik z ljudmi, in na ta način vsaj omejila širjenje te zelo nevarne
bolezni," je začetne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa komentiral predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
(OZS) Branko Meh.

"Zelo dobro vem, kako deluje les, kako delujejo zadeve v obrtništvu in podjetništvu, zelo težko pa se spuščam na raven medicine," je dejal Branko Meh in
prebivalstvo pozval k upoštevanju stroke in medsebojnemu spoštovanju. Foto: BoBo

"Veste, da če nič ne proizvajaš, nimaš tudi nikjer nič vzeti. Nastajali so stroški elektrike, stroški zaposlovanja, ljudje niso več videli izhoda, nekako se
jim je prikazalo, da bodo vsi šli na zavod za zaposlovanje," je dejal Meh in poudaril pomen subvencioniranega čakanja na delo in drugih
ukrepov za ohranitev gospodarstva, ki ohranjajo tudi delovna mesta.
Tudi predsednik OZS-ja je, podobno kot generalna direktorica GZS-ja, opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati
državo. "V tem primeru ne bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje," je dejal in izrazil željo po zakonodaji, ki
bo spodbujala rast slovenskega gospodarstva.
"Po poklicu sem mizar. Zelo dobro vem, kako deluje les, kako delujejo zadeve v obrtništvu in podjetništvu, zelo težko pa se spuščam na raven
medicine. Enkrat za vselej bomo morali v Sloveniji upoštevati medicinsko stroko, in če govorijo, da je za zajezitev širjenja virusa potrebno nošenje
mask, da je treba razkuževati roke, da je treba vzdrževati medsebojno razdaljo, bo to treba tudi počasi upoštevati," je dejal Meh. "Če se borimo zato,
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da želimo izkoreniniti to bolezen, potem bomo morali veliko narediti za to, da bomo začeli upoštevati to, kar nam stroka narekuje, in da bomo začeli
spoštovati drug drugega," je dodal predsednik OZS-ja.

"Virus lahko preživi le, če skače od enega do drugega. Če ne more skočiti, umre in je njegov ciklus končan," je dejal Milan Krek in pozval k doslednemu
upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil. Foto: BoBo

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

Okužbe v vseh gospodarskih panogah
"Za to, da bo gospodarstvo lahko dobro preživelo in da bo lahko preživelo nas, je pomembno, da se držimo preventivnih ukrepov povsod – v športni
dvorani, na delovnem mestu, v avtobusu, kjer koli se nahajamo," je poudaril direktor NIJZ-ja Milan Krek. Pojasnil je, da se okužbe pojavljajo v vseh
gospodarskih panogah. "Ni kakšnega poklica, ki ne bi bil prizadet," je dejal Krek.
"Velikokrat ljudje govorijo – v trgovinah se ni nihče okužil. V trgovinah imamo 82 potrjenih primerov okužb. Ob tem moramo vedeti, da 555 primerov
okužb v gospodarstvu še ni razjasnjenih, tudi tam je kakšna trgovka vmes," je povedal direktor NIJZ-ja.
Krek je ob tem poudaril, da je v državi veliko podjetij, ki tudi v najhujši epidemiji niso zaprla vrat in nimajo nobenega okuženega. "Ampak pojdite
noter – temperaturo merijo, vse gre po postopku in že na vhodu naredijo selekcijo, da ne pride do okužbe znotraj sistema," je dejal in ob tem
opozoril na dosledno upoštevanje ukrepov in priporočil. "Če se bomo obnašali tako, kot je treba, bomo imeli zdravstvo. Če se ne bomo, bomo imeli
težave," je opozoril.
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Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli
0

Deli na:

2. Sep 2020,
13:29

Facebook

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

Twitter

Gospodarstvo si še enega zapiranja države ne more privoščiti. Zato je nujno, da
na delovno mesto ne hodimo bolni.
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Profimedia

Če imate simptome bolezni, ostanite doma. Če vam delodajalec tega ne dovoli, mu povejte, da je to
dobro zanj.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu
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Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v
Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v
gospodarstvu povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da
delujemo preventivno.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato
lahko na delovnem mestu do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb
še pospeši, pa je opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

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

Delavce na delovnem mestu je potrebno nujno preventivno zaščititi
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko
predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so
se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam, kjer
so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je
pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo
delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
To je izpostavila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki pravi, da bodo
delodajalci morali "določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci
na delovnem mestu počutili varne."
V službo nikoli več bolni
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je zato poudarila, da mora ena
glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
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Veliki igralci ostajajo na kraški fronti
Če ne bi (pravočasno) zgradili drugega tira, bi imelo
slovensko gospodarstvo od dve do tri milĳarde evrov
izgube.
Objavljeno
02. september 2020 21.23
Posodobljeno
02. september 2020 21.45

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

Odpri galerijo
FOTO: Matej Družnik/Delo

Boris Šuligoj
Ljubljana – Državna revizijska komisija (DKOM) je včeraj objavila sklep iz postopka revizije o izbiri možnih graditeljev drugega tira. Vse zahteve iz javnega naročila za gradnjo tira
Divača–Koper izpolnjujejo štiri podjetja (iz različnih držav), preostalih šest prijav pa naročnik 2TDK ni pregledal v skladu z zahtevami, ki jih je določil v dokumentaciji javnega
naročila. Zato bo podjetje po besedah predsednika uprave Dušana Zorka v najkrajšem času pozvalo tri ponudnike k dopolnitvi ponudbe.
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Glavni del razpisa za drugi tir, torej tekmovanje, kdo lahko zgradi najceneje, bi lahko razpisali konec leta. FOTO: Voranc Vogel/Delo

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

Čeprav je Dušan Zorko novinarjem povedal, da je njegova uprava zadovoljna z odločitvijo DKOM, takšna delna odločitev v prid pritožnikom (Kolektor CPG in Gorenjska gradbena
družba) pomeni, da odločitev o tem, kdo izpolnjuje zahteve, še najmanj dva meseca ne bo sprejeta in 2TDK ta čas ne bo mogel nadaljevati z drugim delom razpisa. Za tokratno odločitev
je DKOM potreboval skoraj tri mesece. Kljub temu je član uprave 2TDK Marko Brezigar pojasnil, da bi tir še zmeraj lahko zgradili do konca leta 2025. Za gradnjo predorov izvajalci
nujno potrebujejo vsaj 40 mesecev časa, nekoliko hitreje pa bi lahko opravili z nadgradnjo nove železniške proge. Če bi vnovični popravni izpit opravili do konca leta in v tem letu še
objavili drugi del razpisa, bi projekt še lahko izpeljali pravi čas, sicer pa bi lahko nastale težko popravljive izgube sredstev in zamuda, ki bi povzročila večjo škodo slovenskemu
gospodarstvu.
DKOM je presodil, da vse zahteve za gradnjo tira izpolnjujejo turški Cengiz, kitajski China Communications Construction Company Limited, avstrijski Strabag (to so družbe in skupine
podjetij, ki imajo milijardne prihodke) in Kolektor CPG kot vodilni ponudnik s turškim partnerjem in jih bo naročnik lahko povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka. Od preostalih
šest pa bo 2TDK tri povabil k dopolnitvi ponudbe (dve kitajski družbi in Gorenjsko gradbeno družbo s CGP Novo mesto). Seveda se bodo tudi na nove odločitve kandidati lahko vnovič
pritožili.

Kaj vse bo izgubljeno, če zamudĳo rok
gradnje
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Igor Masten ocenjuje, da bo vsak vložen evro v drugi tir v prihodnjih 30 letih ustvaril v gospodarstvu dodatnih 1,80 do 2,30 evra. FOTO: Jure Eržen/Delo
O vplivu projekta gradnje drugega tira na slovensko gospodarstvo sta po naročilu 2TDK temeljito analizo opravila in jo danes predstavila profesorja Ekonomske fakultete v Ljubljani
dr. Aleš Groznik in dr. Igor Masten. Njuna temeljna ugotovitev je, da bo vsak vložen evro v drugi tir v prihodnjih 30 letih ustvaril v gospodarstvu dodatnih 1,80 do 2,30 evra. Če bi
torej investicija znašala eno milijardo, bi gospodarstvu ta naložba v treh desetletjih navrgla od 2,8 do 3,3 milijarde evrov. Če pa tira ne bi zgradili, bi to pomenilo izpad pretovora in
prihodkov za slovenske logiste, saj bi se več tovora preusmerilo na druge koridorje, zadušili bi rast transportno-logistične panoge in preusmerili blagovne tokove z železnice na cesto.
Seveda bi Slovenija izgubila tudi nepovratna sredstva in dogovorjene ugodne kredite. Dušan Zorko je danes navedel, da drugega takega projekta Slovenija nima, saj bi ob pravočasni
dograditvi proge lahko prejeli kar 650 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev in bančnih kreditov. Preostali del naložbe bo ﬁnanciran iz proračuna, vendar poravnan iz luške
takse za pretovor in višje cestninske pristojbine za tovornjake in avtobuse.

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

Preberite tudi: Iz igre za drugi tir menda izločeni trije, trem popravni izpit

O vplivih je bilo narejenih več študĳ
Igor Masten je na naše vprašanje odgovoril, da se glede izgube sredstev vse do zdaj opravljene analize povsem ujemajo s tokratno, še posebej analize, ki jih je v preteklosti izdelal
ekonomist dr. Jože P. Damijan. Ta je že leta 2012 v svoji študiji napovedal, da bo promet v Luki Koper leta 2018 presegel zmogljivosti obstoječega tira (to se je zgodilo) in da bo brez
tira do leta 2030 slovensko gospodarstvo izgubilo dve milijardi evrov (torej vrednost dveh takih tirov). Poudaril pa je, da so v zdajšnji analizi prvič primerjali izplen logistike in
gradbeništva. Ugotovili so tudi, da bi bil odstop od sedanjega modela gradnje tira in izbire izvajalcev lahko škodljiv za državo. Četudi bi spremenili način izbire izvajalcev in projekt
razdelili na osem ali deset manjših odsekov ter ga tako približali domačim izvajalcem, bi tak način oddaje javnega naročila prinesel vsem domačim gradbincem skupaj le 72 milijonov
evrov višjo dodano vrednost. Če bi ogrozili pravočasno dokončanje drugega tira, bi bila s tem izguba zaslužka na račun nezgrajenega tira v slovenskem gospodarstvu 25-krat večja od
teoretične dodane vrednosti slovenske gradbene panoge.
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Jože P. Damijan ocenjuje, da od posla v vrednosti sto milijonov evrov ostane v Sloveniji povprečno le okoli 20 milijonov evrov, preostanek se prelije v tujino, če dela tuji
izvajalec. FOTO: Jure Eržen/Delo

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

Pri tem spomnimo na še eno gradbeno študijo Jožeta P. Damijana, v kateri je analiziral, kakšna je razlika, če gradi tuje ali domače podjetje. V tipičnem gradbenem projektu, ki ga izvaja
domače podjetje, gre od 100 milijonov evrov vrednega posla (to so približno tako veliki odseki, kot jih omenja Masten) 27 milijonov evrov za uvožene inpute, preostalih 73 milijonov
evrov pa se razdeli med domače subjekte, in sicer 27 milijonov evrov za neto plače, 28 milijonov evrov za poslovni presežek in 18 milijonov evrov za davke. Če pa posel dobi tuje
podjetje, ki pripelje svojo mehanizacijo in zaposluje svoje delavce, v Sloveniji pa plačuje zgolj neobhodne stroške storitev (elektrika in komunalne storitve) ter gradbenega materiala, od
posla v vrednosti sto milijonov evrov ostane v Sloveniji povprečno le okoli 20 milijonov evrov, preostanek se prelije v tujino. Plače in poslovni presežek (amortizacija in dobiček) ter
tudi vsi prispevki in davki (na plače in dobiček) gredo v tujino. Ponudniki gradbenih storitev iz držav z občutno nižjimi povprečnimi plačami v gradbeništvu lahko torej na javnih
razpisih v Sloveniji zgolj zaradi socialnega dampinga ponudijo tudi deset ali celo 20 in več odstotkov nižje cene ter s tem izločijo domače ponudnike. Tega se vse razvite države EU
zavedajo. V nobeni od njih, z Avstrijo in Nemčijo na čelu, turški, kitajski ali drugi poceni izvajalci nikakor ne morejo na javnih razpisih pridobiti velikih gradbenih infrastrukturnih
projektov, še ugotavlja Jože P. Damijan.

Upoštevali bodo kolektivno pogodbo za
gradbeništvo
To pomanjkljivost, ki je bila ključna, da je, denimo, Cengizu uspelo pridobiti posel na Karavankah, je država deloma popravila s protikrizno zakonodajo. V okviru tretjega paketa
pomoči je vanjo uvedla smernice evropske komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Po teh smernicah na javne razpise (nad pet milijonov evrov)
ni treba vabiti ponudnikov iz tretjih držav, ki niso podpisnice sporazumov z EU, ki določajo recipročnost glede upoštevanja okoljskih, delavskih in drugih standardov.
Dušan Zorko je tako na tiskovni konferenci napovedal, da bodo ob sklepanju pogodb zahtevali, da vsi izvajalci upoštevajo slovensko delovnopravno zakonodajo in kolektivno pogodbo
za gradbeništvo, vpliv covida-19 se ne bo štel več kot višja sila, več kot 50 odstotkov vgrajenega materiala bo moralo biti iz držav EU.
Te dni je podjetje MarkoMark Nival s partnerji začelo pripravljalna dela za gradnjo dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice. Konec avgusta pa so v skladu s pogodbo dokončali
projekt za izvedbo del. Gradnja mostov čez Glinščico naj bi bila končana konec prihodnjega leta.
DKOM delno ugodil Kolektorju CPG, šest družb ne izpolnjuje zahtev.
Brez drugega tira gospodarstvo izgubi od dve do tri milijarde evrov.
V igri ostajajo največji gradbeni igralci z milijardnimi prihodki.
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Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si
Slovenija še enega zapiranja države ne more
privoščiti
Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je
na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala generalna direktorica
GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo rešitve in delujemo preventivno.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora ena glavnih prioritet postati ta, da
"ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so preventivni ukrepi, kot je nošenje
zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju "naša nova
realnost. Brez tega ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode," je opomnil.
Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s strokovnjaki
medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi koronavirus. "Treba je določiti
ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne," je dejala
Ribičeva.

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

V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko pri njih do okužbe
pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, je danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta
za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja,
industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale
so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki
pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je po
njenem pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki
morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali varnostni
inženirji, če se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše zagate se lahko povežejo tudi s
specialisti na NIJZ.
Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v Sloveniji, ki so dostopne na spletni
strani GZS.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega preventivnega dela, kjer
je pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe.
Za morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da bodo ti taki, da bodo v čim
manjši meri ovirali delo in življenje.
Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a to po besedah Sonje Šmuc "ni
nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi". Za letos GZS pričakuje od 10- do 15-odstotni padec prodaje, kar pa je
nekoliko manj kot so pričakovali. "Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks gospodarske klime raste, tudi
optimizem se veča," je dejala.
Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati državo. "V
tem primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje," je dodal.
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Napoved - Slovenija, 3. 9. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 3. septembra.
POLITIKA
9.00 odprtje posveta slovenske diplomacije, pozdravni nagovor bo imel minister za zunanje zadeve Anže Logar
(fototermin); ob 9.45 nagovor predsednika republike Boruta Pahorja (fototermin), oba nagovora sta odprta za medije (še
4.); Kongresni center Brdo, dvorana Grandis, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU (STA)
11.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 25, LJUBLJANA
11.00 prisega sodnice pred predsednikom DZ Igorjem Zorčičem; DZ, preddverje velike dvorane, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
12.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali predlog zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA)
12.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o državnem tožilstvu; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel generalnega državnega tožilca Draga Šketo (pred začetkom fototermin); DZ,
salon 112, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
spremembe zakona o dohodnini; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

15.00 žalna seja DZ ob smrti nekdanjega predsednika DZ Franca (Ferija) Horvata, govornika bosta predsednik DZ Igor
Zorčič in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
LUXEMBOURG - Na Sodišču EU bo generalna pravobranilka predstavila sklepne predloge v tožbi komisije proti Sloveniji
zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB. (STA)
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke o registrirani brezposelnosti v avgustu.
9.00 odprtje gradbeno-prostorske-okoljske konference v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex z naslovom Gradbeništvo kot
strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti, uvodni nagovor bo imel minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec, sodelovali bodo tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac, državni sekretar
na šolskem ministrstvu Jure Gašparič ter direktor urada službe vlade za kohezijo Josip Mihalic (še 4.); Zdravniška
zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, LJUBLJANA
11.00 podpis pogodbe med Občino Brežice in izvajalcem za izgradnjo novega večnamenskega doma Velike Malence;
večnamenski dom Velike Malence, Velike Malence 18 a, Krška vas, BREŽICE
LJUBLJANA - Spletno srečanje sekretariata Okvirne konvencije o spremembi podnebja in Japonske. Sodelovala bosta
državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek ter okoljski minister Andrej Vizjak, ki bo preko video
sporočila poudaril načrt ministrstva glede trajnostnega in odpornega okrevanja po pandemiji (ob 13. uri).
KOPER - Na višjem sodišču pritožbena seja za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja in
nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Miroslava Golubića, ki ju je prvostopenjsko sodišče aprila lani
spoznalo za kriva zlorabe položaja v zvezi z obveznim nakupom delnic Intereurope (ob 9. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in nekdanji vodji
investicijske službe v Luki Koper Ireni Andrejašič Troha zaradi ponarejanja vrednotnic ali vrednostnih papirjev (ob 10. uri).
DRUŽBA
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9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo varuha človekovih pravic za oceno
ustavnosti zakona o nalogah in pooblastilih policije ter zahtevo upravnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 odprtje Slovenskega kadrovskega kongresa, ki ga organizirata Slovenska kadrovska zveza in Planet GV, pozdravni
nagovor bo imel predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice Janez Kranjc (še 4.); ob 14.30 okrogla miza z naslovom
So spremembe za HR nevarnost ali priložnost?, sodelovali bodo Robert Golob (Gen-I), Marko Podgornik (Mikro+Polo),
Luka Vesnaver (Deloitte) in Janez Kranjc; ob 16.30 podelitev nagrad za HR odličnost, sledi okrogla miza s kadrovskim
managerjem leta Ivanom Papičem; Amfiteater Avditorija Portorož, Senčna pot 8 a, PORTOROŽ
9.30 novinarska konferenca projekta ZaVse/4ALL, na kateri bodo predstavili prva zakona, napisana v lahkem branju, ki
sta bila izdana v okviru omenjenega projekta: zakon o socialnem vključevanju invalidov in zakon o osebni asistenci; Hotel
Bau, Limbuška cesta 85, MARIBOR (STA)
10.00 okrogla miza v organizaciji Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom - Onko Net o slabši dostopnosti
nekaterih zdravstvenih storitev zaradi ukrepov proti covidu-19, na kateri bodo sodelovali državna sekretarka na
ministrstvu za zdravje Tina Bregant, generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj, strokovna direktorica Onkološkega inštituta
Ljubljana Irena Oblak, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver, predstojnik Kliničnega
oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana Borut Štabuc, predsednica Upravnega odbora Združenja zdravnikov
družinske medicine SZD Danica Rotar - Pavlič ter predsednica ONKO - NET in izvršna direktorica Združenja L&L
Kristina Modic; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Jakopičeva dvorana, Miklošičeva cesta 24, LJUBLJANA
(STA)
10.30 predstavitev programa Prostofer v Občini Piran; pred občinsko palačo Občine Piran, na Tartinijevem trg 2, PIRAN

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

11.00 predstavitev zbornika z naslovom Premisleki o prihodnosti javnih medijev, ki ga je ob predlogih medijske
zakonodaje pripravila Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v njem pa je s svojimi
prispevki sodelovalo 31 kritičnih znanstvenikov, intelektualcev, novinarjev in urednikov; Fakulteta za družbene vede, avla,
Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA (STA)
11.00 novinarska konferenca Obrtne zbornice Domžale, na kateri bodo predstavili proizvajalca zaščitnih medicinskih
mask UTG Vodnik in proizvajalca razkužil Koželj, ki sta pridobila vse potrebne standarde in certifikate; Obrtna zbornice
Domžale, Šaranovičeva 21 c, DOMŽALE (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca ob koncu obnove starodobnega vozila Fiat 15 ter izgradnje mobilnega paviljona v okviru
projekta Pot miru, pozdravna nagovora bosta imela kobariški župan Marko Matajurc in direktor Posoškega razvojnega
centra Simon Škvor; Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, KOBARID
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo dela v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe na Koroškem; Kulturni
center Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM (STA/AVDIO)
12.00 podpis pogodbe za ureditev mestnega jedra - Rozmanove ulice, podpisala jo bosta župan Mestne občine Novo
mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca; Rotovž, Glavni trg 7, NOVO MESTO
12.30 izjave za medije po koncu seje komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije, na kateri
bodo med drugim obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine;
pred vhodom v stavbo občine Krško, Cesta krških žrtev 14, KRŠKO
15.00 predaja plišastih igrač za otroke na pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice, ki so jih zbrali hokejisti in navijači
HDD SIJ Acroni Jesenice februarja na dobrodelni tekmi; SB Jesenice, pred vhodom v stavbo A, B, Cesta maršala Tita
112, JESENICE
16.00 spletna okrogla miza o izkušnjah zdravljenja in življenju s spinalno mišično atrofijo (SMA), med drugim bodo
sodelovali zdravniki Damjan Osredkar, Blaž Koritnik, Robert Košak in Matjaž Homan; prijava na https://medicina.finance.si
/webinar_sma
16.00 seja občinskega sveta Mestne občine Koper, na kateri bodo med drugim obravnavali investicijski program obnove
avtobusne postaje Koper in imenovanje direktorja občinskega javnega stanovanjskega sklada; Pretorska palača, sejna
dvorana, Titov trg 3, KOPER (STA)
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18.00 podelitev Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemne dosežke in razglasitev prejemnika doktorske štipendije
Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca; Botanični vrt, Ižanska cesta 15, LJUBLJANA
18.00 predstavitev kuharske monografije Ane Roš z naslovom Sonce in dež; Švicarija, Pod turnom 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki
Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka (ob 13. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika ŠOUP Sebastjana Kokla in Gorana Sambta zaradi
zlorabe položaja (ob 9. uri).
TRST - Predstavitev publikacije, ki jo je izdala angleška založba Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s
Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta, v njej pa je analiza razvojne dinamike slovenske narodne skupnosti v Italiji
od padca Berlinskega zidu, demokratizacije RS in njene poznejše pridružitve EU ter vse do današnjih dni (ob 17. uri v
veliki dvorani Narodnega doma, Ulica Filzi 14).
KULTURA
11.00 predstavitev knjig Cankarjeve založbe: Veš, mašina, svoj dolg (Esad Babačić), Zaplešiva, Dante (Milan Dekleva),
Jezero (Bianca Bellova), Zvestoba (Marco Missiroli), Serotnin (Michel Houellebecq), Kratka zgodovina gibanja (Petra
Hulova) in Duh kraja (Michel Butor); knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, LJUBLJANA (STA)
10.00 novinarska konferenca Pokrajinskega muzeja Celje ob predstavitvi monografije Maje Bausovac in Jureta Krajška z
naslovom Municipium Claudium Celeia; knjižnica Pokrajinskega muzeja Celje, Trg celjskih knezov 8, CELJE (STA
/AVDIO)
14.00 novinarska konferenca Slovenske filharmonije, na kateri bodo predstavili novo koncertno sezono; Slovenska
filharmonija, dvorana Marjana Kozine, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
17.00 novinarska konferenca ob začetku festivala improvizirane glasbe in svobodnih oblik Free Forms Preddvor (do 6.);
Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, LJUBLJANA

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

19.00 predstavitev nove sezone Slovenskega mladinskega gledališča; pred Klubom Mladinsko/barom Božidar, Vilharjeva
cesta 11, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Ajde Kadunc z naslovom Nikoli ničesar; DobraVaga, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Poezija vsakdana. Češka povojna avantgardna fotografija; Photon - Center za sodobno fotografijo,
Trg prekomorskih brigad 1, LJUBLJANA
19.00 predstavitev knjige Primoža Kureta z naslovom Iz parterja. Nekaj spomina; Slovenska matica, Kongresni trg 8,
LJUBLJANA
20.30 gala koncert Poletna noč ob koncu Ljubljana festivala, ki bo posvečen 75-letnici Big Banda RTV Slovenija;
Kongresni trg, LJUBLJANA
OPČINE - Predstavitev letošnjih knjižnih izdaj založbe Mladika (ob 18. uri v Parku Finžgarjevega doma na Opčinah,
Dunajska cesta 35).
KOEBENHAVN - Odprtje festivala notranjega oblikovanja 3daysofdesign, na katerem se bodo predstavili tudi oblikovalski
izdelki osmih slovenskih podjetij. (do 5.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
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gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Maja Cerkovnik
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

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

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - Slovenija, 3. 9. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 3. septembra.
POLITIKA
9.00 odprtje posveta slovenske diplomacije, pozdravni nagovor bo imel minister za zunanje zadeve Anže Logar
(fototermin); ob 9.45 nagovor predsednika republike Boruta Pahorja (fototermin), oba nagovora sta odprta za medije (še
4.); Kongresni center Brdo, dvorana Grandis, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU (STA)
11.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 25, LJUBLJANA
11.00 prisega sodnice pred predsednikom DZ Igorjem Zorčičem; DZ, preddverje velike dvorane, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
12.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine NSi obravnavali predlog zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA)
12.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o državnem tožilstvu; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
13.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel generalnega državnega tožilca Draga Šketo (pred začetkom fototermin); DZ,
salon 112, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
spremembe zakona o dohodnini; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA

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

15.00 žalna seja DZ ob smrti nekdanjega predsednika DZ Franca (Ferija) Horvata, govornika bosta predsednik DZ Igor
Zorčič in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
18.10 prihod francoskega ministra za Evropo in zunanje zadeve Jean-Yvesa Le Driana, ki bo na uradnem obisku v
Sloveniji na povabilo ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja (fototermin pri protokolarnem vhodu); sledi srečanje
ministrov v salonu ministra (fototermin) (še 4.); ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
LUXEMBOURG - Na Sodišču EU bo generalna pravobranilka predstavila sklepne predloge v tožbi komisije proti Sloveniji
zaradi kršenja nedotakljivosti arhivov ECB. (STA)
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke o registrirani brezposelnosti v avgustu.
9.00 odprtje gradbeno-prostorske-okoljske konference v organizaciji družbe Tax-Fin-Lex z naslovom Gradbeništvo kot
strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti, uvodni nagovor bo imel minister za infrastrukturo
Jernej Vrtovec, sodelovali bodo tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Robert Rožac, državni sekretar
na šolskem ministrstvu Jure Gašparič ter direktor urada službe vlade za kohezijo Josip Mihalic (še 4.); Zdravniška
zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, LJUBLJANA
11.00 podpis pogodbe med Občino Brežice in izvajalcem za izgradnjo novega večnamenskega doma Velike Malence;
večnamenski dom Velike Malence, Velike Malence 18 a, Krška vas, BREŽICE
LJUBLJANA - Spletno srečanje sekretariata Okvirne konvencije o spremembi podnebja in Japonske. Sodelovala bosta
državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek ter okoljski minister Andrej Vizjak, ki bo preko video
sporočila poudaril načrt ministrstva glede trajnostnega in odpornega okrevanja po pandemiji (ob 13. uri).
KOPER - Na višjem sodišču pritožbena seja za nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja in
nekdanjega predsednika uprave Maksime Holdinga Miroslava Golubića, ki ju je prvostopenjsko sodišče aprila lani
spoznalo za kriva zlorabe položaja v zvezi z obveznim nakupom delnic Intereurope (ob 9. uri).
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KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika uprave Luke Koper Roberta Časarja in nekdanji vodji
investicijske službe v Luki Koper Ireni Andrejašič Troha zaradi ponarejanja vrednotnic ali vrednostnih papirjev (ob 10. uri).
DRUŽBA
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali zahtevo varuha človekovih pravic za oceno
ustavnosti zakona o nalogah in pooblastilih policije ter zahtevo upravnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.30 odprtje Slovenskega kadrovskega kongresa, ki ga organizirata Slovenska kadrovska zveza in Planet GV, pozdravni
nagovor bo imel predsednik uprave Prve osebne zavarovalnice Janez Kranjc (še 4.); ob 14.30 okrogla miza z naslovom
So spremembe za HR nevarnost ali priložnost?, sodelovali bodo Robert Golob (Gen-I), Marko Podgornik (Mikro+Polo),
Luka Vesnaver (Deloitte) in Janez Kranjc; ob 16.30 podelitev nagrad za HR odličnost, sledi okrogla miza s kadrovskim
managerjem leta Ivanom Papičem; Amfiteater Avditorija Portorož, Senčna pot 8 a, PORTOROŽ
9.30 novinarska konferenca projekta ZaVse/4ALL, na kateri bodo predstavili prva zakona, napisana v lahkem branju, ki
sta bila izdana v okviru omenjenega projekta: zakon o socialnem vključevanju invalidov in zakon o osebni asistenci; Hotel
Bau, Limbuška cesta 85, MARIBOR (STA)
10.00 okrogla miza v organizaciji Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom - Onko Net o slabši dostopnosti
nekaterih zdravstvenih storitev zaradi ukrepov proti covidu-19, na kateri bodo sodelovali državna sekretarka na
ministrstvu za zdravje Tina Bregant, generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj, strokovna direktorica Onkološkega inštituta
Ljubljana Irena Oblak, predstojnik Kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver, predstojnik Kliničnega
oddelka za gastroenterologijo UKC Ljubljana Borut Štabuc, predsednica Upravnega odbora Združenja zdravnikov
družinske medicine SZD Danica Rotar - Pavlič ter predsednica ONKO - NET in izvršna direktorica Združenja L&L
Kristina Modic; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Jakopičeva dvorana, Miklošičeva cesta 24, LJUBLJANA
(STA)

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

10.30 predstavitev programa Prostofer v Občini Piran; pred občinsko palačo Občine Piran, na Tartinijevem trg 2, PIRAN
11.00 predstavitev zbornika z naslovom Premisleki o prihodnosti javnih medijev, ki ga je ob predlogih medijske
zakonodaje pripravila Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, v njem pa je s svojimi
prispevki sodelovalo 31 kritičnih znanstvenikov, intelektualcev, novinarjev in urednikov; Fakulteta za družbene vede, avla,
Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA (STA)
11.00 novinarska konferenca Obrtne zbornice Domžale, na kateri bodo predstavili proizvajalca zaščitnih medicinskih
mask UTG Vodnik in proizvajalca razkužil Koželj, ki sta pridobila vse potrebne standarde in certifikate; Obrtna zbornice
Domžale, Šaranovičeva 21 c, DOMŽALE (STA/AVDIO)
11.00 novinarska konferenca ob koncu obnove starodobnega vozila Fiat 15 ter izgradnje mobilnega paviljona v okviru
projekta Pot miru, pozdravna nagovora bosta imela kobariški župan Marko Matajurc in direktor Posoškega razvojnega
centra Simon Škvor; Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, KOBARID
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo dela v okviru pilotnega projekta dolgotrajne oskrbe na Koroškem; Kulturni
center Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM (STA/AVDIO)
12.00 podpis pogodbe za ureditev mestnega jedra - Rozmanove ulice, podpisala jo bosta župan Mestne občine Novo
mesto Gregor Macedoni in predsednik uprave CGP Martin Gosenca; Rotovž, Glavni trg 7, NOVO MESTO
12.30 izjave za medije po koncu seje komisije za integracijo romske skupnosti pri Skupnosti občin Slovenije, na kateri
bodo med drugim obravnavali varnostne, socialne in integrativne razmere na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine;
pred vhodom v stavbo občine Krško, Cesta krških žrtev 14, KRŠKO
15.00 predaja plišastih igrač za otroke na pediatričnem oddelku jeseniške bolnišnice, ki so jih zbrali hokejisti in navijači
HDD SIJ Acroni Jesenice februarja na dobrodelni tekmi; SB Jesenice, pred vhodom v stavbo A, B, Cesta maršala Tita
112, JESENICE
16.00 spletna okrogla miza o izkušnjah zdravljenja in življenju s spinalno mišično atrofijo (SMA), med drugim bodo
sodelovali zdravniki Damjan Osredkar, Blaž Koritnik, Robert Košak in Matjaž Homan; prijava na https://medicina.finance.si
/webinar_sma
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16.00 seja občinskega sveta Mestne občine Koper, na kateri bodo med drugim obravnavali investicijski program obnove
avtobusne postaje Koper in imenovanje direktorja občinskega javnega stanovanjskega sklada; Pretorska palača, sejna
dvorana, Titov trg 3, KOPER (STA)
18.00 podelitev Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemne dosežke in razglasitev prejemnika doktorske štipendije
Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca; Botanični vrt, Ižanska cesta 15, LJUBLJANA
18.00 predstavitev kuharske monografije Ane Roš z naslovom Sonce in dež; Švicarija, Pod turnom 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki
Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka (ob 13. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču narok za nekdanjega predsednika ŠOUP Sebastjana Kokla in Gorana Sambta zaradi
zlorabe položaja (ob 9. uri).
TRST - Predstavitev publikacije, ki jo je izdala angleška založba Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s
Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta, v njej pa je analiza razvojne dinamike slovenske narodne skupnosti v Italiji
od padca Berlinskega zidu, demokratizacije RS in njene poznejše pridružitve EU ter vse do današnjih dni (ob 17. uri v
veliki dvorani Narodnega doma, Ulica Filzi 14).
KULTURA
11.00 predstavitev knjig Cankarjeve založbe: Veš, mašina, svoj dolg (Esad Babačić), Zaplešiva, Dante (Milan Dekleva),
Jezero (Bianca Bellova), Zvestoba (Marco Missiroli), Serotnin (Michel Houellebecq), Kratka zgodovina gibanja (Petra
Hulova) in Duh kraja (Michel Butor); knjigarna Konzorcij, Slovenska cesta 29, LJUBLJANA (STA)
10.00 novinarska konferenca Pokrajinskega muzeja Celje ob predstavitvi monografije Maje Bausovac in Jureta Krajška z
naslovom Municipium Claudium Celeia; knjižnica Pokrajinskega muzeja Celje, Trg celjskih knezov 8, CELJE (STA
/AVDIO)
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14.00 novinarska konferenca Slovenske filharmonije, na kateri bodo predstavili novo koncertno sezono; Slovenska
filharmonija, dvorana Marjana Kozine, Kongresni trg 10, LJUBLJANA
17.00 novinarska konferenca ob začetku festivala improvizirane glasbe in svobodnih oblik Free Forms Preddvor (do 6.);
Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, LJUBLJANA
19.00 predstavitev nove sezone Slovenskega mladinskega gledališča; pred Klubom Mladinsko/barom Božidar, Vilharjeva
cesta 11, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Ajde Kadunc z naslovom Nikoli ničesar; DobraVaga, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Poezija vsakdana. Češka povojna avantgardna fotografija; Photon - Center za sodobno fotografijo,
Trg prekomorskih brigad 1, LJUBLJANA
19.00 predstavitev knjige Primoža Kureta z naslovom Iz parterja. Nekaj spomina; Slovenska matica, Kongresni trg 8,
LJUBLJANA
20.30 gala koncert Poletna noč ob koncu Ljubljana festivala, ki bo posvečen 75-letnici Big Banda RTV Slovenija;
Kongresni trg, LJUBLJANA
OPČINE - Predstavitev letošnjih knjižnih izdaj založbe Mladika (ob 18. uri v Parku Finžgarjevega doma na Opčinah,
Dunajska cesta 35).
KOEBENHAVN - Odprtje festivala notranjega oblikovanja 3daysofdesign, na katerem se bodo predstavili tudi oblikovalski
izdelki osmih slovenskih podjetij. (do 5.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
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dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Elizabeta Gačnik
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Maja Cerkovnik
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivk
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

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

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še
enega zapiranja države ne more privoščiti
Preventiva in skupno iskanje rešitev
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2. 9. 2020, 14:23 | Aktualno | Vir: STA

Jure Makovec/STA

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v
Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala
generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo rešitve in delujemo
preventivno.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora ena glavnih prioritet postati ta, da "ne
hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
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Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so
preventivni ukrepi, kot je nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok,
tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju "naša nova realnost. Brez tega ni mogoče
gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode," je opomnil.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s strokovnjaki medicine
dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi koronavirus. "Treba je določiti ukrepe, ki
preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne," je dejala Ribičeva.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko pri njih do okužbe pride
še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, je danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta za
medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

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

Študije pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija
gradbeništva in trgovine
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija
gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več
kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila
tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v
podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se
morajo obnašati.

Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali varnostni inženirji, če
se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše zagate se lahko povežejo tudi s specialisti na NIJZ.

Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v Sloveniji, ki so dostopne na spletni strani
GZS.

Drugi val
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega preventivnega dela, kjer je
pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe. Za
morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da bodo ti taki, da bodo v čim manjši
meri ovirali delo in življenje.
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Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a to
po besedah Sonje Šmuc "ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi". Za letos GZS
pričakuje od 10- do 15-odstotni padec prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so pričakovali.
"Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks gospodarske klime raste, tudi optimizem
se veča," je dejala.

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

Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati državo. "V tem
primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje," je dodal.
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V lendavskem Varstroju začeli
graditi novo halo

Temelji nove proizvodne hale, ki jo za Varis gradi Legartis MAJDA HORVAT

Majda Horvat, Vestnik
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02.09.2020, 06.23

Epidemija covida-19 proizvodnje ni ustavila. Vrednost naložbe 2,5
milijona evrov, dokončali jo bodo predvidoma konec leta
Podjetje Varis iz Lendave gradi novo halo za proizvodnjo montažnih objektov. Vrednost
naložbe je 2,5 milijona evrov, podjetje pa zanjo namenja svoj denar. Objekt, umeščen za
obstoječo proizvodno halo, bo velik približno 2500 kvadratnih metrov, gradnja se je pravkar
začela in se bo končala predvidoma konec leta.
Podjetje je v bližini svojega proizvodnega kompleksa kupilo pred časom tudi zemljišče, kjer
skladiščijo nosilne elemente za kopalnice pa tudi nedokončane in že dokončane kopalnice.

Odločitev znova pretehtali
Za naložbo, ki so jo predvideli v dolgoročnem načrtu razvoja družbe, so se odločili že pred
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poldrugim letom. Zaradi negotovosti, ki je nastala na trgu zaradi pojava epidemije novega
koronavirusa, pa so namero letos znova pretehtali.
Ker v času najostrejših varovalnih ukrepov zaradi epidemije niso ustavljali proizvodnje,
nobenega od zaposlenih tudi niso poslali na čakanje ali ga odpustili, so ostali pri tem, da
naložbo letos izvedejo. K temu je prispevalo tudi to, da so zanjo že imeli gradbeno
dovoljenje, ki so ga pridobivali več kot leto dni.
Direktorica družbe Sabina Sobočan pa še pove: "Spremljali smo tudi gospodarske napovedi
za gradbeništvo, kjer gibanja vendar kažejo na neko povpraševanje, zato smo ostali pri
odločitvi."

Družbeno odgovorno podjetje
Podjetje Varis je doslej vsako leto, še posebno pa med dopusti ali počitnicami, podprlo z donacijami
ali sponzorskimi sredstvi številne kulturne, športne in družabne dogodke ter poletne tabore pa tudi
uspešne posameznike ali ustanove. Še zlasti podpirajo tiste dejavnosti, kjer sodelujejo njihovi
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zaposleni ali družinski člani. Teh prošenj je bilo vsako leto veliko, a ker je letos manj dogodkov, je
tudi prošenj manj, ugotavljajo v podjetju. Prav tako se podjetje vključuje v dobrodelne akcije za
ljudi v stiski, predvsem z darovanim materialom.

Podjetje ima sklenjene pogodbe za proizvodnjo do konca leta, za naslednja leta pa je na trgu
zaznati rahel padec pri načrtovani gradnji hotelskih objektov, kjer največ vgrajujejo njihove
kopalnice. Vendar tudi tu ni nekih bistvenih odklonov, ugotavlja Sobočanova. Še vedno pa se
ohranja povpraševanje po dokončanih kopalnicah za gradnjo študentskih domov in
stanovanjskih objektov.

Odprte meje pomembne
"Marca, ko se je epidemija začela, je bilo veliko negotovosti in tudi panike na vseh ravneh,
zdaj pa smo se vsi navadili na drugačne okoliščine in s tem nekako živimo. Upam samo, da
država ne bo pozabila na izvozna podjetja. Če se bodo meje spet zapirale, gospodarstvo
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skupaj z izvoznimi podjetji ne bo moglo delati naprej," je povedala sobesednica.
Varis prihodke ustvari skoraj v celoti s prodajo na tujem trgu, predvsem v Avstriji in Nemčiji
ter drugih evropskih državah, kar pomeni, da morajo zaposleni montažo dokončanih
kopalnic izvesti na terenu. Zato je zanje pomembna možnost neoviranega prestopanja meje.
Prav tako podjetje skoraj ves material uvozi. V podjetju je tudi 59 delavcev dnevnih
migrantov iz Hrvaške, zato upajo, da bodo lahko tudi v prihodnje brez težav prestopali mejo.

Povpraševanje po montažnih Žkopalnicah za novogradnje naj bi
se zmanjšalo le za malenkost
Zastoja proizvodnje, kot smo mu bili priča v času epidemije, verjetno ne bo več, ne pri nas
ne v drugih evropskih državah, meni Sobočanova. To je namreč marsikatero podjetje pahnilo
v stečaj ali prisilno poravnavo. Kajti tam, kjer so se že sicer otepali z likvidnostnimi
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težavami, tudi podpora države ni pomagala.

Tudi doma
Državni stanovanjski sklad je lani napovedal pospešeno gradnjo stanovanj za oddajo v najem
po vsej Sloveniji, začel pa je s stanovanjsko sosesko Novo Brdo v Ljubljani. Tu že vgrajujejo
kopalnice podjetja Varis.
"Mi vidimo priložnost za nas pri vseh novogradnjah in veseli me, da se je začela rast
stanovanjske gradnje tudi v Sloveniji. Zdaj lahko le upamo, da je epidemija ne bo ustavila,"
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je dejala sobesednica.
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DRUGI TIR DIVAČA–KOPER

Anja Hreščak
2. september 2020 19:55
2. september 2020 19:55
Predviden čas branja: 4 min
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NAJNOVEJŠE
17 min

Mala ulica v
Celovških dvorih

47 min

Zabava v
Pionirskem domu

1 ura

Električna kolesa
v Trbovljah bodo
vrnili

1 ura

Roka pravica sega
nad pomagače
pariških pokolov

1 ura

Luč upanja

Drugi tir Divača–Koper: Čas ni naš
zaveznik
Ključno tveganje pri projektu drugega tira, ki ga je zaznala nova študija, so
zamude: bodisi zaradi dolgotrajnih postopkov javnega naročanja bodisi
težav pri nanciranju oziroma gradnji. Toda odpoved projekta bi bila za
slovensko logistiko lahko usodna.
PREVIOUS
NEXT

Vse objave

Medtem ko na območju med Divačo in Koprom (na fotografiji) pot
gradijo železnici Ravena–Benetke–Trst–Dunaj in Reka–Budimpeš
Cjuha)

Ključno je, da začne Slovenija čim prej graditi
drugi tir med Divačo in Koprom, so danes znova
poudarili v vodstvu projektnega podjetja 2TDK.
Enako zatrjujeta avtorja študije, v kateri sta
analizirala vpliv projekta na slovensko
gospodarstvo, Aleš Groznik in Igor Masten.
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V naši neposredni bližini pravkar gradijo
železnici Ravena–Benetke–Trst–Dunaj in Reka–
Budimpešta, ki bosta neposredno konkurirali
drugemu tiru in posledično, s prevzemom
logističnih tokov, celotnemu slovenskemu
gospodarstvu. To sta le dva od petih sorodnih
projektov, ki se trenutno gradijo predvsem v
Avstriji in Italiji ter bodo zaključeni okrog leta
2026, torej takrat, ko naj bi bil zgrajen tudi drugi
tir, je izpostavil profesor z ljubljanske ekonomske
fakultete Aleš Groznik. Vse železnice se bodo
potegovale za prevoz tovora iz
severnojadranskih pristanišč.

Zamude bi ogrozile projekt
V družbi 2TDK so pri ekonomski fakulteti naročili
omenjeno analizo, da bi, kot je dejal predsednik
uprave družbe Dušan Zorko, »pridobili vse
aktualne relevantne informacije, na podlagi
katerih bi nato sprejemali kvalitetne odločitve«.
Kot je znano, so se od nastopa Janševe vlade
okrepili pritiski za razveljavitev že objavljenih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

razpisov in zahteve po prenosu družbe 2TDK ter
projekta na Slovenske železnice. Študija
posredno dokazuje, da bi takšni manevri lahko
ogrozili, predvsem pa zamaknili gradnjo drugega
tira, to pa bi bilo lahko usodno za slovensko
logistiko.
Ključno tveganje, ki ga je zaznala študija, so
namreč vse bolj preteče zamude, bodisi zaradi
dolgotrajnih postopkov javnega naročanja bodisi
težav pri financiranju oziroma sami gradnji.
»Trenutno je časovnica še na meji izvedljivega,«
je izpostavil prof. Masten. Prav danes so v 2TDK
prejeli zadnjo v vrsti odločitev državne revizijske
komisije (Dkom) v revizijskem zahtevku, ki so ga
vložila podjetja, ki se potegujejo za 700 milijonov
evrov vredno gradnjo predorov na trasi (o
odločitvi pišemo v sosednjem članku). Zorko
pravi, da bodo odločitev preučili, nato pa
izvajalca izbrali »v najkrajšem možnem času«.
Natančnejših časovnih okvirjev ni želel določiti.
Marko Brezigar, direktor družbe 2TDK, pa je
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zatrdil, da bo drugi tir zgrajen do konca leta
2025, če pri projektu ne bi prišlo do ključnih
sprememb.

Ključno za logistiko
Takšna sprememba bi denimo bila razveljavitev
tekočega in objava novega javnega razpisa. S
tem bi se na projektu kopičile zamude, s čimer bi
se povečalo tveganje za izgubo 250 milijonov
evrov pridobljenih (nepovratnih) evropskih
sredstev. To bi lahko sprožilo cel plaz povezanih
dogodkov, tudi odpoved že odobrenih posojil
(skupaj 417 milijonov evrov). Le če bodo v 2TDK
spoštovali predvideno časovnico gradnje, bodo
lahko uporabili odobrena evropska sredstva.
Neprimerno večje posledice, če bi bil drugi tir
zgrajen prepozno ali sploh ne, pa pretijo
slovenskemu gospodarstvu. Profesorja sta
izračunala, da bi zaradi zmanjšanega pretovora
v Luki Koper med letoma 2026 in 2055
slovensko gospodarstvo izgubilo od 2 do 3
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milijarde evrov dodane vrednosti, približno 145
milijonov evrov vsako leto, kar je približno 0,3
odstotka BDP. Od tega bi 1,4 do 2 milijardi evrov
izgube dodane vrednosti utrpela logistika.
Slednja ima namreč od gradnje drugega tira 25krat več koristi kot gradbeništvo. To bi – ob sicer
teoretični, a v realnosti neizvedljivi predpostavki,
da bi drugi tir gradil vodilni domači izvajalec – do
konca leta 2025 zabeležilo za dobre 204 milijone
evrov dodane vrednosti. Če bodo slovenska
podjetja zgolj podizvajalci, pa bo dodana
vrednost za gospodarstvo znašala okoli 134,6
milijona evrov. Toda, kot poudarja Zorko,
slovenska gradbena operativa danes nima niti
teoretičnih možnosti, da bi drugi tir zgradila
sama. Nima zahtevanih referenc niti potrebne
opreme in znanja in ni sposobna zagotoviti
zahtevane bančne garancije.
Want to start your own business? We offer
you a good business idea and its realization.

LEARN MORE
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Zakaj pride do kapilarne vlage
Ta brezplačen priročnik je nastal
po ogledu več tisoč objektov, ki
imajo problem z vlago

Bestseller

101,14 €

356,50 €

Zaščitni kovčki Pro

Zaščitni kovčki Pro
Trolley
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Slovenija si še enega zapiranja države ne more privoščiti!
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Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo
ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci
o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala
generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi
skupaj iščemo rešitve in delujemo preventivno.
3
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora ena glavnih prioritet
postati ta, da “ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih”.
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Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so preventivni ukrepi, kot
je nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem
življenju “naša nova realnost. Brez tega ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode,” je opomnil.
Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s
strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi
koronavirus. “Treba je določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na
delovnem mestu počutili varne,” je dejala Ribičeva.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko pri
njih do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, je danes opozorila
predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC)
Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.
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Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem
proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje
več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za
posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so
pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne
preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s
svojim specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati
so na inštitutu za medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti
medicine dela ali varnostni inženirji, če se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru
hujše zagate se lahko povežejo tudi s specialisti na NIJZ.
Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v Sloveniji, ki so dostopne
na spletni strani GZS.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega preventivnega
dela, kjer je pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do
večjega izbruha okužbe. Za morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi
upajo, da bodo ti taki, da bodo v čim manjši meri ovirali delo in življenje.
Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a to po besedah
Sonje Šmuc “ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi”. Za letos GZS pričakuje od 10- do 15-odstotni
padec prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so pričakovali. “Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj
indeks gospodarske klime raste, tudi optimizem se veča,” je dejala.
Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati
državo. “V tem primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje,” je
dodal.
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Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot
gradbeništvo
Save
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V kolikor drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila
potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo
približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi
projekta večjo vlogo slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za
družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor Masten.
4
Avtorja analize sta pri ovrednotenju osnovnih ekonomskih učinkov drugega tira na gospodarstvo črpala iz
že obstoječih študij, po besedah Mastena so bili osveženi zgolj izračuni. “Sama investicija ima za
logistično in širšo gospodarsko panogo velik pomen, kar se zrcali tudi v t.i. multiplikativnih učinkih. Neto
multipikator je med 2,8 in 3,3, izhaja iz različnih študij, ki so bile narejene v zadnjih petih letih,” je dejal
Masten.

48

02.09.2020

Hudo.com

Sreda, 18:52

Država: Slovenija

Kazalo

https://hudo.com/si/2020/09/02/analiza-drugi-tir-i...

2/2

Kot je izpostavil v današnji predstavitvi analize, bi bilo vse tisto, kar omogoča realizacijo pozitivnih neto
učinkov, ogroženo, če pride do zamika pri realizaciji investicije ali celo do nerealizacije drugega tira med
Divačo in Koprom. “Panoga se na srednji in dolgi rok ne bo razvijala,” je opozoril.
V kolikor drugega tira ni, bi gospodarstvo v obdobju 2026-2055 izgubilo med 1,96 in 3,07 milijarde evrov
dodane vrednosti oz. bi, kot je izpostavil Masten, letno izgubilo 145 milijonov evrov dodane vrednosti, kar
je približno tretjina odstotka BDP.
Za slovensko logistiko bi bila izguba dodane vrednosti od 1,4 do 2,2 milijarde evrov, je izpostavil.
Bi pa imela korist gradbena panoga, v kolikor bi denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem
primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na razpisih uspešneje konkurirali domači
gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v primeru, če bi bila vodilni izvajalec
slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala kot podizvajalec.
Če bi sodelovali kot partnerji, bi bila dodana vrednost v gradbeni industriji v času izvedbe projekta dobrih
131,6 milijona evrov, če bi ob razdrobljeni izvedbi projekta delovala kot vodilni partner, bi bila vrednost
204,1 milijona evrov, je pojasnil Masten. “Torej bi bila neto korist slovenski gradbeni industriji v znesku
72,5 milijona evrov,” je ponazoril Masten.
Tako je treba teh dobrih 72 milijonov evrov primerjati z omenjenim razponom izgube za logistiko.
“Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je
približno 25-krat večja, kot je bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi
projekta,” je izračunal.
Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob tem opozoril, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želijo
še več. “Oni niso v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer
lažje … ga ni korenjaka, ki bi ta projekt spravil skupaj,” je poudaril.
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Kot je dejal generalni direktor projektnega podjetja, je namen študije prav ta, da se poudari pomen
logistike v Sloveniji. “V kolikor slovensko gospodarstvo želi enakovredno vstopati v evropske in svetovne
blagovne tokove, potrebuje dodano vrednost. Ni namen, da kako drugo študijo izničimo, ampak damo težo
tistemu, zakaj projekt potrebujemo,” je dodal.
Tudi Groznik je izpostavil prednosti drugega tira, hkrati pa spomnil, da se v naši okolici in regiji
intenzivno gradijo vsebinsko zelo podobni projekti. Ti so, kot je dejal, za Slovenijo pomembni, ker
predstavljajo konkurenco naši javni železniški infrastrukturi. Tako kot drugi tir so namreč del ključnih
koridorjev, ki jih EU soﬁnancira.
Glede na današnjo dinamiko in terminski načrt se ti projekti v regiji zaključujejo tik za zaključkom
izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Ta naj bi bil operativen leta 2026.
Obstoječa proga med Divačo in Koprom je prezasičena, je še dejal Groznik in dodal, da to dejstvo omejuje
razvoj Luke Koper, kar nakazujejo tudi številke. Medtem ko je bilo po letih rasti lani v koprskem
pristanišču pretovorjenega tri odstotke manj kontejnerjev, ga je bilo v Trstu devet odstotkov več, na Reki
pa 17 odstotkov več, je dejal.
Teme
drugi tir

gospodarstvo

Slovenija

Deli s prijatelji
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Krek: Epidemija se ne umirja, treba bo zaostriti ukrepe tudi na delovnih
mestih
UREDNIŠTVO • 38 minut

NAZADNJE POSODOBLJENO: 26 seconds
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Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Milan Krek je ob tem poudaril, da so preventivni ukrepi, kot je nošenje zaščitne maske, ohranjanje
razdalje in razkuževanje rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju “naša nova
realnost.

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v
Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu
povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo rešitve in
delujemo preventivno. Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora
ena glavnih prioritet postati ta, da “ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih”.
Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so preventivni ukrepi, kot je
nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem
življenju “naša nova realnost. Brez tega ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode,” je opomnil.
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Krek je danes opozoril, da 14-dnevna kumulativa števila okuženih na 100.000 prebivalcev v Sloveniji še naprej
narašča. “Epidemija se ne umirja, počasi smo na 23 okuženih na 100.000 kar nas uvršča med rumene države,” je
izpostavil.
Tako Beovićeva kot Krek sta danes posvarila, da bo treba zaostriti ukrepe, če se bo naraščanje števila okužb še
nadaljevalo. “Najbolje bi bilo zaostriti tam, kjer se problemi dogajajo. Torej če bo šlo za zasebna druženja, če bo
šlo za podjetja, skratka, kar se da prilagojeno kot reakcija na to, kar se dejansko dogaja. To je edini način, seveda
ob vsesplošnem, izrecnem upoštevanju higienskih navodil,” je povedala Beovićeva in pozvala medije, “naj ne
relativizirajo stvari, da ena stvar pomaga samo 70-odstotno”. “Ker 70-odstotno pa vendarle pomaga,” je dodala
Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s
strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi
koronavirus. “Treba je določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem
mestu počutili varne,” je dejala Ribičeva.

Več kot 800.000 ljudi v delovnem okolju preživi vsaj osem ur
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V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko pri njih do
okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, je danes opozorila predstojnica
kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana
Metoda Dodič Fikfak.
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja,
industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev.
Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko
stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi
delavci. Zato je po njenem pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih
sodelujejo delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s
svojim specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na
inštitutu za medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali
varnostni inženirji, če se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše zagate se lahko
povežejo tudi s specialisti na NIJZ.

V nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega preventivnega
dela, kjer je pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega
izbruha okužbe. Za morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da
bodo ti taki, da bodo v čim manjši meri ovirali delo in življenje.
Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a to po besedah Sonje
Šmuc “ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi”. Za letos GZS pričakuje od 10- do 15-odstotni padec
prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so pričakovali. “Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks
gospodarske klime raste, tudi optimizem se veča,” je dejala.
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Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati
državo. “V tem primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje,” je dodal.
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Iz igre za drugi tir črtali več Kitajcev in Turkov
Katja Gleščič

Slovenija

02. 09. 2020, 20.01 , posodobljeno: 02. 09. 2020, 20.06
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V tekmi za posel gradnje drugega tira so še štirje gradbeni konzorciji. Projektno podjetje 2TDK je v
prvi fazi izbora sposobnost za gradnjo sicer priznala desetim izvajalcem, a je Kolektorju CPG in
Gorenjski gradbeni družbi delno uspelo s svojima revizijskima zahtevkoma na državni revizijski
komisiji. Ta je razveljavila odločitev 2TDK za šest ponudnikov, predvsem kitajskih in turških.

Dostopne ceste do trase drugega tira so že skoraj končane, gradbinec za viadukt čez Glinščico Markomark Nival pa je
tudi že na terenu. Foto: STA

LJUBLJANA > Po odločitvi državne revizijske komisije, ki so jo na 2TDK prejeli danes in jo še preučujejo,
so v igri tako za zdaj nesporno ostali Kolektor CPG z dvema turškima partnerjema, turški Cengiz, kitajski
China Communications Construction Company ter avstrijski Strabag v sodelovanju z nemškim in turškim
partnerjem.
OGLAŠEVANJE
Ads by Teads
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“Zadovoljni smo z odločitvijo državne revizijske komisije, dobili smo najmanj štiri dobre glavne izvajalce. Po
sklepu komisije moramo nekatere še pozvati k zamenjavi podizvajalcev, tako da si obetamo, da bomo na
koncu v drugi fazi imeli več kot štiri ponudnike. Več kot bo ponudnikov, nižja bo cena,” je komentiral Dušan
Zorko, generalni direktor 2TDK.
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1,4 - 2,2 milijarde evrov bo izgubila slovenska logistika v 30 letih, če drugega tira ne
bo do konca leta 2025

Dušan Zorko (foto: Sta)

Covid ne bo višja sila pri izvedbi projekta

54

Primorske.si
Država: Slovenija

02.09.2020
Sreda, 20:02

Kazalo

https://www.primorske.si/slovenija/iz-igre-za-drug...

3/4

Projektno podjetje bo v drugi fazi razpisa ponudnike pozvalo k predložitvi cene. Član uprave 2TDK Marko
Brezigar je ob tem poudaril, da bodo pri izboru izenačili ponudnike, ki bodo vstopili na naš trg. “Vsi
gradbinci bodo morali spoštovati slovensko kolektivno pogodbo za gradbeništvo, več kot polovico
materiala bodo morali nabavljati v EU. Poleg tega covid-19 ne bo več štel za višjo silo pri izvedbi projekta,”
je napovedal.
Igor Masten, ekonomist
“Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko logistiko, če pride do zamika pri
izvedbi drugega tira, je 25-krat večja, kot bi bila neto korist v primeru večje vloge
domačih gradbincev pri izvedbi projekta.”
Časovnica projekta po zagotovilih vodstva 2TDK še ni ogrožena, se pa že zelo mudi.

Brez tira vsako leto ob 145 milijonov dodane vrednosti

Prav spoštovanje postavljene časovnice izvedbe drugega tira je namreč ključno za prihodnost slovenske
logistike, sta poudarila tudi ekonomista Igor Masten in Aleš Groznik z Ljubljanske ekonomske fakultete, ki
sta za 2TDK pripravila analizo vpliva projekta drugi tir Divača-Koper na slovensko gospodarstvo.
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Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK
“Po sklepu komisije moramo nekatere ponudnike še pozvati k zamenjavi
podizvajalcev, tako da si obetamo, da bomo za drugo fazo imeli več kot štiri
ponudnike.”

Igor Masten (foto: Sta)
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Že v primeru, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, bo zlahka prišlo do preusmeritve pretovora iz Luke
Koper in Slovenije v pristanišči Trst in Reka, saj sosednji državi pospešeno gradita svoja železniška
koridorja med Trstom ni Avstrijo ter Reko in Madžarsko. Slovenska logistika bi s tem po njunih izračunih
izgubila med 1,4 in 2,2 milijarde evrov v naslednjih 30 letih. “Logistična panoga se na srednji in dolgi rok ne
bo razvijala,” je opozoril Masten.
Celotno slovensko gospodarstvo pa bi ob najbolj črnem scenariju, da odseka ne bi zgradili, izgubilo od 1,96
do 3,07 milijarde evrov dodane vrednosti med letoma 2026 in 2055. To je 145 milijonov evrov ali tretjino
odstotka bruto domačega proizvoda na leto.

Domači gradbinci - tveganje, da tira ne bo pravočasno

Ekonomista sta preverjala tudi učinke gradnje drugega tira na slovensko gradbeno panogo. Kljub temu, da
je razpis za gradnjo drugega tira pred koncem, so še prisotne težnje po tem, da bi ga ponovili in ga razdelili
na več manjših sklopov, da bi za posel laže konkurirali domači gradbinci.
Če bi slovenski gradbinci sodelovali kot podizvajalci glavnega tujega izvajalca, bi v času gradnje med
letoma 2020 in 2025 to pomenilo 131,6 milijona evrov dodane vrednosti za slovensko gradbeno industrijo.
Če pa bi projekt razdrobili in bi bili slovenski gradbinci vodilni partner, pa bi bila dodana vrednost 204,1
milijona evrov. “Neto korist slovenski gradbeni industriji bi v tem primeru znašala 72,5 milijona evrov,” je
izpostavil Igor Masten. A ta korist bi bila veliko manjša od izgube za slovensko logistiko. “Potencialna
izguba dodane vrednosti za slovensko logistiko, če pride do zamika pri izvedbi drugega tira, je torej
približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi
projekta,” je poudaril Masten.
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Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki
Čas branja: 13 min

0
02.09.2020 11:00
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MATEJA BERTONCELJ , JURE UGOVŠEK

Finalisti izbora Zmagovalec slovenskega izvoza 2020 so (po abecednem vrstnem redu):
Cleangrad, ki ga vodi Jernej Zupančič, Dewesoft, njegov glavni ustanovitelj je Jure Knez, Hyla, ki
jo vodi njen ustanovitelj Janez Pogačar, Mebor, ki ga je ustanovil Boris Mesec, in TKK, ki ga vodi
Uroš Lozar.

Več iz teme:
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naložbe podjetij >
Dewesoft >

izvozniki >

Hyla >

Mebor >

poslovanje podjetij >
TKK Srpenica >

Cleangrad >
Mojmir Mrak >

Boštjan Jerončič >

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

www.izvoznookno.si

Na septembrski izvozni konferenci tudi
finalisti tekmovanja Zmagovalec
slovenskega izvoza
11. septembra bo na Brdu pri Kranju 7. Konferenca
slovenskih izvoznikov, na kateri bodo govorniki
pokazali, kam in kako naj se obrne slovenski izvoz v
novi realnosti ter s katerimi tehnologijami in na
katere trge. Med številnimi udeleženci bodo tudi
predstavniki petih finalistov, ki se potegujejo za
naziv zmagovalec slovenskega izvoza 2020.
Strokovna komisija bo najboljšega izvoznika
razglasila na konferenci.
Več informacij in prijave na Izvozna-konferenca.si.
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Predstavljamo finaliste izbora za nagrado zmagovalec slovenskega izvoza. To so (po
abecednem vrstnem redu): Cleangrad, proizvajalec čistih prostorov in opreme
zanje, Dewesoft, proizvajalec merilnih instrumentov, Hyla, proizvajalec sesalnika z
vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni
razrez lesa, in TKK, proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Zmagovalca bomo
razglasili na 7. Konferenci slovenskih izvoznikov v petek, 11. septembra, na Brdu pri
Kranju.
Podlaga za izbor finalistov, med katerimi zmagovalca določi strokovna komisija, sta bili
finančna in kvalitativna analiza izvoznikov. Člani letošnje strokovne komisije so Mojmir
Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na ekonomski fakulteti v
Ljubljani, Boštjan Jerončič, direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil Svilan,
predsednik uprave SID banke, Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s
podjetji in investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec,
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analitik UniCredit Banke Slovenija, Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika
Finance, Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance, in Monika Klinar, direktorica
nišnih projektov Časnika Finance. Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj
prepričali in bili zmagovalci Euro Plus, RLS Merilna tehnika, Adria
Mobil, Kolektor Etra in Incom.
Kako smo izbirali
Analitika iz UniCredit Banke Slovenija in s Časnika Finance med drugim pregledata
prihodke, prihodke na tujih trgih, EBIT, EBITDA, ROE, ROA, stroške dela, število
zaposlenih, dodano vrednost na zaposlenega, zadolženost in kazalnike likvidnosti. Zaradi
težkih razmer v svetovnem gospodarstvu, ki so nastale po izbruhu COVID-19, smo v
letošnjem izboru velik poudarek namenili tekočemu poslovanju oziroma uspešnemu
spopadanju kandidatov s posledicami koronakrize. K sodelovanju smo povabili vsa
izvozna podjetja, ki imajo najmanj sedem milijonov evrov prihodkov in jih najmanj
polovico ustvarijo na tujih trgih. Od tistih, ki so se z izpolnitvijo vprašalnika prijavili na
tekmovanje, je uredništvo izbralo pet finalistov. Komisija jih je podrobno analizirala,
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ocenila njihov prispevek k poslovnemu okolju in stabilnost poslovanja ter preverila, kako
poslujejo letos.

Cleangrad
O podjetju
Cleangrad iz Ljutomera ponuja sistemske rešitve čistih prostorov in opreme za čiste
prostore od ideje do montaže. Njihovi kupci so farmacevtske multinacionalke, bolnišnice
in laboratoriji.
Zaposleni
Lani so na novo zaposlili 69 sodelavcev, letos pa jih bodo 36. Večinoma so jih že, še nekaj
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pa jih bodo do konca leta. V skupini je zdaj zaposlenih 160 delavcev.

Preberite tudi
Pomurci, ki so v Evropi pri sterilnih prostorih najboljši ter z razlogom
za petino dražji od nemške konkurence

Izvoz
Navzoči so na desetih trgih, med katerimi so bili v minulih letih najpomembnejši Belgija,
Nizozemska, Avstrija, Nemčija in Madžarska. Lani so ustvarili 15,1 milijona evrov
prihodkov. Delež izvoza bo letos pomenil 98 odstotkov vseh prihodkov. Izvoz se bo letos
povečal za 15 odstotkov. Cilj podjetja je pridobiti čim več dolgoročnih pogodb kot
prednostni dobavitelj velikim farmacevtskim podjetjem.
Pri podjetjih Novartis - Alcon, Pfizer Belgija, MSD Global (območje Evropa) imajo
status prednostnega dobavitelja, kar pomeni, da imajo podpisane večletne pogodbe o
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dobavi. Podjetje Pfizer je njihov sistem definiralo kot svoj standard.
Konkurenčne prednosti
Ponujajo inovativne rešitve, ki jih drugi nimajo. Pri načrtovanju in izpeljavi posla tesno
sodelujejo z naročniki, torej tako službami, ki naročajo čiste prostore, kot ljudmi teh
podjetij, ki bodo čiste prostore uporabljali. To lahko ponudijo, ker imajo vertikalno
integriran izdelek – sami naredijo vse od surovine do končnega izdelka oziroma od
projekta za izvedbo do končne montaže čistih prostorov in opreme zanje.
Standardi pri proizvodnji zdravil, cepiv, prehrane, elektrokomponent in operacijskih
sobah se bodo iz leta v leto dvigovali in čedalje več bo potreb po teh prostorih. Tako se bo
raba njihovih izdelkov le še stopnjevala in povečevala.
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Največji trije izvozni trgi in delež prodaje
Največji izvozni trgi lani so bili Belgija (50 odstotkov), Nizozemska (33 odstotkov) in
Madžarska (12 odstotkov).
Novi trgi
Lani so prodrli še v Egipt.
Novi kupci
Lani so pridobili kar nekaj novih kupcev. Njihov delež v prihodkih izvoza skupaj pomeni
osem odstotkov celotnega prometa in raste, saj jim je z nekaterimi uspelo skleniti letne
oziroma dvoletne pogodbe o dobavi čistih prostorov. Letos so pridobili pogodbo za
prednostnega dobavitelja s podjetjem MSD za trge Avstrija, Nemčija, Španija, Belgija in
Nizozemska. Takoj po podpisu dogovora so vstopili v izvedbo večjega projekta na
Dunaju. Prav tako jim je uspelo pridobiti večji projekt v Avstriji za novega kupca GL
Pharma (projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov), ki se mora končati v letu 2021. S tema
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dvema projektoma bodo samo v Avstriji prihodke povečali za osemkrat. V Egiptu je
njihov nov kupec Novartis Egipt.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Razvili so dva nova tržno zanimiva izdelka, ki ju že uspešno tržijo, in sicer hermetična
vrata z napihljivih tesnilom in LED-svetilko, povsem integrirano v pohodni strop.
Dobili so nagrado za 500 tisoč varno oddelanih ur, kar dokazuje njihovo visoko kakovost
in skladnost z mednarodnimi standardi na področju varstva pri delu.
Izvozna strategija in naložbe
Svojo navzočnost na trgih krepijo z odličnimi referencami in zadovoljnimi kupci. Cilj je
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med kupce pridobiti še več večjih farmacevtskih podjetij.
Največje lanske naložbe v skupni vrednosti 400 tisoč evrov so bile v nepremičnine ter
CNC- in preostale stroje.
Letos bodo začeli graditi novo poslovno stavbo, ki bo končana prihodnje leto. Vrednost
naložbe je dva milijona evrov.

Dewesoft
O podjetju

Dewesoft iz Trbovelj razvija in izdeluje sisteme za zajem podatkov, testiranje in merjenje,
ki se uporabljajo v najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in
satelitov, ki zagotavljajo hitro komunikacijo, nova varnejša vozila in izdelke, ki
izboljšujejo vsakdanje življenje.
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Zaposleni
Lani se je zaposlilo 21 sodelavcev, letos do 1. julija že 11, tako da sta v Sloveniji 102. Do
konca leta načrtujejo še nekaj novih zaposlitev.

Preberite tudi
Trboveljsko podjetje, ki ga Kitajci ne znajo posnemati

V svetu krepijo prodajne vrste. Zaradi slabih gospodarskih razmer se jim pridružuje vse
več prodajnikov iz konkurenčnih podjetij.
Izvoz
Delež izvoza pomeni 96 odstotkov prihodkov. Lani so ustvarili 26,8 milijona evrov
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prihodkov od prodaje in 7,9 milijona evrov čistega dobička, skupaj s svojimi prodajnimi
podjetji so ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov in 12 milijonov evrov čistega dobička.
Navzoči so v 50 državah.
Letos so v prvem polletju imeli za tretjino večje prihodke v primerjavi z istim obdobjem
lani, a ta naročila so pridobili pred izbruhom novega virusa. Zdaj večjih projektov ni
oziroma se njihovo izvajanje zamika. Za letos pričakujejo od pet- do desetodstotno rast
prodaje oziroma vsaj ohranitev prihodkov od prodaje na lanski ravni.
Konkurenčne prednosti

Njihove visokotehnološke rešitve bodo kupcem zanimive, dokler bodo resnično
najboljše. Prednost jim daje programska oprema DEWESoft, ki je izredno zmogljiva in
preprosta za uporabo oziroma taka, ki je konkurenca sploh ne ponuja. Njena prednost je,
da hkrati izmeri veliko različnih sil.
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Trgu so letos predstavili dve novi družini izdelkov, zaradi katerih so pred izbruhom
koronakrize pričakovali, da bodo v treh letih prihodek podvojili. Prvi novi je Sirus-XHS,
ki omogoča izjemno zmogljive meritve – 15 milijonov vzorcev v sekundi. To je
pomembno pri preverjanju zmogljivosti orožja, testih trkov avtomobilov, izstrelitve raket
… Z drugim izdelkom IOLite pa vstopajo na nov trg, saj ta hkrati opravi meritev in
potreben pomik, skratka, vstopajo še na trg krmiljenja.
Največji trije izvozni trgi
Največji trgi so Evropa (39 odstotkov celotne prodaje), ZDA (29 odstotkov prodaje) in
Azija (23 odstotkov prodaje).
Novi trgi
Lani so napredek ustvarili na trgih ZDA, Rusije, Indije in Francije. Vstopili so na trg
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mehike.
Novi kupci
Nove stranke pomenijo petino prodaje. Rast zaznamujejo tudi veliki projekti starih
strank.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Veliko povečanje sodelovanja z ESA (evropska vesoljska agencija), nadaljevanje
sodelovanja z družbami General Motors, John
Deere, Honeywell, Boeing, Nasa, Renault, Porsche, BMW, nov preboj
v Volkswagen, Volvo, indijski vesoljski program ...
Izvozna strategija in naložbe
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Svoj položaj na uveljavljenih trgih krepijo z dobavo zanesljivih, kakovostnih in izredno
zmogljivih izdelkov. Poslovanje krepijo s prevzemanjem vse večjih projektov za
posamezno stranko.
Kupili so avstrijsko podjetje in s tem podvojili razvojne in proizvodne zmogljivosti. Za to
so namenili milijon evrov. Za nadgradnjo kalibracijskega laboratorija in nakup dveh
rezkalnih CNC-strojev so namenili 400 tisoč evrov, za razvoj dveh novih družin izdelkov
merilnika XHS in linije IOLite pa še 800 tisoč evrov.

Hyla
O podjetju
Ljubljanska Hyla je vodilno podjetje na področju proizvodnje in prodaje sistemov za
čiščenje zraka in prostora. V tržni niši sesalnikov z vodnim filtrom imajo v svetu več kot
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

30-odstotni tržni delež.
Zaposleni
V podjetju je zdaj zaposlenih 56 oseb, v letu 2019 so na novo zaposlili štiri osebe v
proizvodnji. Tudi letos načrtujejo nekaj novih zaposlitev.

Preberite tudi
Ljubljanski proizvajalec sesalnikov: v svetu največji, letos prodajo
povečuje še za desetino

Izvoz
Delež izvoza pomeni 98 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Izvozno dejavnost ima podjetje
razpršeno v več kot 70 državah po vsem svetu. Razpršenost podjetju omogoča stabilno
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rast in razvoj tudi v kriznih razmerah, ki se pojavljajo na različnih trgih. Pričakujejo, da
bodo letos prihodke povečali za deset odstotkov.
Zaradi kriznih razmer v svetu so doživeli upad obsega prodaje v nekaj državah, hkrati pa
močno povečanje obsega poslovanja v državah, kot so Nemčija, Avstrija, Francija,
Brazilija in Čile.
Konkurenčne prednosti

Podjetje je s proizvodnjo in prodajo sesalnikov z vodnim filtrom navzoče v specifični
tržni niši, v kateri je vodilno v svetu. Zaradi čedalje večje onesnaženosti okolja so pri
ljudeh čedalje pogostejši obolenja dihal in različne alergije, s tem pa se povečuje potreba
po Hylinih izdelkih. Prednost sistema Hyla je vodni filter s centrifugalnim separatorjem,

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

ki učinkovito filtrira zrak, saj v okolje ne oddaja drobnih prašnih delcev. Deluje na
podlagi edinstvene patentno zaščitene tehnične rešitve, ki zadrži tudi drobnejši prah in
mikrodelce, ki v navadnih sesalnikih potujejo skozi luknjice v papirnatih ali tekstilnih
vrečkah. Vodni filter ne ovira pretoka zraka, kot ga ovirajo zbiralne vrečke v navadnih
sesalnikih, in je zato sesalni učinek boljši kot pri navadnih močnejših sesalnikih. Zaradi
motorja z močjo 730 vatov je manjša tudi poraba električne energije. Prihodnje leto bodo
trgu predstavili na novo razvit centrifugalni separator, ki je srce njihovega sesalnika.
Njihova prednost je še hitra odzivnost in takojšnje reševanje morebitnih težav, kar
podjetju omogoča interna razvojna ekipa. Ob podpori prodajnih sodelavcev podjetje vsak
dan pridobi informacije o dogajanjih na posameznih tujih trgih, kar omogoča hiter odziv
na nastale razmere na tujih trgih.
Največji trije izvozni trgi
Njihov največji trgi so Nemčija (28-odstotni delež), ZDA (26-) in Južna Amerika (12odstotni delež).
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Novi trgi
Vstopili so na trge držav: Uzbekistan, Izrael, Malezija.
Novi kupci
Pridobili so tri nove partnerje, njihov delež je tri odstotke prodaje.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
V letu 2019 in letos se je število prodajnih sodelavcev, ki delajo v neposredni prodaji,
povečalo s pet tisoč na šest tisoč. Zaradi COVID-19 so se uspešno prilagodili novim
razmeram in prodajo izdelkov uspešno prenesli na splet.
Izvozna strategija in naložbe

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

Partnersko podjetje v Nemčiji, Hyla International GmbH, je strokovnjak na področju
neposredne prodaje ter skrbi za prodajno mrežo po vsem svetu in marketinške
aktivnosti.
Po več kot petih letih so končali razvoj novega separatorja, za katerega so že v postopku
patentne zaščite v več državah. Trgu so ga hoteli predstaviti že letos poleti, a jih je
COVID-19 ustavil, saj so morali odpovedati svojo prodajno konferenco, na kateri vsako
leto zberejo 500 najboljših prodajalcev. Zdaj je predstavitev sesalnika z novim
separatorjem predvidena za prihodnjo pomlad. Pri razvojnih projektih uporabljajo nova
orodja: programski paket za izračun aerodinamičnih pojavov ter novo razvito testno in
laboratorijsko opremo.

Mebor
O podjetju
V podjetju Mebor iz Železnikov razvijajo in proizvajajo stroje za žagarske obrate – stroje
za primaren razrez lesa. Glavni izdelek so horizontalne in vertikalne tračne žage za razrez
67

Finance.si
Država: Slovenija

02.09.2020
Sreda, 11:00

Kazalo

https://izvozniki.finance.si/8965377/Spoznajte-pet...

12 / 16

hlodovine, večlistne krožne žage in robilniki za širinski razrez desk in prizem, celotne
linije za primarni razrez lesa.
Zaposleni
V letu 2019 so zaposlili osem ljudi, letos načrtujejo eno novo zaposlitev.

Preberite tudi
Gorenjci, ki izdelujejo najboljše horizontalne tračne žage za razrez
hlodovine v Evropi

Izvoz
Delež izvoza pomeni 82 odstotkov. V letu 2020 napovedujejo 18,7 milijona evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodkov, kar je toliko, kot so jih ustvarili lani. Delež izvoza bo 82-odstoten, nastopajo
na trgih 65 držav.
Konkurenčne prednosti
Mebor je na trgu tehnološki vodja, in to zlasti pri horizontalnih tračnih žagah. Njihove so
najhitrejše in zagotavljajo optimalen izkoristek hlodov. Njihova prednost je, da celoten
proces izpeljejo sami, od načrtovanja strojev do njihove izdelave, pri čemer tudi večino
strojev naredijo sami oziroma v sodelovanju s slovenskimi kooperanti. Sami razvijajo
tudi programsko opremo za upravljanje žag.
Ponujajo zelo dobro razmerje med ceno, kakovostjo in zmogljivostmi stroja. Stroji so
izdelani kakovostno in robustno, delujejo zanesljivo in imajo dolgo življenjsko dobo.
Največji trije izvozni trgi
Njihov največji trg je Evropa, po državah so bile to lani Poljska (12-odstotni delež),
Slovaška (devetodstotni), Belorusija (sedemodstotni), Francija (šestodstotni) in Velika
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Britanija (štiriodstotni delež).
Novi trgi
V letu 2019 so prvič prodali stroje na Novo Zelandijo, letos na Filipine in Slonokoščeno
obalo.
Novi kupci
V letu 2019 so na tujih trgih pridobili 140 novih kupcev in z njimi ustvarili 86-odstotni
delež prihodkov, ki so jih ustvarili na tujih trgih.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
Lani so bili uspešni pri prodaji v 39 državah. Prodali so dve večji žagalni liniji za nov
segment žagarskih obratov z večjimi zmogljivostmi. Uspešno so vstopili na trg z novim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izdelkom vertikalnih tračnih žag za razrez hlodovine. Predstavili so več novih strojev in s
tem razširili ponudbo na stroje z višjo dodano vrednostjo.
Izvozna strategija in naložbe
Prodajna strategija je usmerjena na prilagajanje potrebam stranke, stroji so v večjem
obsegu izdelani po naročilu oziroma prilagojeni posameznemu kupcu. Strategija
vključuje zelo široko ponudbo strojev za žagarske obrate, ki je večja od konkurence, tako
da stranke pri njih dobijo kompletne rešitve in vse stroje, ki so potrebni v žagarskih
obratih. Na trg vstopajo z neposredno prodajo (spletna povpraševanja, veliki
mednarodni sejmi), prek novih agentov in z udeležbo na lokalnih sejmih.
Za razširitev proizvodnih prostorov in posodobitev poslovne stavbe so namenili 1,5
milijona evrov, za vlaganja v nove stroje 310 tisoč evrov, za pametno razsvetljavo v
tovarni so namenili 92 tisoč evrov. Uvajajo tudi nov informacijski ERP-sistem, vanj so
lani vložili 120 tisoč evrov.
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TKK
O podjetju
TKK s Srpenice je podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo tesnilnih mas, poliuretanske
pene in dodatkov za betone. Njihovi izdelki se uporabljajo v gradbeništvu. Od leta 2013
je podjetje TKK v stoodstotni lasti družinske multinacionalke Soudal.
Zaposleni
V letu 2020 so že oziroma bodo na Srpenici na novo zaposlili 25 sodelavcev, delno za
proizvodnjo, delno gre za visokostrokovna delovna mesta, kot so vodja marketinga,
strojni in elektroinženirji.

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

Preberite tudi
Posoški TKK je med koronakrizo v Avstralijo poslal prvi zabojnik
izdelkov lastne znamke

Izvoz
Izdelke prodajajo pod lastno blagovno znamko (50 odstotkov prodaje), proizvajajo za
druge blagovne znamke (45 odstotkov prodaje), za znamko lastnika belgijske družbe
Soudal (pet odstotkov). Razen za znamko lastnika vse izdelke prodajajo sami.
Nastopajo na več kot 71 trgih. Z izvozom ustvarijo 90 odstotkov prihodkov. Lani so na
tujih trgih ustvarili 63 milijonov evrov prihodkov, letos jih načrtujejo 69 milijonov. Letos
pričakujejo od osem- do desetodstotno rast prodaje. Z zagonom novih zmogljivosti bodo
v drugi polovici leta 2020 pospešili izvozne aktivnosti tudi s prodajo izdelkov v skupini
Soudal.
Konkurenčne prednosti
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Njihova največja konkurenčna prednost je velika širina ponudbe, ki obsega več kot 500
različnih izdelkov. Prednosti so še inovativnost izdelkov, v srednji in jugovzhodni Evropi
močna blagovna znamka, stabilna in visoka kakovost izdelkov ter tehnična podpora
kupcem. Kupci drugih blagovnih znamk, za katere dela TKK, pa cenijo odlične osebne in
poslovne odnose, prilagodljivost in finančno stabilnost podjetja.
Največji trije izvozni trgi
Njihovi največji trgi so bili lani Italija s 15-odstotnim deležem, Nemčija s 13-odstotnim
deležem ter Bosna in Hercegovina s petodstotnim deležem.
Novi trgi
Lani so začeli poslovati v Kanadi, Iraku in na Irskem.

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

Novi kupci
Imajo več novih kupcev, letos poleti so tako v Avstralijo poslali prvi zabojnik izdelkov
lastne blagovne znamke.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
Podjetje ima več kot 500 različnih izdelkov in več kot tisoč kupcev, delež največjega
pomeni šest odstotkov. Njihovih uspehov ne kreira nekaj dogodkov na leto, ampak
generalna usmeritev v razpršenost izvoza po vsem svetu. Imajo izredno uspešne kupce,
ki sami organsko rastejo na svojih trgih, skupaj z njimi pa vsako leto širijo prodajno
ponudbo z novimi izdelki, ki jih razvijejo v TKK. Tam, kjer prodajajo lastno znamko,
navzočnost na trgu krepijo z odvisnimi družbami in prodajnimi predstavniki.
Izvozna strategija in naložbe
Za hitrejše pokrivanje trga uporabljajo strategijo več različno pozicioniranih znamk. Pri
prodaji izdelkov pod tujo blagovno znamko je poleg tehnične in finančne podpore prek
daljših plačilnih rokov najpomembnejše ustvarjanje medsebojnega zaupanja s kupci.
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Leta 2017 so začeli intenziven naložbeni cikel, v katerem vključno z letom 2020 vlagajo
od 12 do 13 milijonov evrov. Za naložbe letos namenjajo tri milijone evrov. Imeli bodo tri
nove mešalne in tri nove pakirne linije za proizvodnjo tesnilnih mas. V TKK ne vlagajo
samo v širitev zmogljivosti, ampak tudi v zmanjšanje okoljskega odtisa. Tehnološke vode
čistijo v skladu z zakonodajo, a okoljski odtis želijo še izboljšati, tako da bodo v dveh letih
brez izpusta tehnoloških voda, od tega tehnološke vode v 80 odstotkih zmanjšujejo že

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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Z modularno gradnjo
osvajajo Evropo
Delove podjetniške zvezde
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v zgodovini

podjetja

preizkuše-

obvladovane,

tuje trge

na

nove
maksi-

za

izdelkov

predizdelanost

malno

in

uporabljajo
njej

Pri

da

lastnosti

Močna usmerjenost

tje,

terih je lahko skupaj celo več kot
imeli

v tem,

in

certiflcirane,

tehnično

dodatnih

zadovoljni.«

Trendovski že s samo gradnjo
modularnih objektov

smo

tudi

podrobnosti

jasen, brez

Rem

modularnih

Tudi intervju

saj je njena prednost po-

je tudi cenovni vidik projekta zelo

manjši za pet odstotkov, bomo zelo

enot, za manjše projekte, ki obsegajo dve, tri enote, ali večje, pri ka100 enot.

in

ki
modularno

tudi

omenjenega

objektov
ne

priložnost

javne objekte,

za

direktorjevih

po

upajo, da se jim bodo zelo

približali.
V

polletju

v prvem
da

na

manjše

odstotkov

osem

videvajo,

glede

njihova

bodo

zahtevali

so

govorno podjetje.

Fazarinc

bodo
že

ko

Kristan

razpisi

leg

strija, Švica, Madžarska in države
Beneluksa. Kupci jih prepoznavajo kot razvojno, inovativno in od-

Marjana

da

javni

gradnjo,

koronavirusa in

sam proizvodni proces,

Av-

kaže,

zaradi

prihodke

trge, od katerih je

tuje

prava,«

glede prihodnjih smernic v Evropi

poudarja direktor Kastelic. Za letos
približno

modular-

objektov. Z njimi so osvoji-

nih
li

trgom pretežno v Evropi

Tudi njihova tržna analiza

vrtcev.

Igor Kastelic.
Življenjska

objektov
objektu

in

zato vanj tudi največ vlagamo.

kot

pri

v Nemčiji s pomočjo Špirita in v so-

ni

vezana

na

ampak

vzdrževanja.
je

modularnih

je taka

produkta,

kovinska

doba

način

Objekt

vsakem
lastnosti
uporabe,

v osnovi
ki ni vidna,

je

konstrukcija,

zaprta in tako rekoč neuničljiva,

Zdaj

delovanju z večjim nemškim podpripravljamo
showroom,

jetjem
kar

verjamemo,

da

slo nove pogodbe

o

nam

bo

prine-

poslovnem so-

delovanju.«

pravi sogovornik in spomni, da je
razvoj

materialov

pomogel k
V

Nemčiji

so nekaj
bivanje

in tehnologij pri-

veliki vzdržljivosti.

že

od

leta 2015,

ko

več

objektov postavili za
največ
delajo
azilantov,

javnih objektov,

predvsem

šol

in

Z novim objektom
na poti do vodilnega položaja
Podjetje
poro

je

tudi s

ministrstva

zgradilo

ni objekt

nov
za

finančno
za

pod-

gospodarstvo

poslovno-proizvod-

izdelavo

nizkoener-
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gijskih

modularnih

montažnih

Od leta

tu.

je začelo

ko

2003,

pro-

izvodnjo modularnih objektov, je z
rastjo prihodkov in dobičkonosnovlagalo v razvoj

sti nenehno

in gra-

dilo proizvodne enote, trenutno
namreč posluje na štirih lokacijah.
»Zdaj smo bili po 17 letih sposobni
zgraditi

obrat,

velik osrednji

sodobno

omogočal

na eni lokaciji.
digitalizacijo

ki bo

zdaj

ob povečanju

kapacitet

re so v njihovem razvoju

za kate-

zasnova-

li tudi nizkoenergijske modularne
montažne objekte, je pomembno,
dejansko lahko

jasnjuje

izvedejo,

direktor Rema

po-

dodaja,

in

da bo nova tovarna sodobna, imela bo robotsko varilno linijo, avlinijo

tomatsko

za

antikorozijsko

obdelavo jekla, CNC-stroje za obdelavo, ki bodo omogočali lažje in
bolj
ni

delo, po

natančno

bo

pa

drugi stra-

tudi delovno okolje

za

zaposlene boljše. V podjetju so se
z investicijskim načrtom obvezali,
odprli

da bodo

najmanj

51

novih

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

delovnih mest, vendar računajo,
da jih bodo še več. »Pričakujem,
da bomo

do

dosegli

leta 2024

milijonov

41

vsaj

prihodkov in

evrov

vsaj 56.000 evrov dodane vredno-

sti

na

ja

Igor

Kastelic.

in strojno

obrat

šala

Naložba

v

novi

opremo

bo

zna-

prišteti še

treba

nakup

poudar-

milijona evrov,

15,1
je

pa

še

zaposlenega,«

zemljišča,

temu

k

sredstva

plačilo

področju

Na

Sora.

za

komu-

direktor trebanjskega podjetja. Na
trgih, kot je Nemčija, je lahko rast
kvečjemu

prehitra,

je

treba

nješolskim

mesto

predimenzionirati, razmišlja sogo-

pri

mentorstvih in uvajanju mlav delovno okolje. Že zadnjih
pet let se čuti pomanjkanje tehničnega kadra za proizvodnjo, kot so

vornik ter pri tem spomni na kri-

dih

zo

vodovodni

Novo

elektroinštalaterji,

in

oblikovalci kovin ali ključavničarji, zato so morali zaposlovati tudi

Trajnostna naravnanost

sam naš proizvod je trajnosten

»Že

reciklabilen.
tudi na razpisu

Izbrani smo

bili

vitev

za vzpostatrajnostne strategije, tako da

smo

januarja

končali akademijo
strateške transforma-

trajnostne
cije

sprejeli

in

poslovno

trajnostno

novo

strategijo.

Zadali

smo

si

do štiriletno obdobje aktivnociljev na različnih področjih.

tri-

sti

Špirita

in

Z okoljskega

stotkov
kar

udarec.
»Zato

vidika bomo

je

treba

razvoj

odgovor-

Mislim pa, da
bo naša glavna skrb, kako razviti
ustrezno število kadrov, ki bodo
no

peljati

naprej.

sledili

sklene svoje
Kastelic.

razvoju

misli

podjetja,«

direktor

je že sama po sebi
trendovska. Z njo
se v gradbeništvu

uveljavljajo nove
tehnologije.

z razvo-

Lani je bila največji

gradnjo.
-analizo

naših

projekt kar 2000 m
velika šola v bližini

omogočili

(ang. life-

izdelkov

-cycle assessment oziroma analiza
življenjskega cikla), ki bo potrebna
pridobitev

za

okoljske

je proizvoda
nmental

tako

deklaraci-

EPD

Enviro-

-

2

Frankfurta v vrednosti
2, s milijona evrov.

Declaration),«

Product

direktor in

pojasnjuje
si

(ang.

Igor

Modularnost gradnje

trajnostno
še boljšo
Izvedli bomo tudi LCA-

in

leta,

prihodkov preteklega

je bil za proizvodnjo zelo hud

uporabo novih materialov

jem

ne

2009-2010, ko je Rem z

v letih

lahko

...

podjetja

se

enim samim kupcem, ki ga je imel
v tistem času, padel le na 50 od-

tujce s tem

17,5 ure.

vnaprej

in

smelo

centrom

planirati

zato

izobraževanja so se povezali s sred-

in

Pri zahtevnih projektih,

da to

M

kot

povprečju

s

to nujno potrebno.«

bo

podjetje

strojni-

in

partnerji,

bo

sodobnimi digitalnimi orodji omogočila spremljanje in načrtovanje
proizvodnje bolj kot doslej; še posebno

je

ter različnimi

tudi

Tu poudarjam
ki

štvo

znanjem. Sicer se njihovi zaposleni letno izobražujejo v

proizvodnjo

proizvodnje,

za gradbeništvo

tetama

in zabojnikov, saj želijo
postati vodilni proizvajalec modularnih enot v Evropi ali celo na sveobjektov

želijo na trgu

dodaja,

da

pridobiti po-

konkurenčno prednost
membno
in postati še bolj prepoznavni.

...

s produkti prihodnosti
možnosti

Vse

Kastelic,
(od

od

na

proizvodnje,

odvisno,

nov evrov.

izkoristili in

ali jih

vseh

še bolj

prodaje

vodstva)

bomo

Igor

ravneh

razvoja,

in

marketinga

do

nalnih in drugih prispevkov, tako
da bo skupaj naneslo 20 milijo-

meni

imamo,

nas

pa

je

dovolj dobro
strastno

opra-

vljali delo ter z našimi produkti naSkoraj

milijon evrov
za raziskave

samo

ima že peto leto svojo razvoj-

Rem

skupino,

no

rekovali tempo tudi v prihodnosti.
»Bojim se nečesa čisto drugega, in

in razvoj

Agenciji RS

je registrirana na

ki

za raziskave

in

razvoj.

so izvedli že več projektov

Tako

ali

kot vodilni partner ali v konzorciju več podjetij in ustanov, trenutno

vključeni v tri projekte.

so

pa

sicer, ali bomo, glede na izkušnje

odstotka

pa

je

prihodkov, njihov cilj

tri odstotke,

približno

skoraj

milijon

evrov

za

torej

raziskave

in razvoj, kar bodo mogoče dosegli
že letos.

širitve trga lahzagotovili dovolj velike kapaci-

ko

tete,

samo proizvodne,

ne

kupcev.«

Glede

na

napovedi

no

analizo

glede na

ter

v prihodnosti, nadaljnji
razvoj Rema ni ogrožen. »Seveda,
če

bomo delali z vizijo,

gradbeništvo, in

uspešni,

potem

ju požarne

nas

objekta,

pa

na področju

z Zavodom

za

sicer na področvarnosti in statičnosti
z biotehniško fakulteto
uporabe

lesa,

s fakul-

trende, ki

jih vidijo

tako

sodelujejo

njihovih

glavnih kupcev in opravljeno trž-

še naprej

Največ

ampak

tudi kadrovske, da bomo lahko
zadostili vsem potrebam trgov in

Lani so v raziskave in razvoj vložili
2,3

iz

zadnjih let, zaradi

bodo

zvojno

če se

bomo

razvijali in bili tako
rečem,

da

cenili kot

ra-

lahko

naši kupci

inovativno podjetje, ki je
in partnersko,« pravi

odgovorno
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jetij in

Naša

skupina (registrirana

ustanov.

glavna

skrb

bo,

Fotografije

kako

razviti

ustrezno

na

Agenciji RS

za

raziskave

in

razvoj), ki

so

jo v Remu

oblikovali pred petimi

leti,

je

izvedla

že

več projektov ali

kot

vodilni

partner

ali

v konzorciju

več pod-

Leon Vidic

število

kadrov,

ki

bodo

lahko

sledili

razvoju

podjetja,

meni

direktor

Igor

Kastelic.

Z

okoljskega

vidika

bodo

v Remu

z

razvojem

in

uporabo

novih

materialov

omogočili

še

boljšo trajnostno

gradnjo

objektov.
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Za farmacevte

delajo projekte za
proizvodnjo cepiv
proti covidu-19
Delove podjetniške zvezde Podjetje Cleangrad iz Ljutomera
je eden vodilnih proizvajalcev čistih prostorov in opreme

v EU

-

Podjetje,

v katerem so imeli v

Želijo še širiti ponudbo, saj bo vedno več potreb po čistih
prostorih tudi v živilski industriji
času krize

zaradi

dela, je tudi

sa polne roke

stnega mozga.

Rekordno leto 2019

ljuto-

dni

za farmacevtsko industrijo, am-

»Preteklo leto je bilo rekordno že
zato, ker smo za približno 55 odstotkov povečali prodajo, pred-

pak

vsem

merski Cleangrad,

ste prostore

in

či-

ki izdeluje

in opremo ne samo

tudi laboratorije,

proizvodnjo,

sterilno

operacijske

& Dohme)

bolnišnice, mikroelektronska

štiri

izvajajo

Trenutno

za farmacevte,

za Pfizer, na

no

til,

Nizozemskem

Njihovi

kupci,
del

dovo-

delali v Belgiji

saj

so

in

njihovi

farmacevtske

zahtevali

nadaljevanje

prekinitve.

brez

času

v

iz

podjetja

panoge,

tudi

so

Nekateri

so

namreč vlagali v gradnjo prostorov za proizvodnjo novega cepiva,
Cleangrada
direktor

pojasnjuje

Jernej
med

Zupančič.

krizo

zdravstveno

izolacijsko

sobo

so

naredili

murskosobo-

za

bolnišnico, v

ško

Sloveniji

V

Rakičanu

pa

še

štiri izolacijske sobe, primerne za
res najtežje bolnike. Že prej so delali tudi na Golniku.

Podjetje
za

v

delež izvo-

katerega

prodaji znaša

njegovi
so

-

98

odstotkov,

najpomembnejši
Nizozemska,

Belgija,

trgi

in

Švica

Avstrija,

-

meri strank postati vodilni ponudnik

čistih prostorov v kakovosti na
Zahteve na tem

območju Evrope.
področju

se

Zupančič in

namreč

doda,

višajo,

pravi

da so v klinič-

v Sarajevu postavili
projekt prostora za presajanje konem

centru

bili

smo

..

manjšega

ko

podjetje,

Tako

smo

zrasli v srednje veliki lahko izpelje tudi

že prednostni
mesecem

doseglo

prihodkov

evrov

170 zaposle-

15,3

od

milijona

in

prodaje

1,2 milijona evrov čistega dobička,

za vso

Evropo.

rasti,

moramo

tako hitro, kakor smo z leta

pridobili nove večje stran-

ke,

so

kot

Boehringer Ingelheim,

katerega

za

zdaj

Dunaju,

na

skem

Pharmaceutical)

si

kjer naj bi
se-

proti covidu-19. Z njim zelo
dobro sodelujejo tudi v Evropi, saj
ruma

so pri podjetju

iz Nizozemske,

ka-

terega lastnik je omenjeni indijski

inštitut
walla,

oziroma družina Poonadobili status prednostnega

storitev
jim

tega

Vedno večji in vse bolj
zahtevni projekti
ko

smo

prišli

v malo

višjo

ligo, dobivamo zahtevnejše in večje projekte,
zaposlitve,

in

sam

rektor
jasni,

kar

pa

zahteva nove

drugačno

organizacijo

način dela,« pojasnjuje
Cleangrada.

da

so

vlagajo v Nemčiji,

projekt

lani

med
uspelo

Novartis

kakovosti

tremi dobadobiti prvi
Egiptu.

v

letos je že sledil projekt

letih

predvi-

se

povečanje vlaganj v

in

proizvodnjo zdravil in s tem
projektov

farmacevtska
glede
na že
realizacija

lani.

različne kupce,
Letos bo

za

podjetja.«
podpisane

mogoče

pa

Se

čiste

Na leto izvedemo več kot

prostore.
150

In

v Kairu za

farmacevtsko podjetje

prihodnjih

»V

Poleg

trg.

zaradi

so bili

za

proizvodov

nemški

na

je

in čeprav

pogodbe

malo večja kot

dogovarjajo še

za bolj

dolgoročne pogodbe z večjimi proizvajalci zdravil.

za

tem

na

za

Janssen
Nizozem-

Projekti za proizvodnjo cepiv

dobavitelja.

»S

projekt

obetajo tudi širitev

in

devata rast

proizvodnjo

Nizozem-

na

Johnson&Johnson (prek

čiji pa za Octapharmo.

začeli

izvajajo projekt

Tevo

milijonski

ter

Amoun.

novembra

pravi Jernej Zu-

so,

letos

Samo

egiptovsko

vredno milijon evrov

2018

pančič,

žarskem končali večji projekt za
GlaxoSmithKline (GSK), v NemIndije, Serum Institute, izdelujejo
prehodne komore - naročilo je

da

mogoče ne

na leto 2019.«

mi, kot je Pfizer v Belgiji,

iz

tej ravni,

vendar

vitelji najdražji,

Za kupca

z
pomeni,

»To

da moramo obstati na

dodana vrednost na zaposlenega
znaša dobrih 45.500 evrov. Tako
so poleg dela s stalnimi strankana Mad-

doseči še

uspelo

skem. Ker veliko

pa

želi z individualnimi razvojnimi rešitvami po

Nemčija

vred-

obsežnejše projekte.«

Fazarinc

Nizozemskem,

na

saj

skladiščnega dela

nimi je lani

s posebnimi

nemoteno

ljenji

gradnjo tovarne,

Podjetje s približno

monterji

zapiranja mej

milijonov evrov

iz

za Serum Institute.
Kristan

projek-

čistih prostorov odgovorni
tudi za vse drugo, od tlakov, sve-

dva projekta, za MSD in B-BIO
(Bilthoven Biological), ter v Indiji
Marjana

velikih

poleg

zmog-

ljivosti za proizvodnjo cepiv za
zdravljenje covida-19, in sicer v
Belgiji

nekaj

podobno

MSD

smo lani začeli, letos pa

končali pet

projekte

ki gradijo

zaradi

tov. Za podjetje MSD (Merck Sharp

sobe

podjetja in živilsko industrijo.
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delajo od leta 2006,

dobavitelj; jim je pa pred

koronaviru-

za

Obenem

Pfizer,

za

dipo-

katerega

zdravljenje covida-19

Cleangrad

trenutno

projekte za

farmacevte,

zmogljivosti za

izvaja

proizvodnjo cepiv

za zdravljenje covida-19,
Belgiji

za Pfizer,

projekta

za

na

MSD

in

sicer v

Nizozemskem
in

Group, kjer se skupaj z
vlado

štiri

ki gradijo

Poonawalla
nizozemsko

gradi laboratorij za testiranje
cepiv, ki bo končan

omenjenih
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septembra ali oktobra. Poleg

tega

evrov

indijski Serum Institute.

projektov, ampak tudi varnostnega
inženirja, koordinatorja, arhitek-

za

ta; posamezen projekt zasede pri-

tih.

bližno

šest zaposlenih. Dostikrat
mora naš arhitekt na zahtevo kup-

bo

dela

nje

je,

cev izrisovati projekt na njihovem
sedežu, kar lahko traja tudi več

zlomi,

Zraven

pa

Brez razvoja tržno zanimivih
izdelkov ne gre
Cleangrada
Direktor
ponosno
pove, da so razvili dva nova produkta, ki ju že uspešno tržijo, in
sicer hermetična vrata z napihljitesnilom, ki

vih

laboratorije

či-

v najzahtevnejših

prostorih,

stih

uporabljajo za

se

4,7

ter

centimetra

široko LED-svetilko (skupaj s srbskim partnerjem), popolnoma integrirano

svojevrstna

trgu
da

v pohodni

vsako

»Cilj

razvijemo vsaj

leto

oziroma izboljšamo

novost

je,
eno

obsto-

ječo

rešitev.

tudi nadgradnjo proizvodnje

in tehnologije
sedem

vlagamo

pet

od

prodaje

odstotkov

razvoj,

in

do

delovanja že

ga

tj.

konkurenca
tu

pa

aluminija,

in v

smo

so že na
želeni ravni
veliko dobaki

na
ni

predolge

roke

raz-

ki

primerne

za čiste

Odprta vrata za inženirje

gradbeništva, lesarstva

standarde,

...
želje

Institutom

ideje.

S

razvili

prehodno komoro,

Pri

Serum

samem

njih

tudi

trenutno

vezujemo

'top'

na

in

smo

svetu,

in

bilo

Jernej

testiranju

dobro,

dovolj

ne po-

razmišlja

V

Zupančič.

sodelujejo

benega

grad-

dovoljenja za novo poslov-

stavbo,

lahko

v katero se bodo

kadarkoli

do

stranke,

tudi drugo leto,« poudarja
konča z mislijo, da morajo biti vedno na vrhu
to pa bo kar izziv.
direktor Cleangrada in

S tem ko smo prišli
v malo višjo ligo,
dobivamo zahtevnejše

in večje projekte,

po meri strank
želijo postati vodilni

ponudnik čistih
prostorov v kakovosti

vedno

želimo

širiti
stati.

spekter

nove

in

proizvodov

ob-

zgradba bo energijsko

Nova

zelena,

učinkovita,

na območju Evrope.

najnovej-

po

ših smernicah. Naša

proizvodnja

enostavna, ne
avtomatizirani,

zelo

proizvode,

želimo biti
saj

je

naša

ko naše kupce v zelo kratkem času
servisiramo po koncu projekta.«
Čez pet let bo podjetje še zraslo, napoveduje direktor CleanZupančič

da bo

segment

obstal,

saj

zahteve,

so po

in

večje

njih vedno

ne samo v farmaci-

in to

ji, ampak recimo
niki

doda,

in

čistih prostorov

tudi v elektro-

mikroelektroniki.

Sami

Lumentum

na področjih,

kjer si želijo kadra
in kjer želijo izvajati razvojne pro-

prostori

jekte.

tudi v živilski industriji, tako
so že prejeli povpraševanje v se-

primanjkuje

ni

li posel

jati

tje

inže-

lesarstva,

proizvajajo

bodo

podje-

Škofljice,

kjer

vlakna.

Čisti

vedno bolj

potreb-

gmentu otroške hrane.
Po Zupančičevem mnenju

imeli dovolj

jeklo; iščejo tudi vodje projektov in

let,

inženirje. »S prevzema-

iz

optična

za

ni

strojništva, pa varilcev za nerjavno
varnostne

pridemo

nobenega jamstva, da bomo dobi-

vsi preselili s sedanjih dveh lokacij,
se ne morejo več širiti. »Doda-

kjer

za strojništvo Univerze
v Ljubljani, pa tudi s fakultetami

Fakulteto

gradbeništva,

kupcev

razvojnimi rešitvami

načrtu imajo pridobivanje

že izdelali projekt

jim

toliko

Z individualnimi

Nova poslovna stavba
in novi proizvodi

so

Najbolj

že

Zupančič.

grada Jernej

jo tako

brez upoizkušenj. Kar zelo cebi

v Slove-

Tega

s

nirjev

imamo

in tako razpršenih, da moramo
kakšna dela tudi prestaviti za nekaj mesecev, je po mojem odveč
strah, da bi šlo kaj narobe. Vendar
se moramo kljub temu, da smo top,
nenehno boriti; in čeprav lahko

prednost naša fleksibilnost, da lah-

»Naš cilj je z našimi kupci snovati
nove izdelke, saj ima vsak kupec

pravi

pri

ponudnike proizvo-

slovenske

preveč

je

podjetji,

uspešno promoviramo različne do-

je

prostore.«

ne

podjetij:

prihaja iz Slo-

velikimi mednarodnimi farma-

cevtskimi

no

ga bomo stestirali do konca leta; zanj namreč
obstajajo samo neke podobne raz-

da

slovenskih

iz-

predvsem

podjetjem

vijamo proizvod,

vsega tega
rabnikovih
nimo,« še

od

dobaviteljev

vsi na

istem,« pristavi.

se morebiti

farmacevtskim

izboljšali,

od začetka delova-

Že

da

gospodarstvo

potem

niji manjka, saj

pomeni

interne

od

celotno

vendar bomo

kar zahteva nove

isti

na

dobave in zelo visoko ceno. In tu je
naša dodana vrednost. Zdaj skupaj

svoje

da se

tako

Največje tvega-

zaposlitve in sam
način dela.

proizvode,

ličice, ki pa niso

ogromno.

EU.«

oziroma za katere

s

odvisnost

šestih le-

so velike številke,

»To

več projektih v

ampak niso
kar

in

venije. Ker imamo dobre kontakte

Tako

cenovno

približno

biti

»Usmerjeni

viteljev,

tveganja

farmacevtskih

z drugimi podjetji
iz Slovenije skupaj sodelujemo pri

ki je tudi registrirana

nišne

trgu,

pred-

kot

novih

prihodnjih

dov, ki se uporabljajo v naši panogi.

kateri vsako leto razvijejo nove
na

čim

pridobiti

pogodb

v

dela s pločevino.

Znotraj podjetja imajo razvojno

delke.

prizadeva

enega kupca.

bre

ravni.«
skupino,

razpršijo

»Večina

gradnjo

objektov

naša

odstopati,

moramo

moramo

pa

iz

materiala,

nerjavnega

iz

In

od

izdelujemo

Vse

si

dolgoročnih

nostni dobavitelj velikim farmacevtskim podjetjem, saj se s tem

z

del našesamega začet-

saj je to zelo pomemben

ka.

Večina dobaviteljev
je slovenskih
Podjetje

je pa bo

»Ker

nabavljati

leto,

na

vodje

samo

nja pa se trudijo čim več materiala

kot

V raziskave

ne

mesecev.«

več

strop, ki je na

novost.

celo strukturo,

švicarsko podjetnamenilo osem milijard

investicij,

ti

seveda prihajajo še drugi projekti.
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njem velikih projektov moraš ime-

izdelujejo že omenjene komore za

saj

bodo

dela za prihodnjih pet
na primer MSD v tem času

načrtuje

za

kar

sedem

milijard
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Površina: 1.421 cm2

Podjetje

Letos

grirano

nova

v

pohodni

Cleangrad želi biti vedno

produkta
strop, kije

uspešno

že
na

trgu

tržijo,

svojevrstna

sicer

hermetična

novost,

-

na vrhu

ponosno

vrata
pove

to pa

bo kar

izziv,

priznavajo.

napihljivim tesnilom ter LED-svetilko, popolnoma
Jernej Zupančič, direktor podjetja
Cleangrad.

z

inte-

Fotografije Uroš

■HHHM*
Cilj

razvojne

skupine

podjetja

Hočevar

SHHHHHHHHHHHHHH
Cleangrad je,

da

vsako

leto

razvije

vsaj

en

nov

proizvod

oziroma

izboljša

obstoječega.
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Še zadnji popravni izpit v razpisu za drugi tir
Analiza Če ne bi (pravočasno) zgradili drugega tira, bi imelo slovensko gospodarstvo od dve do tri milijarde evrov izgube

-

Ljubljana

Državna

komisija (DKOM) je včeraj objavi-

la sklep iz postopka revizije o izbiri možnih graditeljev drugega
tira. Vse zahteve iz javnega naročila za gradnjo tira Divača-Koper
izpolnjujejo štiri podjetja (iz različnih držav), preostalih šest prijav pa naročnik 2TDK ni pregle-

O

dal v skladu z zahtevami, ki jih je
določil v dokumentaciji javnega
naročila. Zato bo podjetje po besedah predsednika uprave Dušana Zorka v najkrajšem času po-

Njuna

tri ponudnike

zvalo

dopolnitvi

k

ponudbe.

vplivu

ga

sta

projekta

analizo opravila

novinar-

temeljna

je, da bo
tih

na druge koridorje, zadušili bi rast

družba)

pomeni,

da odločitev o tem, kdo izpolnjuje
zahteve, še najmanj dva meseca ne
bo sprejeta in 2TDK ta čas ne bo
razpisa.

Za

sece.

Kljub

2TDK

Marko

temu

član

leta 2025.

Za

gubila

sredstva

ugodne

gradnjo

Zorko

da

je

del razpisa,

bi

večjo

škodo

za

gradnjo

turški Cengiz, kitajski China
munications Construction
pany Limited,

so

in

družbe

avstrijski
skupine

evropskih

sredstev in
bančnih kreditov. Preostali

CPG

kot

računa,

Com-

ske

bo

vendar

financiran iz
poravnan

pro-

iz luške

in višje cestninpristojbine za tovornjake in
za pretovor

avtobuse.

vodilni ponudnik

ročnik

odgovoril, da se glede izgube sred-

ostalih šest

pa bo

2TDK

tri

povabil

(dve kitajski

Gorenjsko gradbeno
družbi in
družbo s CGP Novo mesto). Seveda se bodo

kandidati

tudi na nove odločitve
lahko

vnovič pritožili.

stev

je

vse do zdaj

na naše

vprašanje

opravljene analize

ujemajo s tokratno, še poanalize, ki jih je v preteklosti

povsem

sebej

izdelal ekonomist dr. Jože P. Damijan. Ta je že leta 2012 v svoji študiji
napovedal,

da

bo

promet

v

Luki

leta 2018 presegel zmogljivosti obstoječega tira (to se je zgo-

Koper

bi

zaslužka na

spomnimo

tem

še

na

Jožeta

študijo

eno

Dami-

P.

jana, v kateri je analiziral, kakšna
je razlika, če gradi tuje ali domače
podjetje.

tipičnem

V

gradbenem

projektu, ki ga izvaja domače podjetje,

od

gre

vrednega
tako

nja
za

milijonov evrov

100

(to

posla

Masten)

jih

kot

ome-

milijonov

27

uvožene

približno

so

odseki,

veliki

evrov

inpute, preostalih

milijonov evrov pa se

razdeli

73

med

domače subjekte, in sicer 27
milijonov evrov za neto plače,
28

milijonov

ni

presežek

evrov

dobi

poslov-

za

milijonov

18

davke.

za
tuje

svojo

evrov
in

Če

posel

pa

podjetje, ki pripelje

mehanizacijo

in

zapo-

v Slo-

delavce,

sluje svoje

veniji pa plačuje zgolj neobhodne

stroške

storitev

munalne

(elektrika

storitve)

in

ko-

ter gradbenega

od posla v vrednosti sto

materiala,

milijonov evrov ostane v Sloveniji
povprečno le okoli 20 milijonov
preostanek se

Plače

prelije v tupresežek

poslovni

in

(amortizacija in dobiček) ter

Igor

k dopolnitvi ponudbe

Pri

gradbeno

vsi
Masten

tira,

drugega

račun
nezgrajenega tira v slovenskem gospodarstvu 25-krat večja od teoretične dodane vrednosti slovenske
gradbene panoge.

jino.

O vplivih je bilo narejenih
več študij

s turškim partnerjem in jih bo nalahko povabil k sodelovanju v drugi fazi postopka. Od pre-

dokončanje

evrov,

ki

imajo milijardne prihodke) in Ko-

lektor

del naložbe
takse

podjetij,

evrov

nepovratnih

Com-

Strabag (to

saj

milijo-

nov

slovenske-

izpolnjujejo

tira

nima,

650

projekt

je presodil, da vse zah-

DKOM

Slove-

sni dograditvi
proge lahko
prejeli kar

mu gospodarstvu.
teve

takega

bi ob pravoča-

še lahko izpeljali pravi čas, sicer pa
bi lahko nastale težko popravljive
izgube sredstev in zamuda, ki bi
povzročila

Dušan
navedel,

včeraj

nija

dorov izvajalci nujno potrebujejo
40
nekoliko
mesecev časa,
hitreje pa bi lahko opravili z nadgradnjo nove železniške proge. Če
bi vnovični popravni izpit opravili
do konca leta in v tem letu še obdrugi

kredite.

projekta

pre-

vsaj

javili

to-

dogovorjene

drugega

da

do

in

približali

tako

ga

bila s tem izguba

panoge

bi Slovenija iztudi nepovratna

Seveda

uprave

zgradili

lahko

preusmerilo

z železnice na cesto.

kove

me-

Brezigar pojasnil,

bi tir še zmeraj
konca

je

tri

tovora

in preusmerili blagovne

z drugim delom
tokratno odločitev je

potreboval skoraj

DKOM

logiste,

slovenske

za

več

transportno-logistične

mogel nadaljevati

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

tira ne bi zgradili, bi
izpad pretovora in

renjska gradbena

se

ter

le 72 milijonov evrov višjo dodano
vrednost. Če bi ogrozili pravoča-

na-

prihodkov
bi

projekt

vsem domačim gradbincem skupaj

takšna delna odločitev v prid pritožnikom (Kolektor CPG in Go-

saj

odsekov

sno

Če pa

spremenili

bi

izvajalcev in

domačim izvajalcem, bi tak način
oddaje javnega naročila prinesel

treh desetle-

pomenilo

Četudi

državo.

ših

tjih navrgla od 2,8 do 3,3 milijarde

to

da bi bil odstop
od sedanjega modela gradnje tira
in izbire izvajalcev lahko škodljiv

Ugotovili so tudi,

razdelili na osem ali deset manj-

30 le-

2,30 evra.
dodatnih 1,80
Če bi torej investicija znašala eno milijardo, bi
ta

izgubilo

so v zdajšnji analizi prvič primerjali izplen logistike in gradbeništva.

način izbire

gospodarstvu

v

gospodarstvo

dve milijardi evrov (torej vrednost
dveh takih tirov). Poudaril pa je, da

za

ugotovitev

do

evrov.

DKOM,

Aleš

dr.

Masten.

vložen evro v

vsak

ustvaril

zadovoljna

odločitvijo

Ekonomske

drugi tir v prihodnjih

jem povedal, da je njegova uprava
z

druge-

in jo včeraj pred-

profesorja
stavila
fakultete v Ljubljani
Groznik in dr. Igor

ložba v

je Dušan Zorko

Čeprav

slovensko

gradnje

tira na slovensko gospodarstvo
temeljito
po naročilu 2TDK

gospodarstvu
Šuligoj

Boris

dilo) in da bo brez tira do leta 2030

vse bo izgubljeno,
če zamudijo rok gradnje

Kaj

revizijska

prispevki

in

(na

davki

tudi

plače

in

dobiček) gredo v tujino. Ponudniki
gradbenih storitev iz držav z občutno

nižjimi povprečnimi

plačami

lahko

v

razpisih
zgolj

gradbeništvu

torej

javnih

na

v

Sloveniji

zaradi

socialnega

dampinga ponudijo tudi

deset ali

celo

20

in

več
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odstotkov nižje cene ter s
tem izločijo domače
ponudnike.

se

razvite

vse

države
dajo.

700

Tega

V

nobeni

njih,

z

Avstrijo

in

Nemčijo

na

od

milijonov evrov so vredna
glavna gradbena dela
na drugem tiru

zave-

EU

čelu,

turški,

50

ali

kitajski

drugi poceni
izvajalci

ne morejo

kor

materiala bo moralo biti

gradbenih infra-

projektov,

strukturnih

odstotkov gradbenega

javnih razpisih

na

pridobiti velikih

Jože

nika-

iz EU

ugotavlja

še

P. Damijan.

Upoštevali bodo kolektivno
pogodbo za gradbeništvo
To pomanjkljivost,

na, da je,

ki je

bila ključ-

denimo, Cengizu uspelo
na Karavankah,

pridobiti posel

je

država deloma popravila s protikrizno zakonodajo. V okviru tretjega paketa pomoči
dla

je vanjo uve-

evropske

smernice

komisije

udeležbi ponudnikov in blaga
tretje države na trgu javnih naročil
EU. Po teh smernicah na javne razo

pise

(nad

milijonov evrov)

pet

Igor

Masten

ni

da

oce-

bo

treba vabiti ponudnikov iz tretjih
ki niso podpisnice sporazu-

v drugi

držav,

določajo recipročnost

mov z EU, ki
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glede upoštevanja okoljskih,

vskih in drugih
Dušan Zorko
ni

je

pogodb

do
da bodo

zahtevali,

vsi izvajalci upoštevajo
delovnopravno

v gospodarstvu

tako na tiskov-

napovedal,

konferenci

ob sklepanju

dela-

standardov.

da

slovensko

zakonodajo

in

ko-

lektivno pogodbo za gradbeništvo,
vpliv covida-19 se ne bo štel več
kot višja sila,

vgrajenega

biti

iz

držav

50 odstotkov

moralo

EU.

MarkoMark
začelo pripravljalna dela za gradnjo dveh mostov in
galerije čez dolino Glinščice. KoTe

dni

več kot

materiala bo

je

podjetje

Nival s partnerji

nec avgusta pa so v skladu

s pogod-

bo dokončali projekt za izvedbo
del. Gradnja mostov čez Glinščico
naj bi bila končana konec prihodnjega leta.

Jože
posla

DKOM

delno ugodil KoCPG, šest družb

lektorju

m1 K

Damijan

ocenjuje,

\

da od

v vrednosti

sto milijonov evrov

f

\

i

II

I

A

1

vSf

\
\

ostane v Sloveniji

povprečno le okoli
20

•

P.

milijonov

evrov,

preostanek se
lije v tujino,

če

pre-

"

m

dela

tuji izvajalec.

ne izpolnjuje zahtev.
•

Brez drugega tira gospodarstvo izgubi od dve
do tri milijarde evrov.

•

V

igri

ostajajo največji

gradbeni igralci
z milijardnimi prihodki.
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Površina: 1.019 cm2

Glavni

del razpisa

za

drugi

tir,

torej

tekmovanje, kdo

lahko zgradi

najceneje, bi

lahko

razpisali konec

leta. Foto Voranc

Vogel

81
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Spoznajte pet finalistov med top slovenskimi izvozniki
Čas branja: 13 min

0
02.09.2020 11:00
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MATEJA BERTONCELJ , JURE UGOVŠEK

Finalisti izbora Zmagovalec slovenskega izvoza 2020 so (po abecednem vrstnem redu):
Cleangrad, ki ga vodi Jernej Zupančič, Dewesoft, njegov glavni ustanovitelj je Jure Knez, Hyla, ki
jo vodi njen ustanovitelj Janez Pogačar, Mebor, ki ga je ustanovil Boris Mesec, in TKK, ki ga vodi
Uroš Lozar.

Več iz teme:
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naložbe podjetij >
Dewesoft >

izvozniki >

Hyla >

Mebor >

poslovanje podjetij >
TKK Srpenica >

Cleangrad >
Mojmir Mrak >

Boštjan Jerončič >
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www.izvoznookno.si

Na septembrski izvozni konferenci tudi
finalisti tekmovanja Zmagovalec
slovenskega izvoza
11. septembra bo na Brdu pri Kranju 7. Konferenca
slovenskih izvoznikov, na kateri bodo govorniki
pokazali, kam in kako naj se obrne slovenski izvoz v
novi realnosti ter s katerimi tehnologijami in na
katere trge. Med številnimi udeleženci bodo tudi
predstavniki petih finalistov, ki se potegujejo za
naziv zmagovalec slovenskega izvoza 2020.
Strokovna komisija bo najboljšega izvoznika
razglasila na konferenci.
Več informacij in prijave na Izvozna-konferenca.si.
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Predstavljamo finaliste izbora za nagrado zmagovalec slovenskega izvoza. To so (po
abecednem vrstnem redu): Cleangrad, proizvajalec čistih prostorov in opreme
zanje, Dewesoft, proizvajalec merilnih instrumentov, Hyla, proizvajalec sesalnika z
vodnim filtrom za čiščenje zraka in prostorov, Mebor, proizvajalec strojev za primarni
razrez lesa, in TKK, proizvajalec kemijskih izdelkov za gradbeništvo. Zmagovalca bomo
razglasili na 7. Konferenci slovenskih izvoznikov v petek, 11. septembra, na Brdu pri
Kranju.
Podlaga za izbor finalistov, med katerimi zmagovalca določi strokovna komisija, sta bili
finančna in kvalitativna analiza izvoznikov. Člani letošnje strokovne komisije so Mojmir
Mrak, akademski vodja projekta Izvozniki.si in redni profesor na ekonomski fakulteti v
Ljubljani, Boštjan Jerončič, direktor Incoma, lanskega zmagovalca, Sibil Svilan,
predsednik uprave SID banke, Alessandro Pontoglio, vodja divizije poslovanje s
podjetji in investicijsko bančništvo UniCredit Banka Slovenija, Borut Zebec,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

analitik UniCredit Banke Slovenija, Peter Frankl, direktor in odgovorni urednik Časnika
Finance, Jure Ugovšek, glavni analitik Časnika Finance, in Monika Klinar, direktorica
nišnih projektov Časnika Finance. Strokovno komisijo so v minulih letih najbolj
prepričali in bili zmagovalci Euro Plus, RLS Merilna tehnika, Adria
Mobil, Kolektor Etra in Incom.
Kako smo izbirali
Analitika iz UniCredit Banke Slovenija in s Časnika Finance med drugim pregledata
prihodke, prihodke na tujih trgih, EBIT, EBITDA, ROE, ROA, stroške dela, število
zaposlenih, dodano vrednost na zaposlenega, zadolženost in kazalnike likvidnosti. Zaradi
težkih razmer v svetovnem gospodarstvu, ki so nastale po izbruhu COVID-19, smo v
letošnjem izboru velik poudarek namenili tekočemu poslovanju oziroma uspešnemu
spopadanju kandidatov s posledicami koronakrize. K sodelovanju smo povabili vsa
izvozna podjetja, ki imajo najmanj sedem milijonov evrov prihodkov in jih najmanj
polovico ustvarijo na tujih trgih. Od tistih, ki so se z izpolnitvijo vprašalnika prijavili na
tekmovanje, je uredništvo izbralo pet finalistov. Komisija jih je podrobno analizirala,
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ocenila njihov prispevek k poslovnemu okolju in stabilnost poslovanja ter preverila, kako
poslujejo letos.

Cleangrad
O podjetju
Cleangrad iz Ljutomera ponuja sistemske rešitve čistih prostorov in opreme za čiste
prostore od ideje do montaže. Njihovi kupci so farmacevtske multinacionalke, bolnišnice
in laboratoriji.
Zaposleni
Lani so na novo zaposlili 69 sodelavcev, letos pa jih bodo 36. Večinoma so jih že, še nekaj

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

pa jih bodo do konca leta. V skupini je zdaj zaposlenih 160 delavcev.

Preberite tudi
Pomurci, ki so v Evropi pri sterilnih prostorih najboljši ter z razlogom
za petino dražji od nemške konkurence

Izvoz
Navzoči so na desetih trgih, med katerimi so bili v minulih letih najpomembnejši Belgija,
Nizozemska, Avstrija, Nemčija in Madžarska. Lani so ustvarili 15,1 milijona evrov
prihodkov. Delež izvoza bo letos pomenil 98 odstotkov vseh prihodkov. Izvoz se bo letos
povečal za 15 odstotkov. Cilj podjetja je pridobiti čim več dolgoročnih pogodb kot
prednostni dobavitelj velikim farmacevtskim podjetjem.
Pri podjetjih Novartis - Alcon, Pfizer Belgija, MSD Global (območje Evropa) imajo
status prednostnega dobavitelja, kar pomeni, da imajo podpisane večletne pogodbe o
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dobavi. Podjetje Pfizer je njihov sistem definiralo kot svoj standard.
Konkurenčne prednosti
Ponujajo inovativne rešitve, ki jih drugi nimajo. Pri načrtovanju in izpeljavi posla tesno
sodelujejo z naročniki, torej tako službami, ki naročajo čiste prostore, kot ljudmi teh
podjetij, ki bodo čiste prostore uporabljali. To lahko ponudijo, ker imajo vertikalno
integriran izdelek – sami naredijo vse od surovine do končnega izdelka oziroma od
projekta za izvedbo do končne montaže čistih prostorov in opreme zanje.
Standardi pri proizvodnji zdravil, cepiv, prehrane, elektrokomponent in operacijskih
sobah se bodo iz leta v leto dvigovali in čedalje več bo potreb po teh prostorih. Tako se bo
raba njihovih izdelkov le še stopnjevala in povečevala.

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

Največji trije izvozni trgi in delež prodaje
Največji izvozni trgi lani so bili Belgija (50 odstotkov), Nizozemska (33 odstotkov) in
Madžarska (12 odstotkov).
Novi trgi
Lani so prodrli še v Egipt.
Novi kupci
Lani so pridobili kar nekaj novih kupcev. Njihov delež v prihodkih izvoza skupaj pomeni
osem odstotkov celotnega prometa in raste, saj jim je z nekaterimi uspelo skleniti letne
oziroma dvoletne pogodbe o dobavi čistih prostorov. Letos so pridobili pogodbo za
prednostnega dobavitelja s podjetjem MSD za trge Avstrija, Nemčija, Španija, Belgija in
Nizozemska. Takoj po podpisu dogovora so vstopili v izvedbo večjega projekta na
Dunaju. Prav tako jim je uspelo pridobiti večji projekt v Avstriji za novega kupca GL
Pharma (projekt v vrednosti 2,3 milijona evrov), ki se mora končati v letu 2021. S tema
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dvema projektoma bodo samo v Avstriji prihodke povečali za osemkrat. V Egiptu je
njihov nov kupec Novartis Egipt.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Razvili so dva nova tržno zanimiva izdelka, ki ju že uspešno tržijo, in sicer hermetična
vrata z napihljivih tesnilom in LED-svetilko, povsem integrirano v pohodni strop.
Dobili so nagrado za 500 tisoč varno oddelanih ur, kar dokazuje njihovo visoko kakovost
in skladnost z mednarodnimi standardi na področju varstva pri delu.
Izvozna strategija in naložbe
Svojo navzočnost na trgih krepijo z odličnimi referencami in zadovoljnimi kupci. Cilj je
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med kupce pridobiti še več večjih farmacevtskih podjetij.
Največje lanske naložbe v skupni vrednosti 400 tisoč evrov so bile v nepremičnine ter
CNC- in preostale stroje.
Letos bodo začeli graditi novo poslovno stavbo, ki bo končana prihodnje leto. Vrednost
naložbe je dva milijona evrov.

Dewesoft
O podjetju

Dewesoft iz Trbovelj razvija in izdeluje sisteme za zajem podatkov, testiranje in merjenje,
ki se uporabljajo v najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in
satelitov, ki zagotavljajo hitro komunikacijo, nova varnejša vozila in izdelke, ki
izboljšujejo vsakdanje življenje.
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Zaposleni
Lani se je zaposlilo 21 sodelavcev, letos do 1. julija že 11, tako da sta v Sloveniji 102. Do
konca leta načrtujejo še nekaj novih zaposlitev.

Preberite tudi
Trboveljsko podjetje, ki ga Kitajci ne znajo posnemati

V svetu krepijo prodajne vrste. Zaradi slabih gospodarskih razmer se jim pridružuje vse
več prodajnikov iz konkurenčnih podjetij.
Izvoz
Delež izvoza pomeni 96 odstotkov prihodkov. Lani so ustvarili 26,8 milijona evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodkov od prodaje in 7,9 milijona evrov čistega dobička, skupaj s svojimi prodajnimi
podjetji so ustvarili 40 milijonov evrov prihodkov in 12 milijonov evrov čistega dobička.
Navzoči so v 50 državah.
Letos so v prvem polletju imeli za tretjino večje prihodke v primerjavi z istim obdobjem
lani, a ta naročila so pridobili pred izbruhom novega virusa. Zdaj večjih projektov ni
oziroma se njihovo izvajanje zamika. Za letos pričakujejo od pet- do desetodstotno rast
prodaje oziroma vsaj ohranitev prihodkov od prodaje na lanski ravni.
Konkurenčne prednosti

Njihove visokotehnološke rešitve bodo kupcem zanimive, dokler bodo resnično
najboljše. Prednost jim daje programska oprema DEWESoft, ki je izredno zmogljiva in
preprosta za uporabo oziroma taka, ki je konkurenca sploh ne ponuja. Njena prednost je,
da hkrati izmeri veliko različnih sil.
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Trgu so letos predstavili dve novi družini izdelkov, zaradi katerih so pred izbruhom
koronakrize pričakovali, da bodo v treh letih prihodek podvojili. Prvi novi je Sirus-XHS,
ki omogoča izjemno zmogljive meritve – 15 milijonov vzorcev v sekundi. To je
pomembno pri preverjanju zmogljivosti orožja, testih trkov avtomobilov, izstrelitve raket
… Z drugim izdelkom IOLite pa vstopajo na nov trg, saj ta hkrati opravi meritev in
potreben pomik, skratka, vstopajo še na trg krmiljenja.
Največji trije izvozni trgi
Največji trgi so Evropa (39 odstotkov celotne prodaje), ZDA (29 odstotkov prodaje) in
Azija (23 odstotkov prodaje).
Novi trgi
Lani so napredek ustvarili na trgih ZDA, Rusije, Indije in Francije. Vstopili so na trg
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Mehike.
Novi kupci
Nove stranke pomenijo petino prodaje. Rast zaznamujejo tudi veliki projekti starih
strank.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019

Veliko povečanje sodelovanja z ESA (evropska vesoljska agencija), nadaljevanje
sodelovanja z družbami General Motors, John
Deere, Honeywell, Boeing, Nasa, Renault, Porsche, BMW, nov preboj
v Volkswagen, Volvo, indijski vesoljski program ...
Izvozna strategija in naložbe
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Svoj položaj na uveljavljenih trgih krepijo z dobavo zanesljivih, kakovostnih in izredno
zmogljivih izdelkov. Poslovanje krepijo s prevzemanjem vse večjih projektov za
posamezno stranko.
Kupili so avstrijsko podjetje in s tem podvojili razvojne in proizvodne zmogljivosti. Za to
so namenili milijon evrov. Za nadgradnjo kalibracijskega laboratorija in nakup dveh
rezkalnih CNC-strojev so namenili 400 tisoč evrov, za razvoj dveh novih družin izdelkov
merilnika XHS in linije IOLite pa še 800 tisoč evrov.

Hyla
O podjetju
Ljubljanska Hyla je vodilno podjetje na področju proizvodnje in prodaje sistemov za
čiščenje zraka in prostora. V tržni niši sesalnikov z vodnim filtrom imajo v svetu več kot
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

30-odstotni tržni delež.
Zaposleni
V podjetju je zdaj zaposlenih 56 oseb, v letu 2019 so na novo zaposlili štiri osebe v
proizvodnji. Tudi letos načrtujejo nekaj novih zaposlitev.

Preberite tudi
Ljubljanski proizvajalec sesalnikov: v svetu največji, letos prodajo
povečuje še za desetino

Izvoz
Delež izvoza pomeni 98 odstotkov ustvarjenih prihodkov. Izvozno dejavnost ima podjetje
razpršeno v več kot 70 državah po vsem svetu. Razpršenost podjetju omogoča stabilno
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rast in razvoj tudi v kriznih razmerah, ki se pojavljajo na različnih trgih. Pričakujejo, da
bodo letos prihodke povečali za deset odstotkov.
Zaradi kriznih razmer v svetu so doživeli upad obsega prodaje v nekaj državah, hkrati pa
močno povečanje obsega poslovanja v državah, kot so Nemčija, Avstrija, Francija,
Brazilija in Čile.
Konkurenčne prednosti

Podjetje je s proizvodnjo in prodajo sesalnikov z vodnim filtrom navzoče v specifični
tržni niši, v kateri je vodilno v svetu. Zaradi čedalje večje onesnaženosti okolja so pri
ljudeh čedalje pogostejši obolenja dihal in različne alergije, s tem pa se povečuje potreba
po Hylinih izdelkih. Prednost sistema Hyla je vodni filter s centrifugalnim separatorjem,
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ki učinkovito filtrira zrak, saj v okolje ne oddaja drobnih prašnih delcev. Deluje na
podlagi edinstvene patentno zaščitene tehnične rešitve, ki zadrži tudi drobnejši prah in
mikrodelce, ki v navadnih sesalnikih potujejo skozi luknjice v papirnatih ali tekstilnih
vrečkah. Vodni filter ne ovira pretoka zraka, kot ga ovirajo zbiralne vrečke v navadnih
sesalnikih, in je zato sesalni učinek boljši kot pri navadnih močnejših sesalnikih. Zaradi
motorja z močjo 730 vatov je manjša tudi poraba električne energije. Prihodnje leto bodo
trgu predstavili na novo razvit centrifugalni separator, ki je srce njihovega sesalnika.
Njihova prednost je še hitra odzivnost in takojšnje reševanje morebitnih težav, kar
podjetju omogoča interna razvojna ekipa. Ob podpori prodajnih sodelavcev podjetje vsak
dan pridobi informacije o dogajanjih na posameznih tujih trgih, kar omogoča hiter odziv
na nastale razmere na tujih trgih.
Največji trije izvozni trgi
Njihov največji trgi so Nemčija (28-odstotni delež), ZDA (26-) in Južna Amerika (12odstotni delež).
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Novi trgi
Vstopili so na trge držav: Uzbekistan, Izrael, Malezija.
Novi kupci
Pridobili so tri nove partnerje, njihov delež je tri odstotke prodaje.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
V letu 2019 in letos se je število prodajnih sodelavcev, ki delajo v neposredni prodaji,
povečalo s pet tisoč na šest tisoč. Zaradi COVID-19 so se uspešno prilagodili novim
razmeram in prodajo izdelkov uspešno prenesli na splet.
Izvozna strategija in naložbe
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Partnersko podjetje v Nemčiji, Hyla International GmbH, je strokovnjak na področju
neposredne prodaje ter skrbi za prodajno mrežo po vsem svetu in marketinške
aktivnosti.
Po več kot petih letih so končali razvoj novega separatorja, za katerega so že v postopku
patentne zaščite v več državah. Trgu so ga hoteli predstaviti že letos poleti, a jih je
COVID-19 ustavil, saj so morali odpovedati svojo prodajno konferenco, na kateri vsako
leto zberejo 500 najboljših prodajalcev. Zdaj je predstavitev sesalnika z novim
separatorjem predvidena za prihodnjo pomlad. Pri razvojnih projektih uporabljajo nova
orodja: programski paket za izračun aerodinamičnih pojavov ter novo razvito testno in
laboratorijsko opremo.

Mebor
O podjetju
V podjetju Mebor iz Železnikov razvijajo in proizvajajo stroje za žagarske obrate – stroje
za primaren razrez lesa. Glavni izdelek so horizontalne in vertikalne tračne žage za razrez
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hlodovine, večlistne krožne žage in robilniki za širinski razrez desk in prizem, celotne
linije za primarni razrez lesa.
Zaposleni
V letu 2019 so zaposlili osem ljudi, letos načrtujejo eno novo zaposlitev.

Preberite tudi
Gorenjci, ki izdelujejo najboljše horizontalne tračne žage za razrez
hlodovine v Evropi

Izvoz
Delež izvoza pomeni 82 odstotkov. V letu 2020 napovedujejo 18,7 milijona evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prihodkov, kar je toliko, kot so jih ustvarili lani. Delež izvoza bo 82-odstoten, nastopajo
na trgih 65 držav.
Konkurenčne prednosti
Mebor je na trgu tehnološki vodja, in to zlasti pri horizontalnih tračnih žagah. Njihove so
najhitrejše in zagotavljajo optimalen izkoristek hlodov. Njihova prednost je, da celoten
proces izpeljejo sami, od načrtovanja strojev do njihove izdelave, pri čemer tudi večino
strojev naredijo sami oziroma v sodelovanju s slovenskimi kooperanti. Sami razvijajo
tudi programsko opremo za upravljanje žag.
Ponujajo zelo dobro razmerje med ceno, kakovostjo in zmogljivostmi stroja. Stroji so
izdelani kakovostno in robustno, delujejo zanesljivo in imajo dolgo življenjsko dobo.
Največji trije izvozni trgi
Njihov največji trg je Evropa, po državah so bile to lani Poljska (12-odstotni delež),
Slovaška (devetodstotni), Belorusija (sedemodstotni), Francija (šestodstotni) in Velika
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Britanija (štiriodstotni delež).
Novi trgi
V letu 2019 so prvič prodali stroje na Novo Zelandijo, letos na Filipine in Slonokoščeno
obalo.
Novi kupci
V letu 2019 so na tujih trgih pridobili 140 novih kupcev in z njimi ustvarili 86-odstotni
delež prihodkov, ki so jih ustvarili na tujih trgih.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
Lani so bili uspešni pri prodaji v 39 državah. Prodali so dve večji žagalni liniji za nov
segment žagarskih obratov z večjimi zmogljivostmi. Uspešno so vstopili na trg z novim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izdelkom vertikalnih tračnih žag za razrez hlodovine. Predstavili so več novih strojev in s
tem razširili ponudbo na stroje z višjo dodano vrednostjo.
Izvozna strategija in naložbe
Prodajna strategija je usmerjena na prilagajanje potrebam stranke, stroji so v večjem
obsegu izdelani po naročilu oziroma prilagojeni posameznemu kupcu. Strategija
vključuje zelo široko ponudbo strojev za žagarske obrate, ki je večja od konkurence, tako
da stranke pri njih dobijo kompletne rešitve in vse stroje, ki so potrebni v žagarskih
obratih. Na trg vstopajo z neposredno prodajo (spletna povpraševanja, veliki
mednarodni sejmi), prek novih agentov in z udeležbo na lokalnih sejmih.
Za razširitev proizvodnih prostorov in posodobitev poslovne stavbe so namenili 1,5
milijona evrov, za vlaganja v nove stroje 310 tisoč evrov, za pametno razsvetljavo v
tovarni so namenili 92 tisoč evrov. Uvajajo tudi nov informacijski ERP-sistem, vanj so
lani vložili 120 tisoč evrov.
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TKK
O podjetju
TKK s Srpenice je podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo tesnilnih mas, poliuretanske
pene in dodatkov za betone. Njihovi izdelki se uporabljajo v gradbeništvu. Od leta 2013
je podjetje TKK v stoodstotni lasti družinske multinacionalke Soudal.
Zaposleni
V letu 2020 so že oziroma bodo na Srpenici na novo zaposlili 25 sodelavcev, delno za
proizvodnjo, delno gre za visokostrokovna delovna mesta, kot so vodja marketinga,
strojni in elektroinženirji.

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

Preberite tudi
Posoški TKK je med koronakrizo v Avstralijo poslal prvi zabojnik
izdelkov lastne znamke

Izvoz
Izdelke prodajajo pod lastno blagovno znamko (50 odstotkov prodaje), proizvajajo za
druge blagovne znamke (45 odstotkov prodaje), za znamko lastnika belgijske družbe
Soudal (pet odstotkov). Razen za znamko lastnika vse izdelke prodajajo sami.
Nastopajo na več kot 71 trgih. Z izvozom ustvarijo 90 odstotkov prihodkov. Lani so na
tujih trgih ustvarili 63 milijonov evrov prihodkov, letos jih načrtujejo 69 milijonov. Letos
pričakujejo od osem- do desetodstotno rast prodaje. Z zagonom novih zmogljivosti bodo
v drugi polovici leta 2020 pospešili izvozne aktivnosti tudi s prodajo izdelkov v skupini
Soudal.
Konkurenčne prednosti
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Njihova največja konkurenčna prednost je velika širina ponudbe, ki obsega več kot 500
različnih izdelkov. Prednosti so še inovativnost izdelkov, v srednji in jugovzhodni Evropi
močna blagovna znamka, stabilna in visoka kakovost izdelkov ter tehnična podpora
kupcem. Kupci drugih blagovnih znamk, za katere dela TKK, pa cenijo odlične osebne in
poslovne odnose, prilagodljivost in finančno stabilnost podjetja.
Največji trije izvozni trgi
Njihovi največji trgi so bili lani Italija s 15-odstotnim deležem, Nemčija s 13-odstotnim
deležem ter Bosna in Hercegovina s petodstotnim deležem.
Novi trgi
Lani so začeli poslovati v Kanadi, Iraku in na Irskem.

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

Novi kupci
Imajo več novih kupcev, letos poleti so tako v Avstralijo poslali prvi zabojnik izdelkov
lastne blagovne znamke.
Glavni izvozni dogodki v letu 2019
Podjetje ima več kot 500 različnih izdelkov in več kot tisoč kupcev, delež največjega
pomeni šest odstotkov. Njihovih uspehov ne kreira nekaj dogodkov na leto, ampak
generalna usmeritev v razpršenost izvoza po vsem svetu. Imajo izredno uspešne kupce,
ki sami organsko rastejo na svojih trgih, skupaj z njimi pa vsako leto širijo prodajno
ponudbo z novimi izdelki, ki jih razvijejo v TKK. Tam, kjer prodajajo lastno znamko,
navzočnost na trgu krepijo z odvisnimi družbami in prodajnimi predstavniki.
Izvozna strategija in naložbe
Za hitrejše pokrivanje trga uporabljajo strategijo več različno pozicioniranih znamk. Pri
prodaji izdelkov pod tujo blagovno znamko je poleg tehnične in finančne podpore prek
daljših plačilnih rokov najpomembnejše ustvarjanje medsebojnega zaupanja s kupci.
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Leta 2017 so začeli intenziven naložbeni cikel, v katerem vključno z letom 2020 vlagajo
od 12 do 13 milijonov evrov. Za naložbe letos namenjajo tri milijone evrov. Imeli bodo tri
nove mešalne in tri nove pakirne linije za proizvodnjo tesnilnih mas. V TKK ne vlagajo
samo v širitev zmogljivosti, ampak tudi v zmanjšanje okoljskega odtisa. Tehnološke vode
čistijo v skladu z zakonodajo, a okoljski odtis želijo še izboljšati, tako da bodo v dveh letih
brez izpusta tehnoloških voda, od tega tehnološke vode v 80 odstotkih zmanjšujejo že

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

zdaj.
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B.K./STA

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli
0

Deli na:

2. Sep 2020,
13:29

Facebook
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Twitter

Gospodarstvo si še enega zapiranja države ne more privoščiti. Zato je nujno, da
na delovno mesto ne hodimo bolni.
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Profimedia

Če imate simptome bolezni, ostanite doma. Če vam delodajalec tega ne dovoli, mu povejte, da je to
dobro zanj.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu

99

Times.si
Država: Slovenija

02.09.2020
Sreda, 13:34

Kazalo

http://www.times.si/slovenija/nikar-bolni-v-sluzbo...

3/3

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v
Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v
gospodarstvu povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da
delujemo preventivno.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato
lahko na delovnem mestu do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb
še pospeši, pa je opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

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

Delavce na delovnem mestu je potrebno nujno preventivno zaščititi
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko
predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so
se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam, kjer
so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je
pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo
delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
To je izpostavila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki pravi, da bodo
delodajalci morali "določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci
na delovnem mestu počutili varne."
V službo nikoli več bolni
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je zato poudarila, da mora ena
glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
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1,4

-

2,2

milijarde evrov bo

izgubila slovenska

logistika v 30 letih, če drugega tira ne bo do

konca leta 2025
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ne,

do

100

jeta tudi zmogljivosti
Čerin

Za

zajtrkom

evrov za dve osebi.

Mirjana

triz-

storitve.

računavajo

“Med

stala

evrov).

700.000

teh dneh še vedno polni, kako bo od

•
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600.000

(njuna

bi

naj

talih enotah ponujajo

Sobe in apartmaji Stare šole so v

Lavender.

kopalnico

preureditev

tremi

Target

V

Stari

šoli je 21

enot, 17 sob

in štirje apartmaji, vendar

Vugo

štirih sob zaradi ukrepov za

prija-

preprečevanje

vljenimi naj bi ponudili naj-

okužb ne

višjo najemnino in dodatno

ti,

ker

širjenja

morejo uporablja-

imata

po

dve

sobi
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Del kompleksa

Žan

in

Stara

šola, ki

so

mu dali takšno ime, ker je

tam leta

1819 začela

delovati slovenska

ljudska

šola.

Iztok Krumpak
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Odprta dva javna razpisa

Za razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti
B.R.

■

Odskočna deska za razvoj podjetništva na kmetiji so
dopolnilne dejavnosti, ki jih opravljajo že

na okoli

slovenskih kmetijah. Vsaka kmetija ima dovo-

4800

ljenje za opravljanje več dopolnilnih dejavnosti, skupaj

okoli

18.000.

na podeželju
V

Razvoj

finančno podpira

tudi pristojno ministrstvo.

uradnem listu sta že bila objavljana razpisa,

prav omenjeno. Javni razpis za naložbe
je namenjenih

15

ki spodbujata

v vzpostavitev in

voj nekmetijskih dejavnosti (podukrep 6.4)
zanj pa

jih je

dopolnilnih dejavnosti in podjetništva

raz-

je objavljen prvič,

milijonov evrov. Podpore bodo med

drugim namenjene za dejavnosti v turizmu, za trgovino, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti lesu, lokalno samooskrbo,
ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo električne

in

to-

plotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in šte-

vilne druge dejavnosti. Razpis

do 21. oktobra

je odprt

javnimi nepovratnimi sredstvi bo mogoče pokriti do

upravičenih stroškov. Najnižji znesek javne podpore bo
5000

evrov

na

vlogo.

Od skupno

nepovratnih sredstev bo

10

15

milijonov

milijonov

znašal

evrov razpisanih

evrov namenjenih

za no-

silce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter pet milijonov za
mostojne podjetnike posameznike,

zavode,

Z

2020.

polovico

zadruge

sa-

in gospo-

darske družbe.
Podpore za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za
šestič,

leto

2020

je kmetijsko

(podukrep 4.2.) bodo razdeljene

ministrstvo

namenilo

20 milijonov

tega za nosilce kmetij ah dopolnilne dejavnosti na
kmetiji, la niso- nosilci kmetije, sedem milijonov. Cilji razpisa so
povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih
evrov,
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zanje pa

od

proizvodov.

Razpis

je odprt do

Svetovanje pri razvoju

26;

oktobra

tudi ena od prednostnih nalog KGZS
skega svetovanja. Andrejko Krt

darske zbornice Slovenije

2020.

dopolnilnih dejavnosti

smo

in

na kmetijah

je

javne službe kmetij-

(na fotografiji) iz Kmetijsko-gozvprašali, na

kaj morajo biti no-

silci kmetije ah dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki bodo kan-
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didiiali na razpis,

pozorni. »Največji

problem predstavlja

prav

razumevanje

izvajanja posamezne dopustne poslovne priložnodopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pri tem je bistvenega

sti kot

pomena prav določba Zakona o kmetijstvu, ki daje pravno podlago

za

kon

določa,

izvajanje poslovnih priložnosti na kmetiji.
dejavnost. Torej

registrirano

subjektivitete,
na

ampak zgolj za

daljnja

dejavnost

štejejo za

gre za poslovni subjekt pravne
fizično osebo, v tem primeru čla-

ne

kmetije, ki poleg primarne kmetijske

polnilno

Omenjeni za-

da dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne

na kmetiji.

Od

dejavnosti izvaja

dalje pa

tu

nerazumevanja. Pri prijavah na

izvirajo

še do-

vsa

na-

omenjena razpisa,

pri

katerih nosilec kmetije ah nosilec dopolnilne dejavnosti na
kmetiji uveljavlja tudi upravičene stroške za gradnjo
za

izvajanje

manjkljivih

dopolnilnih dejavnostih na kmetiji,

objektov

je največ

informacij na področju poznavanja zahtev

uredbe, ki

ne

zakonodaje in

ter

zakonodaje, ki

na

kmetiji

se

urejuje

opredeljuje razvrščanje

po-

gradbe-

objektov

živilske obrate. Dopolnilna dejavnost

lahko izvaja zgolj

na kmetiji.

Kmetija

nima

svoje

pravne subjektivitete, upravlja jo fizična oseba. Lastninska pravica nad zemljišči, stroji, živalmi, objekti . . ostane samo na
kmetiji, kot

enem

spodarstev v lasti

od možnih poslovnih modelov kmetijskih gofizične osebe. Dopolnilne dejavnosti na kme-

tiji pa je mogoče, na podlagi
zgolj
jo

na kmetiji.

vlagatelju, ti postanejo le nosilci

jektiviteta pa se
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dovoljenja upravne

Na podlagi odločbe, ki
ne

enote, izvajati

jih upravne

enote izda-

dopolnilne dejavnosti,
ostane

spreminja. Torej

sub-

fizična oseba brez

pravne subjektivitete (oseba ne postane samostojni podjetnik).
Zato dopolnilne dejavnosti ne more izvajati nekdo, ki sicer ima
KMG-MID, a je registriran kot d. o. o. ah s. p. Kmetijo definira
4.

člen Zakona o kmetijstvu,

ukvarja s kmetijsko
vljanje

ta

dejavnostjo.

definira tudi kdo se lahko
Oseba dobi dovoljenje za opraoseba, kot član kmetije

dejavnosti kot fizična

dopolnilne

To je zelo pomemskladno z
gradbeno zakonodajo, je pomembno, da opredelimo, katero
z

dovoljenjem nosilca ah nosilec kmetije.

bno.

vrsto
ramo

Če se

na kmetiji

odločimo za

gradnjo objektov

stavbe gradimo po enotni klasifikaciji stavb. Pri tem mobiti pazljivi in izbrati pravilno. Na kmetiji se lahko naha-

jajo le stanovanjske stavbe in druge nestanovanjske kmetijske
stavbe. Namembnost objekta pa narekuje tudi taksne in druge
dajatve za opravljene ah koriščene javne storitve (voda, komu-

nalne dajatve, elektrika ...). Bistveno je razumevanje, da sta
opredelitvi
dovoljenja

oziroma

za

naziv

zgrajeni

gradbenega dovoljenja in uporabnega

objekt enaki in

izhajata iz

razvrstitve ob-

jektov v stanovanjske ah nestanovanjske kmetijske stavbe, niso

pa vezani na
objekta in

dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Torej, namen

namen

dopolnilne

dejavnosti se razlikujeta.

Izvajalci

dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pa morajo objekt oziroma
tranje prostore,

v katerem

se

izvaja živilska

dejavnost,

no-

urediti

tako, kot to zahteva živilska zakonodaja. Vsi objekti pa se še
vedno gradijo skladno z gradbeno zakonodajo, kot enostavni,
manj zahtevni ah zahtevni objekti.«
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Prioriteta bo gospodarsko
okrevanje in stabilizacija
javnih financ
□ Vida Kocjan

□ Infografika Demokracija, Twitter, STA/Nebojša Tejič

Ministrstvo za finance pripravlja rebalans proračuna za
leto 2020. Prioriteta bo gospodarsko okrevanje in stabiliza-

cija javnih financ po pandemiji COVID-19, ki je zajela svet.
Hkrati potekajo intenzivne priprave na ustanovitev demografskega sklada; zakonski predlog je v sklepni fazi medkoalicijskega usklajevanja.

Glede

na predlog rebalansa za leto

bodo prihodki dosegli
milijarde evrov, odhodki pa
2020

9,2
13,4

odstotka bruto domačega proizvoda
Padec prihodkov in zvišanje
odhodkov glede na sprejeti proračun

(BDP).

milijarde evrov. Načrtovani proračun-

sta

primanjkljaj za letošnje leto tako
znaša 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3

v času epidemije COVID-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva in

ski

posledica

ustavitve

gospodarstva

gospodarstva. Vlada Republike Slovepod vodstvom Janeza Janše na-

nije

v času krize ni pozabila na državljane in podjetja.
Predlog rebalansa letošnjega državnega
mreč

proračuna so pripravili v negotovih raz-

merah

zelo hitri ustasledila razglasitvi
epidemije. Taje povzročila velik ekonomski šok; po zadnji napovedi Urada Republike Slovenije za makroekonomske
analize in razvoj (Umar) se bo BDP letos
realno znižal za 7,6 odstotka. V času epidemije je tako prišlo do izrazitega upada
proračunskih prihodkov, hkrati pa do rasti
izdatkov zaradi sprejetih ukrepov vlade
za omilitev posledic krize in ohranitev
gospodarske aktivnosti.
in po

nenadni

ter

vitvi gospodarstva, kije
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Manjši prihodKi državnega proračuna

*
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Rebalans proračuna: prihodki
nižji, odhodki višji
Prihodki v rebalansu bodo po načrtih
milijarde evrov in so v primerjavi s sprejetim proračunom 2020 nižji za
14,7 odstotka oziroma 1,6 milijarde evrov.
To odraža nižjo potrošnjo, nižjo zaposledosegli

nost

9,2

rezultate podjetij.
načrtih dosegli 13,4

in slabše poslovne

Odhodki bodo

po

■

pnllštjjLzozo)
111

darstva ter blažitev negativnih

posledic

da na ravni EU pri
presoji izpolnjevanja fiskalnih pravil za
Naj

leto

2020

veljajo

izjemne

teden.

Toliko

sredstev je

»Za uspešno soočenje

z gospodarsko krizo
je zelo pomembno,
da so naše javne
finance stabilne in
banke likvidne.«

Kranju prejšnji

no
skupno

15,5 odstotka manj kot v primerljivem obdobju lani. Razlog je v

predvsem v nižjih davčnih prihodkih
zaradi epidemije COVID-19, ki so bili v
prvem polletju 2020 nižji za kar 18,1

izvedeni s pridobljenimi evropskimi
v višini

10,5

milijarde evrov.

Znano je, da je ta znesek konec junija
letos pridobila vladna ekipa pod vodstvom

premierja

Janeza Janše.

odstotka.

Od tega

milijarde

bo

veliko

odvisno

teh projektov,

od faze pripravljenosti

umeščanja

v prostor in

tudi drugih drobnih pogojev. Prioritete
se bodo nato postavljale glede na izvedljivost posameznega projekta, večinoma

evrov,

kar

je bilo 27,7 odstot-

več

višini

Pripravljeni številni projekti
Daniel Krivec, vodja poslanske skupine

prioritetni vrstni red projektov«. Pri tem

državnega prora-

obdobju znašali okoli 6,2

glede na prvo polovico lanskega
leta. Državni proračun je v prvih šestih
mesecih tako izkazal primanjkljaj v

ka

posojila.

ministri predstavili projekte za svoje področje, na osnovi katerih bo pripravljen

Odhodki

čuna so v tem

bo okoli 6,6 milijarde evrov nepovratnih
sredstev, preostalo pa bodo zelo ugodna

SDS, je po končanem sestanku za medije
dejal, da so na vrhu koalicije »posamezni

državnega proračuna v

polletju 2020 so znašali približevrov, kar je bilo
4,3 milijarde

V okviru

sredstvi

različnimi ukrepi v okviru več
tako imenovanih protikoronskih svežnjev
namenila za zaščito državljanov in gospo-

Prihodki
prvem

razpravljale tudi na srečanju na Brdu pri

de evrov na neposredne in posredne
odhodke, vezane na blažitev posledic epidemije COVID-19, odpade nekaj manj kot

milijarde evrov.

odstotka več odhodkov

okoliščine, ki

dovoljujejo začasno odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ,
O rebalansu so koalicijske partnerice
tega so
govorili tudi o ključnih projektih, ki bodo

država z

prihodkov in 27,7

spomnimo,

milijarde evrov in so od sprejetega proračuna višji za tri milijarde evrov oziroma
29,3 odstotka. Od omenjenih 13,4 milijar-

3,1

15,5 odstotka manj

epidemije.

približno

1,9

milijarde evrov.

je bila upoštevana želja posameznih
okolij, tako da so ti projekti tudi vneseni
v širši nabor, je dodal. Na splošno velja,
pa

daje »približno dvakrat več želja in tudi
projektov je bistveno več, kot je na voljo
sredstev za njihovo realizacijo«. To je

dobro

in z vidika razvoja Slovenije zelo
ugodno, saj kaže, da projekti vendarle
obstajajo.
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Gospodarstvo okreva
Po epidemiji, ki je krčevito zarezala v
gospodarsko aktivnost v državi, zadnji
podatki kažejo, da seje gospodarska aktivnost proti koncu drugega četrtletja v

večini

dejavnosti povečala

glede

na

prejšnje mesece, vendar pa je ostala opazno
nižja kot pred letom dni. Umar je v zadnjem
sporočilu zapisal, da nadaljnje okrevanje
aktivnosti nakazujejo avgustovski podatki

tovornih vozil in porabi elektrike v gospodarstvu, katerih vrednosti so
že na ravni lanskih. Izjema je gradbeništvo,
kjer seje aktivnost junija še znižala in bila
o prometu

za

četrtino nižja kot februarja. Prihodek

v trgovini se krepi, blagovna menjava s

tujino se povečuje, čeprav je še vedno nižja

Skupna

dosedanja

vrednost vseh vladnih protikoranskih

z neposrednim javnofinančnim
svetu RS. Brez ukrepov bi bila
po njihovih izračunih letos še za približno 1,5 odstotka manjša.

učinkom je okoli 1,5 milijarde evrov, so ocenili

gospodarska

aktivnost

ukrepov

v Fiskalnem

kot pred letom dni. Od začetka širitve pandemije v Evropi seje najbolj znižal izvoz v
države EU, predvsem v Italijo, Avstrijo in
na Hrvaško. Ob odpravi zajezitvenih
ukrepov in postopnem oživljanju proizvodnje v Sloveniji in naših glavnih trgo-

vinskih partnericah se je junija izvoz
povečal, a je bil še za okoli desetino nižji
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Padec prihodkov je nižji od pričakovanj
financ. Koalicijske

kot pred letom. Junija je bil predvsem pozitiven vpliv okrevanja gospodarske aktivnosti v Nemčiji. Tudi izvozna pričako-

SDS,

stranke so se v ko-

vanja so se izboljšala in dosegla ravni iz

pravi: »V letošnjih

alicijski pogodbi

mesecih je bilo
zaradi epidemije

med drugim zavezale k ustanovitvi

začetka leta, nova izvozna naročila pa so
še ostajala na nizkih ravneh iz aprila. Razveseljivo je tudi, da se razmere na trgu dela

demografskega

od maja niso več poslabšale, kar je po

sklada. Priprave

Danijel Krivec,
vodja

poslanske

skupine

na

bilizacija javnih

prihodkovni

oceni

strani

zaznati

izpad,

vendar

zakonskega pre-

Umarja povezano predvsem s podaljšanjem ukrepa čakanja na delo, sofinancira-

glede na sredstva,

dloga so v sklepni

njem skrajšanega delovnega

ki jih je Sloveniji odobril Bruselj,

to nebo

pomenilo posebnega krčenja in posegov

časa in

fazi medkoalicijskega usklajevanja. Ugotavljamo, da so trendi na področju javnih

odpravo strogih zajezitvenih ukrepov.

-

z

v socialne transferje in vse druge obve-

financ

znosti, kijih ima proračun že danes. Večji

zajezitev epidemije, ublažitev njenih ne-

Ukrepi so dosegli svoj cilj
Javnofinančni in drugi podatki tako do-

rezi pri odhodkih niso pričakovani, prihodki so manjši in odhodki večji, vendar

gativnih učinkov in normalno delovanje

kazujejo, daje vlada v prvi fazi epidemije

se bo zaradi evropskih sredstev vse skupaj

laže zapiralo.«
Z ministrstva za finance, ki ga vodi
Andrej Šircelj, pa sporočajo: »Prioriteta
ministrstva za finance v naslednjih
mesecih bo gospodarsko okrevanje in sta-

tudi zaradi vladnih ukrepov za

-

nekoliko bolj optimistični, kot smo sprva pričakovali. Padec prihodkov od davkov je tako nekoliko nižji
od pričakovanj. Znova naj poudarimo, da
gospodarstva

je morebiten strah, da bi prišlo do slabše-

ga dostopa na področju zdravstva ali na
področju pokojnin, odveč.«

COVID-19 s premišljenimi in strateško
naravnanimi ukrepi poskrbela za socialno
varnost prebivalcev

in

za preživetje pod-

jetij, da bi tako družba kot gospodarstvo

iz krize izšla v čim boljši kondiciji. Za
uspešno soočenje z gospodarsko krizo je
zelo pomembno tudi to, da so naše javne
finance stabilne in banke likvidne. El
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Tudi vidni član SD Patrick Vlačič dosegel, da je njegova parcela
postala stavbna - prej je bilo kmetijsko zemljišče
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sreda, 02 september 2020 07:05

Napisal Nina Žoher / Nova24tv

Comments:DISQUS_COMMENTS

Patrick Vlačič (desno) je bil v Pahorjevi vladi minister za promet. (foto: STA)

Zdi se, da nepravilnostim okrog izdajanja gradbenih dovoljenj v občini Piran, kar ni videti
konca ne kraja. Potem, ko smo pred dnevom podrobneje predstavili zgodbo okrog
nezakonite gradnje v povezavi z nekdanjim načelnikom upravne enote Piran Ivanom
Seljakom, ki jo je podrobno raziskal Žarko Sajič, v nadaljevanju predstavljamo primer v
povezavi z nekdanjim ministrom za promet Patrickom Vlačičem, ki je v preteklosti zasedal
mesto podpredsednika stranke SD.

Patrick Vlačič je po navedbah Žarka Sajiča pred leti že kupil miniaturno hiško, zgrajeno na
miniaturni in za pozidavo povsem neustrezni kmetijski parceli št. 466/2 k.o. Sečovlje. “Po prvi
zavrnitvi gradbenega dovoljenja s strani UE Piran se je zadeve lotil “sistemsko”. Najprej je
formalno prepisal to nepremičnino na očeta, Vilija Vlačiča. Kmalu zatem je na UE Piran
izposloval “legalno” izdano gradbeno dovoljenje, čeprav je posegel na kmetijsko zemljišče, ki ni
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izpolnjevalo tudi številnih drugih pogojev iz lokalnega prostorskega akta in Zakona o graditvi
objektov (ZGO) ter si tako zgradil večnadstropno stanovanjsko vilo na ekskluzivni lokaciji s
pogledom na Sečoveljske soline, tlorisne površine cca od 80 m2 do 90 m2.”
Vlačiču je to uspelo, kljub temu, da so se tudi predhodni lastniki iste nepremičnine že leta in leta
zaman trudili, da bi si pridobili gradbeno dovoljenje, kar je EU Piran vztrajno zavračala. “Na tej
parceli namreč v skladu z 123. členom ZGO in prostorsko ureditvenimi pogoji takšna pozidava,
kot jo je naprimer izvedel Vlačič zaradi hkratnega neizpolnjevanja številnih različnih pogojev
nikakor ni dovoljena,” kritično poudarja Sajič. V 13. členu Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območja prostorskih celot Strunjan, Seča, Karbonar- Lucan, Sečovlje in Liminjan-Vinjole-Krog
v Občini Piran je mogoče prebrati, kakšne vrste pozidava izven območja zgoščene pozidave je
dovoljena. Objekta, ki predstavlja popolnoma novo gradnjo in kot ga je zgradil Vlačič na tej
parceli v skladu z 13. členom splošnega PUP-a ni dovoljeno graditi.

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

Novi objekt se lahko gradi le in samo na enakem mestu in enakih gabaritih
123. člen Zakona o graditvi objektov predvideva, da se lahko v primeru odstranitve starega in
gradnje novega objekta – tako imenovane nadomestne gradnje, novi objekt gradi le in samo na
enakem mestu in enakih gabaritov, kot jih je imel stari objekt, ne glede na določila lokalnega
prostorskega akta. Vlačič bi torej lahko v skladu z navedeno zakonsko omejitvijo zgradil le okrog
20 kvadratnih metrov velik, enonadstropen objekt, ki bi bil popolnoma identičen, kot je bil prejšnji
objekt. To bi moral storiti na povsem enakem mestu, na katerem je bil objekt zgrajen.
Sajič navaja, da je bil v konkretnem primeru grobo kršen tudi 20. člen splošnega PUP-a, ki
opredeljuje, da mora biti velikost stavbenega dela parcele praviloma 600 m2 na ravnem ali 800
m2 na nagnjenem terenu. “To je hkrati pogoj, ki je na območju razpršene gradnje eden izmed
najpomembnejših pogojev za gradnjo takšne hiše, kot si jo je omislil Vlačič, poudarja Sajič in
dodaja, da gre v primeru njegove parcele št. 466/2 k.o. Sečovlje za bistveno manjšo površino kot
znaša minimalni pogoj po splošnem PUP-u.” Celotna parcela št. 466/2 k.o. Sečovlje je namreč
bistveno manjša, kar je bil doslej eden izmed temeljnih razlogov, zaradi katerih gradnja takšnega
objekta ni dovoljena.
Razvidno je, da je namenska raba kmetijsko zemljišče
Podatke o namenski rabi posameznih parcel, vključno s parcelo št. 466/2 k.o. Sečovlje, je
Geodetski upravi Republike Slovenije (GURS) za namen izdelave centralne baze že pred leti
sporočila Občina Piran. V Odloku o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Piran (v nadaljevanju: Prostorskem občinskem planu) oziroma v
njeni grafični prilogi je občina opredelila namensko rabo stavbnih zemljišč. Razvidno je, da je
namenska raba celotne parcele, št. 466/2 k.o. Sečovlje, kmetijsko zemljišče in ne stavbeno
zemljišče, opozarja Sajič.
Kako je lahko ta parcela iz kmetijskega zemljišča postala stavbna parcela in to kot kaže na
celotni površini, je seveda zelo problematično, poudarja Sajič. Glede na to, da je bil objekt na tej
parceli zgrajen pred letom 1967, je nesporen stavbni del parcele le stavbišče, na katerem je bil
pred letom 1967 zgrajen objekt. Preostali del parcele bi torej lahko postal stavben le na podlagi
konkretne določitve namenske rabe te parcele v Prostorskem občinskem planu (tedaj se to ni
zgodilo) ali po novem v Občinskem prostorskem načrtu (OPN), ki pa še ni sprejet. “Vse druge
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kolobocije niso zakonsko skladne in to zelo zelo dobro vedo tako na Občini Piran, kot tudi na UE
Piran,” je kritičen.

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

Po besedah Sajiča morebitno sklicevanje na npr. nezakonito točko 8.4.2. Prostorskega
občinskega plana, ki naj bi dopuščala ugotavljanje takšnih “napak” in ugotavljanje le teh na
naslednji seji OS (med občani znana kot točka Gregor Golobič) navadna bedarija ali bolje rečeno
barabija. “In tega se ponovno, zelo dobro zavedajo tako pristojni na Občini Piran, kot tudi pristojni
na UE Piran. Takih “ugotovitev” preprosto ni mogoče zakonito izvesti na način, kot je naveden v
točki 8.4.2.” Za vsebinske spremembe občinskega plana (prekvalifikacija iz kmetijskega v
stavbeno zemljišče) so zakonsko predpisane predhodne javne obravnave, soglasja MOP-a in
drugi zapleteni postopki, ki so predvideni za sprejem (dopolnitve ali popravke) Prostorskega
občinskega plana (ali danes OPN-ja). “Nezakonitost tega določila točke 8.4.2 se je doslej med
drugim že velikokrat razčistila na pritožbenih postopkih na drugi stopnji (na Ministrstvu za okolje
in prostor), Upravnem sodišču in drugih instancah,” razkriva Sajič.
Površina stavbnega dela zemljišča na parceli št. 466/2 k.o. Sečovlje je lahko zgolj enaka površini
stavbišča nekdanjega starega objekta, zgrajenega pred letom 1967 oziroma le 20 m2. Iz tega
razloga je lahko v primeru izdaje gradbenega dovoljenja poleg navedenih kršitev ZGO in
splošnega PUP-a, kršeno še eno določilo (omejitev) 20. člena in sicer izkoristek pozidljivosti
stavbnega dela zemljišča, ki znaša samo 0,3. Ker pa znaša v konkretnem primeru površina
stavbnega dela zemljišča le toliko, kolikor je znašala površina starega objekta, bi lahko bila v
skladu z 13. in 20. členom splošnega PUP-a legalno dovoljena le nadomestna gradnja in še to
pod doslednimi pogoji iz 123. člena ZGO, torej gradnja objekta le in samo na enakem mestu in
enakih gabaritov, kot jih je imel star objekt. Na parceli 466/2 k.o. Sečovlje tako v preteklosti ni bilo
mogoče graditi večjega oziroma drugačnega objekta, kot je bil že stari objekt. Nikakor pa seveda
ne več etažne stanovanjske vile na površini od 80 do 90 kvadratnih metrov.
“UE Piran v skladu z omenjenimi predpisi večinoma zavrača izdajo gradbenih dovoljenj v
primerih, ko je le malenkost kršen zgolj eden izmed pogojev, ki so bili kršeni v primeru Vlačič,”
izpostavlja Sajič. “V nekaterih primerih (ta še zdaleč ni edini) pa prihaja očitno do zavestnih
številnih kršitev zakona in lokalnih aktov, kar je očitno lahko povezano samo z zavestnimi
nezakonitimi (korupcijskimi) dejanji,” je prepričan Sajič. Ob tem pa še dodaja, da je prepričan, da
do takšnih napak zagotovo ni prišlo po naključju.
Na Uradu za okolje in prostor Občine Piran niso zahtevali razveljavitve
“UE Piran je po uradni dolžnosti predhodno posredovala sporno gradbeno dovoljenje tudi na
Urad za okolje in prostor Občine Piran (Manci Plazar),” opozarja Sajič in dodaja, da kljub temu,
da je bila omenjena seznanjena z neobičajno spremembo stališča UE, ni ukrepala ali zahtevala
razveljavitve spornega in v številnih delih nezakonitega gradbenega dela, kot bi bilo
pričakovati. “Lazarjeva ni ukrepala tudi v drugih, njej znanih in podobno spornih, primerih. To
kaže na zlizanost odgovornih na najvišji ravni UE Piran in Občine Piran. Najbolj boleče pa je, da
je gradbeno dovoljenje UE izdala za parcelo št. 466/2 k.o. Sečovlje, v posmeh vsem prejšnjim
lastnikom te parcele in lastnikom podobnih parcel, ki so se ob veljavnosti istih lokalnih predpisov
in zakonov leta in leta zaman trudili, da bi prišli do gradbenega dovoljenja,”je prepričan Sajič.
Zaradi nezmožnosti pridobitve gradbenega dovoljenja so bile takšne nepremičnine prodane za
smešno nizko ceno. Po besedah Sajiča je zanimivo, da bodo strokovne službe Občine Piran v
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prihodnjih mesecih ponovno vložile v obravnavo na občinski svet tri nove PUP-e, ki naj bi
nadomestili stari splošni PUP. “To bodo storili kljub zavedanju, da se s PUP-i zaradi nesprejetja
Občinskega prostorskega načrta (OPN) pereče prostorske problematike z novimi PUP-i nikakor
ne da razrešiti. OPN bi morala občina Piran sprejeti že zdavnaj, saj je zakonski rok za sprejetje
že zdavnaj potekel, vendar si občinski in drugi “strokovnjaki” zaradi zamegljevanja podobnih
starih grehov, trdovratno prizadevajo za sprejem spornih PUP-ov ine ne OPN-ja, ki bi to meglo
lahko edino dokončno razčistil,” kritično poudarja Sajič. OPN namreč predstavlja temeljni planski
dokument na področju urejanja prostorske problematike, medtem ko PUP predstavlja le
nekakšno nadgradnjo občinskega prostorskega plana. Sajič poudarja, da to z drugimi besedami
pomeni podobno, kot če bi se gradbinci lotili gradnje v prvem nadstropju, ne da bi pred tem
postavili pritličje.

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

Sajič izpostavlja, da je Ivan Seljak (prej Klavdij Mally) osebno odobril številna sporna gradbena
dovoljenja, ki so bila izdana v nasprotju z določili zakona, občinskega plana in predvsem splošnih
PUP-ov. “Takoj po sprejetju novih PUP-ov bi vsi stari primeri gradbenih dovoljenj na nek način za
vedno pristali v arhivu. Le na tak način bi lahko Seljak in njegovi občinski prijatelji vso nesnago
zelo učinkovito in za vedno pospravili,” zaključuje Sajič.
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Marko Drobnič: Pomembna je pripravljenost za
iskanje skupnih rešitev
crtpoglajen

September 2, 2020 1. Delo/Kapital No Comments

Marko Drobnič je predsednik uprave Taluma. Po končanem diplomskem delu na Fakulteti za kemijo
in kemijsko tehnologijo je prejel Krkino nagrado in se zaposlil v podjetju, ki ga sedaj vodi. Sprva je
bil odgovoren za razvojne projekte, kot svetovalec prejšnjega predsednika uprave pa je prevzel
vodenje korporativne reorganizacije družbe. V pogovoru z nami se je osredotočil predvsem na
teme, ki so povezane s trajnostnostjo, dotaknili pa smo se tudi vprašanj povezanih z dostojnim
delom in prekarnostjo.
Črt Poglajen, politični analitik, Ljubljana, čet. 3. 9. 2020

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

NA NASLOVNO STRAN

Foto: Črt Poglajen
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“Aluminij sodi med materiale, za katere bi se dalo reči, da vodijo zeleno transformacijo. Brez njega si
prehoda enostavno ni mogoče zamisliti.”

Dejali ste, da se poraba aluminija viša. Za katere dele industrije je ta material danes
najpomembnejši?
Na prvo mesto je med porabniki aluminija vsekakor potrebno postaviti avtomobilsko industrijo. Ker razvoj
motorjev že prehaja od uporabe naftnih derivatov v uporabo električne energije, je potrebno vozila narediti
kar se da lahka. Da bo poraba energije čim nižja. Aluminij je primeren, ker je v primerjavi z drugimi
kovinami izjemno lahek, z dodajanjem posameznih snovi pa mu izboljšamo mehanske lastnosti. Zaradi
toplotne prevodnosti je pomemben pri razvoju sončnih elektrarn. Pa tudi v farmacevtski, kozmetični in
prehrambni industriji ima zelo pomembno mesto. In v gradbeništvu. Aluminij sodi med materiale, za katere
bi se dalo reči, da vodijo zeleno transformacijo. Brez njega si prehoda enostavno ni mogoče zamisliti.
Kakšne so naravne zaloge materialov, iz katerih izdelujete aluminij?

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

Zaloge boksita oz. glinice, iz katere izdelamo aluminij, so dovolj velike, da jih zlepa ne bomo ogrozili. Še
posebno, ker je aluminij brez kakršnih koli izgub mogoče uporabiti večkrat. Kar omogoča ciklično predelavo
in zmanjšanje pritiska na naravne vire.
Okoljski izziv je pri proizvodnji aluminija vezan predvsem na energijo, ki je potrebna za izpeljavo procesov.
V Evropi to področje z uvajanjem obnovljivih virov energije sicer pospešeno urejamo, Kitajska pa za
proizvodnjo energije pri proizvodnji aluminija po večini uporablja premog. In če vemo, da je ta država iz 3
milijonov ton letno, kolikor je aluminija naredila v začetku 90 let prejšnjega stoletja, proizvodnjo do danes
dvignila na 35 milijonov ton, se pravi na dobro polovico vse svetovne proizvodnje aluminija, potem je
mogoče razumeti, čemu je tako pomembno, da okoljske standarde sprejmemo skupaj in na svetovni ravni.
Če se to ne bo zgodilo, bi lahko imela evropska zelena zavest celo negativne učinke. Ker bi se energetsko
intenzivna industrija preselila v Azijo, kjer bi onesnaževanje, ki ima vpliv na globalno atmosfero, bilo toliko
večje. Ogljikov odtis je namreč ogromen.

“Na vsakem od naštetih področij je naša ambicija enaka: želimo si sodelovati s končnim kupcem,
kar pomeni pomik po vrednostni verigi in posledično višjo dodano vrednost.”

Kdo so največji oziroma najpomembnejši poslovni partnerji Taluma? Za koga pripravljate izdelke?
Pred 10 leti smo proizvodnjo začeli osredotočati na štiri osrednja področja: na področje izdelave ulitkov za
avtomobilsko industrijo, na področje embalaže za farmacevtsko, kozmetično in prehrambno industrijo, na
področje gradbeništva in na področje izdelave hladilnikov.
Na vsakem od naštetih področij je naša ambicija enaka: želimo si sodelovati s končnim kupcem, kar
pomeni pomik po vrednostni verigi in posledično višjo dodano vrednost. Na področju avtomobilske
industrije tako sodelujemo z Volkswagnom, Mercedesom, BMW-jem, Porschejem in Scanio. Na področju
farmacevtske, kozmetične in prehrambne industrije sodelujemo z Henklom, Unileverjem in Procter &
Gamblom. Na področju gradbeništva sodelujemo s podjetji, kot so Impol, Kety in Sepal. Pri proizvodnji
hladilnikov pa s podjetji, kot je Gorenje, Whirlpool in Liebherr. Posebno močni smo sicer na področju
izdelave rondelic za aerosol doze in tube. Se pravi embalaže. Tu smo največji proizvajalec na svetu. In
pokrivamo skoraj 25 odstotkov vse proizvodnje.
Vlada si je med prioritetne cilje pri oblikovanju Energetskega zakona zadala postopno zmanjševanje
porabe energije. Podoben cilj vsebuje tudi evropski zeleni dogovor. Je znotraj proizvodnje aluminija
mogoče bistveno zmanjšanje električne energije?
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Na kratki rok ne. Smo namreč med podjetji, ki so pri porabi energije za proizvodnjo aluminija med najbolj
varčnimi. Raziskave, ki jih opravljamo, bodo sicer zagotovile nadaljnje zniževanje porabe, je pa treba
opozoriti na to, da so vse usmerjene v dolgoročnejši razvoj. Kar pomeni, da v krajšem času ne bodo
zagotovile večjih premikov, postopek za proizvodnjo aluminija pa je samo en – elektrolizni.
Ko razmišljamo o omejevanju porabljene energije, je smiseln predvsem razmislek o tem, ali bomo aluminij
proizvedli ali ga bomo pridobili s predelavo oz. reciklažo. Ker je za predelavo potrebne dvajsetkrat manj
energije kot za proizvodnjo materiala iz glinice. Je pa tu potrebno opozoriti, da zaradi rastočih potreb,
proizvodnje same ne bo mogoče v celoti nadomestiti s predelavo. Ob reciklaži bomo del materialov kljub
temu morali še naprej proizvesti iz naravnih virov.

“Ko razmišljamo o omejevanju porabljene energije, je smiseln predvsem razmislek o tem, ali bomo
aluminij proizvedli ali ga bomo pridobili s predelavo oz. reciklažo.”

Ob sprejemanju Nacionalnega energetsko podnebnega načrta so bile okoljevarstvene organizacije
zelo kritične tako do pogledov velikih proizvajalcev električne energije kot tudi do pogledov velikih
porabnikov energije. Kako bi bilo po vaši oceni mogoče zmanjšati trenja med ključnimi akterji
znotraj energetske arene?

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

Trenja med gospodarstvom na eni in okoljevarstveniki na drugi strani niso nič neobičajnega. Poudariti je
sicer potrebno, da imamo tudi mi vselej pred očmi zaščito okolja in potrebo po tem, da svet ohranimo za
prihodnje generacije, gledamo pa vsak s svojega zornega kota. Zato so konflikti pričakovani in povsem
normalni. Je pa pomembno, da so konstruktivni in izhajajoči iz resnične želje po dogovoru. Temeljiti morajo
na pripravljenosti poslušati drug drugega. Na zavedanju, kaj vse je kdo že naredil za zaščito okolja in
kakšne cilje ima za prihodnost. Ključno je tudi, da so pogovori ciljno vodeni. Da niso čustveni ali politično
oziroma ideološko motivirani. Uravnoteženosti trajnostnega razvoja, ki razvoj gospodarstva uravnotežuje z
razvojem narave in družbe, se ne sme zlorabljati v korist enega ali drugega od deležnikov.
Strokovnjaki s področja elektrotehnike so nas opozorili, da je problem včasih tudi v jeziku. Da je
jezik, ki ga uporabljajo energetska podjetja, pogosto zelo strokoven in marsikomu nerazumljiv …
Jezik, ki se v dialogu uporablja, je vsekakor pomemben. Najpomembneje pa je, da obstajata iskrena želja
in volja po iskanju skupne poti. Brez tega pogovor hitro zavije v slepo ulico. In po tem deležniki ostanejo
vsak na svojem bregu. Pomembno je, da imamo vsi akterji odnos do opravljenega dela, da konflikte
rešujemo konsenzualno in da namesto parcialnosti in individualnega pogleda za osnovno vodilo vzamemo
zaupanje, spoštovanje in odprtost pogovora. Velikokrat nam v družbi te volje zmanjka in tudi zato ne
napredujemo kot bi si želeli.

“Pomembno je, da konflikte rešujemo konsenzualno in da namesto parcialnosti in individualnega
pogleda za osnovno vodilo vzamemo zaupanje, spoštovanje in odprtost.”

Konsenzualno sprejemanje rešitev je temelj ekološke modernizacije. Kot temelj energetskega
razvoja ga uporabljajo Nizozemska, Nemčija, Japonska in skandinavske države. Tudi pri nas je bilo
tovrstno reševanje konfliktov nekoč običajno. Ste, kar se tega področja tiče, optimist? Se da
konflikte v večji meri reševati s konsenzom?
Po naravi sem realist. Sem pa, kar se razvoja tiče, prepričan, da nam lahko uspe. Da lahko najdemo
skupno pot, če se za to odločimo. In da je konsenzualno iskanje rešitev dejansko edino, ki nas lahko
pripelje do ciljev tako pri realizaciji evropskega zelenega sporazuma, kot tudi pri realizaciji nacionalnih
strategij in posameznih razvojnih projektov.
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Dejali ste, da si ob povečanju produktivnosti in učinkovitosti za ključni cilj jemljete tudi varnost
delovnega okolja. Naj najprej vprašam, kako razumete pojem »dostojno delo«? Katere vrste dela so
po vašem dostojne? Kaj mora delo imeti, da bi tako bilo?
Da bi se lahko reklo, da je določeno delo dostojno, je nujno, da delavcu omogoča dostojno življenje.
Dostojno življenje pa je mogoče, če je plačilo redno in dovolj visoko, da lahko posameznik z njim poskrbi
zase in družino. Ta gotovost mu v delovnem okolju daje možnost za ustvarjalnost in usmerjenost k
nalogam, v domačem okolju pa k drugim odgovornostim.
Bi pa na tem mestu opozoril na pogosto spregledano plat dostojnosti dela: dostojnost mora biti razumljena
dvostransko. Kot je pomembno, da podjetje delavcu omogoči okolje za življenje in delo, tako je pomembno,
da delavec pripomore k ustvarjanju okolja, v katerem podjetje lahko dosega svoje cilje. To lahko naredi s
tem, da je odgovoren do kolegov na delovnem mestu, do skupnega načrta in ciljev, pa tudi do širšega
okolja, v katerem živi. Ker podjetje predstavlja povsod. Tudi v prostem času, ko ni na delu. Na tem področju
bi lahko kot družba naredili več, da bi se tako pravice kot odgovornosti vseh deležnikov bolj izpostavile in
se povezale. Za socialno varnost znotraj družbe je vsekakor pomembna uspešnost gospodarstva. Kar
pomeni, da moramo biti za skupen uspeh odgovorni vsi.
Kakšen je učinek gotovosti na zaposlenega? Kakšna je razlika med delom človeka, ki ima občutek
socialne varnosti in delom človeka, ki takega občutka nima?

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

Občutek varnosti je za normalno delovanje človeka ključen. Če ga ni, je kakovost življenja na nizki ravni. S
tem pa so povezani številni problemi in tveganja. Je pa po moji oceni občutek gotovosti pogojen z
življenjskim obdobjem, v katerem posameznik je. V podjetju zaposlujemo 4 generacije sodelavcev. To
pomeni, da imamo štiri široke skupine ljudi, ki imajo pred seboj štiri vrste osebnih izzivov in pogledov na
življenje, pa tudi štiri vrste želja in pričakovanj. Ko človek konča šolanje in samostojno stopi na svojo pot na
primer, mu možnost, da bi se preizkusil na različnih področjih in pri tem ocenil, kaj mu je všeč in kaj ne,
pomeni veliko. Več kot neka statičnost in dolgo opravljanje določene funkcije. Ko ima družino in mora
skrbeti tudi za socialno varnost otrok, ne le na svojo, pa je predvidljivost okoliščin in varnost pomembnejša
od dinamike in vedno novih izzivov. Pomembno je to slišati in razumeti.

“Občutek varnosti je za normalno delovanje človeka ključen.”

Kako razumete pojem prekarnosti? Kaj je značilno za prekarne oblike dela?
Če povem povsem odkrito, o prekarnosti sedaj na tak način govorim prvič. V Talumu te oblike dela ne
poznamo. Dobro imamo razvito delavsko soupravljanje preko sindikata in sveta delavcev. Večina pogodb je
sklenjenih za nedoločen čas. Pogodbe za določen čas pa podpisujemo s sodelavci, ki so končali
izobraževanje ali pa ki šele na novo vstopajo v naše procese. Pomembno namreč je, da mi spoznamo njih
in da oni spoznajo nas. Po tem se lahko dogovorimo za dolgoročno sodelovanje.
Preko agencij imamo zaposlenih 3 odstotke zaposlenih. Drugih pogodb, ki bi bile atipične in bi lahko
odpirale elemente prekarnosti nimamo. Verjetno gre za karakteristiko panoge, v kateri smo, saj jo dodatno
uokvirja še močna kolektivna pogodba dejavnosti. Stabilnost in specifična znanja so pri nas pomembna. In
je pomembno tudi, da se ljudje počutijo varne in da se tudi mi lahko zanesemo na njih. S takim načinom
dela lahko potem potrkaš na obveznosti in odgovornosti vsakega sodelavca. Zaradi dinamičnega in dokaj
nepredvidljivega poslovnega okolja izzivov pri odnosih ne zmanjka, pomembno je, da se vsi zavedamo
obojega – pravic in dolžnosti.
Kako prekarnost deluje na človeka?
Mislim, da prekarnost na človeka deluje slabo. In da slabo vpliva tudi na podjetje. Bi pa vam o tem, kako
prekarnost deluje na posameznika, lahko verjetno več lahko povedali drugi sogovorniki.
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“V skladu s strategijo, ki smo jo sprejeli, bo šel razvoj znotraj Taluma predvsem v proizvodnjo novih
materialov, v nadgradnjo tehnologij ter v izboljšanje poslovne analitike.”

Kakšne novosti bo v Talum prinesla četrta industrijska revolucija? Kje bo čez 10, 20 let mogoče
zaznati največje spremembe?
V skladu s strategijo, ki smo jo sprejeli, bo šel razvoj znotraj Taluma predvsem v tri smeri: v proizvodnjo
novih materialov in izdelkov, v nadgradnjo tehnologij ter v izboljšanje poslovne analitike. Novi materiali bodo
uporabnejši, ker bodo imeli več lastnosti, ki so za oblikovanje posameznih izdelkov potrebni. Nadgrajene
tehnologije nam bodo omogočale učinkovitejšo proizvodnjo in predelavo aluminija. Nova analitika, pa nam
bo omogočila boljše razumevanje procesov in postopno uvajanje računalniškega samoučenja. Ljudje smo
in bomo potrebni. Glede na disproporc v razvoju umetne inteligence, katere razvoj je eksponencialen in
sposobnosti ljudi, ki temu razvoju ne moremo slediti, pa se moramo pripraviti tudi na prehod na tej ravni.
Tam, kjer bo disproporc manjši, bodo uspešnejši.

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

Pravite, da so v tem trenutku ljudje za analizo podatkov še potrebni? Kako bosta robotizacija in
nadaljnji razvoj računalniških sistemov vplivala na zaposlenost in na zaposlene? Bodo odpuščanja
velika?
Strah pred velikimi odpuščanji je po moji oceni neutemeljen. Z zapiranjem določenega tipa delovnih mest
se bodo oblikovala nova. Podobno velja tudi za strah pred tem, da bi delovna mesta postala pretirano
kompleksna in da bi ljudje ne imeli potrebnih kompetenc. Čeprav si prihodnjih delovnih mest sedaj morda
ne znamo predstavljati in bi nam v tem trenutku na njih res imeli velik problem zaradi manjka znanj, sem
prepričan, da bodo generacije, ki se sedaj usposabljajo in tiste, ki bodo prišle za njimi, ta mesta zasedle
brez težav. Družba se razvija, ljudje znotraj nje pa ravno tako. Na voljo so vedno nova znanja in nove
veščine, zato me prihodnost tudi na tem področju ne skrbi. Pomembno je le, da razvoj tehnologije obrnemo
v smer, ki bo omogočala produktivnejši način proizvodnje. Brez tega namreč ne moremo dvigniti
življenjskega standarda.

“Na voljo so vedno nova znanja in nove veščine, zato me prihodnost tudi na tem področju ne skrbi.”
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Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija
še enega zapiranja države ne more privoščiti
Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more
privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za
preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala generalna direktorica GZS
Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo rešitve in delujemo
preventivno.

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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Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora ena glavnih
prioritet postati ta, da “ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih”.
Direktor NIJZ Milan Krek je ob tem poudaril, da so preventivni ukrepi tako v gospodarstvu kot tudi v
vsakdanjem življenju “naša nova realnost. Brez tega ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati
škode,” je opomnil.
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Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s
strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi
koronavirus. “Treba je določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na
delovnem mestu počutili varne,” je dejala Ribičeva.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur. Ravno zato
lahko pri njih do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši. Tako je
danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega
kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

Večjih izbruhov okužb v podjetjih ni bilo
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem
proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga
obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili

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

na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo. Ta pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro
organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v
podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe. Pomembno je tudi, da pri njih sodelujejo delavci,
ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega
preventivnega dela, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe. Pri tem je pohvalila
tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene. Za morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba
ukrepe izvajati še naprej. Hkrati pa tudi upajo, da bodo ti taki, da bodo v čim manjši meri ovirali delo in
življenje.
Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova
zapirati državo. “V tem primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za
zaposlovanje,” je dodal.
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Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija
še enega zapiranja države ne more privoščiti
02.09.2020 14:07

Ljubljana, 02. septembra (STA) - Ponovnega zapiranja države zaradi novega
koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je na
novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu
povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi
skupaj iščemo rešitve in delujemo preventivno.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora
ena glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in
drugih".
Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so
preventivni ukrepi, kot je nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok,
tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju "naša nova realnost. Brez tega ni
mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode," je opomnil.

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

Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo
delodajalci skupaj s strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene
tveganja in vključiti tudi novi koronavirus. "Treba je določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje
okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne," je dejala
Ribičeva.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur,
zato lahko pri njih do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še
pospeši, je danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in
športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi
preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov
delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki
pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem
sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne
preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se
morajo obnašati.
Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih
ukrepov posvetujejo s svojim specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki
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bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za medicino dela vzpostavili
telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali varnostni
inženirji, če se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše zagate
se lahko povežejo tudi s specialisti na NIJZ.
Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v
Sloveniji, ki so dostopne na spletni strani GZS.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi
dobrega preventivnega dela, kjer je pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in
zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe. Za morebitni drugi
val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da bodo ti taki, da
bodo v čim manjši meri ovirali delo in življenje.
Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a
to po besedah Sonje Šmuc "ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi". Za letos GZS
pričakuje od 10- do 15-odstotni padec prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so pričakovali.
"Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks gospodarske klime raste, tudi
optimizem se veča," je dejala.
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Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo
treba znova zapirati državo. "V tem primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti
znašli na zavodu za zaposlovanje," je dodal.
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Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji pomen za
slovensko logistiko kot gradbeništvo
02.09.2020 19:52

Ljubljana, 02. septembra (STA) - V kolikor drugega tira med Divačo in Koprom ne bi
gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo
približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo
vlogo slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš
Groznik in Igor Masten.
Avtorja analize sta pri ovrednotenju osnovnih ekonomskih učinkov drugega tira na
gospodarstvo črpala iz že obstoječih študij, po besedah Mastena so bili osveženi zgolj
izračuni. "Sama investicija ima za logistično in širšo gospodarsko panogo velik pomen, kar
se zrcali tudi v t.i. multiplikativnih učinkih. Neto multipikator je med 2,8 in 3,3, izhaja iz
različnih študij, ki so bile narejene v zadnjih petih letih," je dejal Masten.
Kot je izpostavil v današnji predstavitvi analize, bi bilo vse tisto, kar omogoča realizacijo
pozitivnih neto učinkov, ogroženo, če pride do zamika pri realizaciji investicije ali celo do
nerealizacije drugega tira med Divačo in Koprom. "Panoga se na srednji in dolgi rok ne bo
razvijala," je opozoril.
V kolikor drugega tira ni, bi gospodarstvo v obdobju 2026-2055 izgubilo med 1,96 in 3,07
milijarde evrov dodane vrednosti oz. bi, kot je izpostavil Masten, letno izgubilo 145 milijonov
evrov dodane vrednosti, kar je približno tretjina odstotka BDP.
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Za slovensko logistiko bi bila izguba dodane vrednosti od 1,4 do 2,2 milijarde evrov, je
izpostavil.
Bi pa imela korist gradbena panoga, v kolikor bi denimo projekt drugi tir razbili na manjše
dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na razpisih uspešneje
konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka izvedbe del v
primeru, če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja
sodelovala kot podizvajalec.
Če bi sodelovali kot partnerji, bi bila dodana vrednost v gradbeni industriji v času izvedbe
projekta dobrih 131,6 milijona evrov, če bi ob razdrobljeni izvedbi projekta delovala kot
vodilni partner, bi bila vrednost 204,1 milijona evrov, je pojasnil Masten. "Torej bi bila neto
korist slovenski gradbeni industriji v znesku 72,5 milijona evrov," je ponazoril Masten.
Tako je treba teh dobrih 72 milijonov evrov primerjati z omenjenim razponom izgube za
logistiko. "Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi
ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je bi bila neto korist v primeru večje
vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta," je izračunal.
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Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob tem opozoril, da je slovensko gradbeništvo danes že
pregreto, pa želijo še več. "Oni niso v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt
razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje ... ga ni korenjaka, ki bi ta projekt spravil skupaj,"
je poudaril.
Kot je dejal generalni direktor projektnega podjetja, je namen študije prav ta, da se poudari
pomen logistike v Sloveniji. "V kolikor slovensko gospodarstvo želi enakovredno vstopati v
evropske in svetovne blagovne tokove, potrebuje dodano vrednost. Ni namen, da kako
drugo študijo izničimo, ampak damo težo tistemu, zakaj projekt potrebujemo," je dodal.
Tudi Groznik je izpostavil prednosti drugega tira, hkrati pa spomnil, da se v naši okolici in
regiji intenzivno gradijo vsebinsko zelo podobni projekti. Ti so, kot je dejal, za Slovenijo
pomembni, ker predstavljajo konkurenco naši javni železniški infrastrukturi. Tako kot drugi
tir so namreč del ključnih koridorjev, ki jih EU sofinancira.
Glede na današnjo dinamiko in terminski načrt se ti projekti v regiji zaključujejo tik za
zaključkom izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Ta naj bi bil operativen leta 2026.
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Obstoječa proga med Divačo in Koprom je prezasičena, je še dejal Groznik in dodal, da to
dejstvo omejuje razvoj Luke Koper, kar nakazujejo tudi številke. Medtem ko je bilo po letih
rasti lani v koprskem pristanišču pretovorjenega tri odstotke manj kontejnerjev, ga je bilo v
Trstu devet odstotkov več, na Reki pa 17 odstotkov več, je dejal.
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Podpisuje se peticija za
spremembo pridobivanja
uporabnega dovoljenja
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AVTOR

K. M.

Sodni izvedenec in strokovnjak za nepremičninske
evidence Boštjan Trobiš poziva k podpori za
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spremembo osnutka novele gradbenega zakona, ki
bi večjemu številu lastnikov stavb olajšal
legalizacijo.
Po zdaj veljavni gradbeni zakonodaji velja, da je postopek
legalizacije stavb, ki nimajo gradbenega dovoljenja ali pa so
zgrajene neskladno z njim, najbolj preprost za stavbe daljšega
obstoja. V to skupino spadajo stavbe, ki so bile zgrajene pred 1.
januarjem 1998 in se po tem datumu niso bistveno spremenile. To

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

velja za stavbe brez gradbenega dovoljenja in tudi za tiste, ki ga
imajo, pa so jim lastniki pred omenjenim datumom na primer
naredili frčade, prizidke podaljšali balkone, terase, skratka nekaj
spremenili, pa bi za te spremembe morali imeti gradbeno
dovoljenje.

Brez soglasij in namenske rabe
Lastniki lahko te stavbe relativno preprosto legalizirajo, saj v
postopku ne potrebujejo soglasja mnenjedajalcev, niti sosedov,
razen, če delno ne stoji na sosedovem zemljišču, prav tako se ne
preverja namenska raba, je na nedavnem spletnem predavanju
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pojasnil Boštjan Trobiš iz podjetja Geonep, pooblaščeni inženir za
geodezijo in sodni izvedenec.
Pri vseh drugih vrstah legalizacije so mnenja obvezna, kar
pomeni, da so postopki bolj zahtevni in dolgotrajni, predvsem je
pomembno to, da se preverja namenska raba. Obvezno pa je
plačilo komunalnega prispevka in takse za degradacijo in
uzurpacijo zemljišča. Tem stroškom se lastniki ne morejo izogniti
pri nobeni vrsti legalizacije.
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V postopku legalizacije objektov daljšega obstoja, rezultat katere je uporabno dovoljenje, morajo
lastniki še:

dokazati, da se stavba po 1. januarju 1998 ni spremenila,
priložiti projekt,
vpisati stavbo v kataster stavb (če še ni vpisana), za kar
potrebujejo geodetski elaborat.
Novela gradbenega zakona, ki bo v javni obravnavi do 10.
septembra, prinaša novost, da bodo v skupino stavb daljšega
obstoja spadale tudi tiste, ki so bile v osnovi zgrajene pred
omenjenim datumom, spremembe na njih pa narejene tudi po
tem datumu, a le, če sprememba ne pomeni več ko 20 odstotno
povečanje ali znamjšanje bruto prostornine. Torej, enostavno se
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bo lahko dobilo dovoljenje za nekatere dodatke, ki so bili narejeni
kasneje, kot so frčada, nadstrešek …
ŽE PO DVEH LETIH

Spet novi gradbeni zakon. Kaj bo z uporabnim
dovoljenjem in samograditeljstvom?
V podjetju Geonep pa želijo še korak naprej
bodo poslali pobudo, da v
skupino stavb daljšega obstoja uvrsti vse
stavbe, ki so bile zgrajene do 1. januarja 2003.
Njihovo pobudo lahko podpre vsak lastnik
stavbe tako, da piše na elektronski naslov
info@geonep.si. Podpisi bodo posredovani
ministrstvu.
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Ministrstvu za okolje in prostor

Legalizacija stavb daljšega obstoja pomeni, da lahko vsak lastnik
stavbe zgrajene v tem obdobju pridobi uporabno dovoljenje.
Lastniki bi s tem veliko pridobili, ker bi lahko zajeli bistveno večje
število stavb, ki bi jih bilo možno legalizirati na način „objekta
daljšega obstoja“. Legalizirali bi lahko tudi tiste nepremičnine, jih
sicer po rednem postopku ne morejo. S tem pa bi lahko lažje
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prodali stavbe, najeli hipotekarno posojilo, pridobili subvencije,…
skratka stavba pridobi dejansko vrednost, Boštjan Trobiš razloži,
zakaj je pomembno prestaviti datum na zadnji dan leta 2002.
Leto 2003, kot mejnik predlaga zato, ker se je takrat začela
uporabljati takratna nova gradbena in urbanistična zakonodaja ter
stvarnopravni zakonik, s čimer so zakonodajalci na novo
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definirali, kako se bo urejal prostor.
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Za razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti
Odskočna deska za razvoj podjetništva na kmetiji so dopolnilne dejavnosti, ki jih opravljajo
že na okoli 4800 slovenskih kmetijah. Vsaka kmetija ima dovoljenje za opravljanje več
dopolnilnih dejavnosti, skupaj jih je okoli 18.000.
Barbara Remec KMEČKI GLAS
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KMEČKI GLAS

Sreda, 2. september 2020 ob 15:09

ODPRI GALERIJO
Andrejka Krt

Razvoj dopolnilnih dejavnosti in podjetništva na podeželju finančno podpira tudi
pristojno ministrstvo. V uradnem listu sta že bila objavljana razpisa, ki
spodbujata prav omenjeno. Javni razpis za naložbe v vzpostavitev in
razvoj nekmetijskih dejavnosti (podukrep 6.4) je objavljen prvič, zanj pa je
namenjenih 15 milijonov evrov. Podpore bodo med drugim namenjene za
dejavnosti v turizmu, za trgovino, storitvene dejavnosti, dodajanje vrednosti
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lesu, lokalno samooskrbo, ravnanje z organskimi odpadki, proizvodnjo
električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje in
številne druge dejavnosti. Razpis je odprt do 21. oktobra 2020. Z javnimi
nepovratnimi sredstvi bo mogoče pokriti do polovico upravičenih stroškov.
Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5000 evrov na vlogo. Od skupno 15
milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo 10 milijonov evrov
namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter pet milijonov za
samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe.

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

Podpore za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov
za leto 2020 (podukrep 4.2.) bodo razdeljene šestič, zanje pa je kmetijsko
ministrstvo namenilo 20 milijonov evrov, od tega za nosilce kmetij ali dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije, sedem milijonov. Cilji razpisa
so povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.
Razpis je odprt do 26. oktobra 2020.
Svetovanje pri razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah je tudi ena od
prednostnih nalog KGZS in javne službe kmetijskega svetovanja. Andrejko Krt
(na fotografiji) iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije smo vprašali, na kaj
morajo biti nosilci kmetije ali dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki bodo
kandidirali na razpis, pozorni. »Največji problem predstavlja prav razumevanje
izvajanja posamezne dopustne poslovne priložnosti kot dopolnilne dejavnosti
na kmetiji. Pri tem je bistvenega pomena prav določba Zakona o kmetijstvu, ki
daje pravno podlago za izvajanje poslovnih priložnosti na kmetiji. Omenjeni
zakon določa, da dopolnilne dejavnosti na kmetiji ne štejejo za registrirano
dejavnost. Torej ne gre za poslovni subjekt pravne subjektivitete, ampak zgolj
za fizično osebo, v tem primeru člana kmetije, ki poleg primarne kmetijske
dejavnosti izvaja še dopolnilno dejavnost na kmetiji. Od tu dalje pa izvirajo vsa
nadaljnja nerazumevanja. Pri prijavah na omenjena razpisa, pri katerih nosilec
kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji uveljavlja tudi upravičene
stroške za gradnjo objektov za izvajanje dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, je
največ
pomanjkljivih
informacij
na
področju
poznavanja
zahtev
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gradbene zakonodaje in uredbe, ki opredeljuje razvrščanje objektov ter
zakonodaje, ki urejuje živilske obrate. Dopolnilna dejavnost na kmetiji se lahko
izvaja zgolj na kmetiji. Kmetija nima svoje pravne subjektivitete, upravlja jo
fizična oseba. Lastninska pravica nad zemljišči, stroji, živalmi, objekti … ostane
samo na kmetiji, kot enem od možnih poslovnih modelov kmetijskih
gospodarstev v lasti fizične osebe. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji pa je
mogoče, na podlagi dovoljenja upravne enote, izvajati zgolj na kmetiji. Na
podlagi odločbe, ki jih upravne enote izdajo vlagatelju, ti postanejo le nosilci
dopolnilne dejavnosti, subjektiviteta pa se ne spreminja. Torej ostane fizična
oseba brez pravne subjektivitete (oseba ne postane samostojni
podjetnik). Zato dopolnilne dejavnosti ne more izvajati nekdo, ki sicer
ima KMG-MID, a je registriran kot d. o. o. ali s. p. Kmetijo definira 4. člen
Zakona o kmetijstvu, ta definira tudi kdo se lahko ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo. Oseba dobi dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti kot
fizična oseba, kot član kmetije z dovoljenjem nosilca ali nosilec kmetije. To je
zelo pomembno. Če se na kmetiji odločimo za gradnjo objektov skladno
z gradbeno zakonodajo, je pomembno, da opredelimo, katero vrsto stavbe
gradimo po enotni klasifikaciji stavb. Pri tem moramo biti pazljivi in izbrati
pravilno. Na kmetiji se lahko nahajajo le stanovanjske stavbe in druge
nestanovanjske kmetijske stavbe. Namembnost objekta pa narekuje tudi
taksne in druge dajatve za opravljene ali koriščene javne storitve (voda,
komunalne dajatve, elektrika …). Bistveno je razumevanje, da sta opredelitvi
oziroma naziv gradbenega dovoljenja in uporabnega dovoljenja za zgrajeni
objekt enaki in izhajata iz razvrstitve objektov v stanovanjske ali
nestanovanjske kmetijske stavbe, niso pa vezani na dopolnilne dejavnosti na
kmetiji. Torej, namen objekta in namen dopolnilne dejavnosti se razlikujeta.
Izvajalci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji pa morajo objekt oziroma
notranje prostore, v katerem se izvaja živilska dejavnost, uredititako, kot to
zahteva živilska zakonodaja. Vsi objekti pa se še vedno gradijo skladno z
gradbeno zakonodajo, kot enostavni, manj zahtevni ali zahtevni objekti.«
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"Da bo gospodarstvo dobro preživelo, se moramo preventivnih ukrepov držati
povsod"
Pristojni pozivajo k sodelovanju za nemoteno delovanje gospodarstva
M. Z.| 2. september 2020 ob 14:58
Ljubljana - MMC RTV SLO

"V prvem valu v podjetju ni bilo večjih izbruhov, a to seveda ni nobena garancija, da bo tako tudi naprej," opozarja predsednica Gospodarske zbornice Slo…

"Ne Slovenija ne Evropa si ne moreta privoščiti vnovičnega zapiranja gospodarstva," opozarja generalna direktorica GZS-ja
Sonja Šmuc. Gospodarstveniki in zdravniška stroka se strinjajo, da so za nemoteno delovanje gospodarstva ključni preventivni
ukrepi.
"Študije po prvem valu v svetu so dokazale, da so prizadeti predvsem proizvodna industrija, gradbeništvo in trgovine," ja na novinarski konferenci, ki
sta jo skupaj pripravila ljubljanski UKC in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), povedala predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa Metoda Dodič Fikfak. Opozorila je predvsem na prenos okužb v proizvodnji, kjer delavci obdelujejo iste predmete in do
prenosa okužbe lahko pride brez dejanskega fizičnega stika.

Tretji najvišji dnevni prirast okužb doslej: Krek zaskrbljen zaradi neznanih virov okužbe
Dodič Fikfakova je dejala, da je glavni vzrok za posebno skrb za delovno populacijo ta, da gre za ogromno skupino več kot 800 tisoč delavcev, ki
vsaj 8 ur dnevno preživijo skupaj v delovnih okoljih. "Poleg tega se nam približuje še zima, ki omogoča veliko lažji prenos," je dodala.
"Ni dovolj, da samo poskrbimo za ukrepe, pomembno je, da delavci razumejo, zakaj in kako se morajo obnašati," je poudarila Metoda Dodič Fikfak
in pri tem omenila psihološki učinek. "Po prvem valu je bilo ugotovljeno, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se vrnili na delo po prvem valu,
trpi za posttravmatsko stresno motnjo. Ta se ni pojavljala v tistih delovnih organizacijah, kjer so imeli dobro urejeno organizacijo varovanja in zaščite
in kjer so pri tem sodelovali tudi delavci," je pojasnila.
Slovenska podjetja je pozvala, naj kontaktirajo s specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki jim bo pomagal z zelo konkretnimi
ukrepi. "Tako konkretnimi, da jih drugi od daleč ne moremo dajati," je dejala Dodič Fikfakova. S tem se je strinjala tudi državna sekretarka na
ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki je poudarila, da je "treba določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe in omogočajo, da bi se delavci na
delovnem mestu počutili varne".
"Odgovornost za to, da v delovnih okoljih ne prihaja do izbruhov, tako ni le na strani vodstva, da zaščiti zaposlene, kupce in partnerje, ampak tudi
vseh ostalih, zlasti zaposlenih. Na koncu je dovolj, da ob vseh ukrepih, ki jih podjetje uvede, samo en zaposleni, ki je okužen, tega ne upošteva in je
lahko zadeva nato kar precej dramatična," je ob tem opozorila Metoda Dodič Fikfak.
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Beović: "Slovenija je v sorazmerno slabem stanju"
Vodja strokovne posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je opozorila, da Slovenija vstopa v jesensko obdobje, ki je na eni
strani povezano z intenzivnejšim druženjem ljudi na delovnih mestih in v šolah, na drugi strani pa z vremenskimi razmerami, ki pospešujejo
širjenje virusa. "Slovenija je v sorazmerno slabem stanju," je ob tem dejala infektologinja.
Kot je poudarila Beovićeva, je delež populacije na delovnih mestih bistveno večji kot delež ljudi v šolah. "Tudi okolja so bolj heterogena in nimožno
dati tako splošnih navodil, kot so bila pripravljena za šole, ki so bolj regulirano in enotno okolje," je pojasnila in poudarila pomen upoštevanja vseh
ukrepov za preprečevanje prenosa okužb na delovnih mestih. "Seveda lahko pride tudi do zaustavljanj določenih dejavnosti, zlasti tistih, kjer je
veliko stika z ljudmi, kar seveda ni zaželeno," je ob širjenju virusa dejala infektologinja.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je ob tem poudarila, da mora v želji po čim manjših motnjah v gospodarstvu ena od
glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih."

Tehnična recesija: BDP s 13-odstotnim padcem. Umar: V okviru pričakovanj.
Šmuc: "Ukrepi morajo biti racionalni"
Kot je na novinarski konferenci opozorila generalna direktorica GZS-ja Sonja Šmuc si ne Slovenija ne Evropa ne moreta privoščiti vnovičnega
zapiranja gospodarstva. Izrazila je pričakovanje, da se bodo tudi v prihodnosti iskali ukrepi, ki so smotrni in varujejo zdravje, a so hkrati tudi
racionalni in zagotavljajo čim večjo varnost, pri čemer skušajo biti taki, da v najmanjši mogoči meri ovirajo poslovanje in življenje
prebivalcev. "Sicer se nam bo zdravstvena kriza, ki se je že prelila v gospodarsko krizo, oblikovala še v globoko socialno krizo," je opozorila.
Slovenski BDP je v zadnjem četrtletju padel za tretjino, država pa je zdrsnila v tehnično recesijo. "To v tem trenutku ni nič posebnega, ker je tako
tudi tako rekoč povsod drugod po Evropi. Konkurenčnost držav se bo izkazala, kako bomo v prihodnjih četrtletjih in v naslednjem letu izplavali
iz situacije, v kateri smo trenutno," je padec komentirala generalna direktorica GZS-ja.
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Visoka negotovost, a boljši obeti
Podatki na osnovi analiz in anket GZS-ja kažejo, da njegovi člani pričakujejo okoli 10- do 15-odstotni padec prodaje v letošnjem letu."Negotovost
je še vedno zelo visoka, a obeti so nekoliko boljši. Že štiri mesece zapovrstjo indeks gospodarske klime raste. Avgusta je bil na mesečni ravni
celo za 11 odstotnih točk višji, tako da lahko rečemo, da se optimizem vrača," je dejala Šmučeva. Dodala je, da so pred
slovenskim gospodarstvom meseci, ko bodo podjetja skušala nadomestiti, kar so izgubila in kar jim je odnesla prva polovica leta.
"Odnesla nam je tisto, kar nas najbolj boli – ocenjujemo, da je epidemija v Sloveniji odnesla 13 tisoč delovnih mest. Ta številka bi bila še bistveno
višja, če ne bi bilo zelo odločnih in hitrih ukrepov vlade," je posledice epidemije komentirala Sonja Šmuc. Dodala je, da je spodbudno, da se
zaposlenost v zadnjih mesecih ohranja. "Če se bodo podporni ukrepi nadaljevali in okrepili zlasti na področju razvojnih oddelkov, s čimer bi
zavarovali tudi našo prihodnost, lahko pričakujemo okrevanje pri zaposlovanju v naslednjem letu," je napovedala.

Meh: "Če nič ne proizvajaš, nimaš nikjer nič vzeti"

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

"Vlada je šla v pravo smer – zaprla je gotove obratovalnice, kjer je bil neposreden stik z ljudmi, in na ta način vsaj omejila širjenje te zelo nevarne
bolezni," je začetne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa komentiral predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
(OZS) Branko Meh.

"Zelo dobro vem, kako deluje les, kako delujejo zadeve v obrtništvu in podjetništvu, zelo težko pa se spuščam na raven medicine," je dejal Branko Meh in
prebivalstvo pozval k upoštevanju stroke in medsebojnemu spoštovanju. Foto: BoBo

"Veste, da če nič ne proizvajaš, nimaš tudi nikjer nič vzeti. Nastajali so stroški elektrike, stroški zaposlovanja, ljudje niso več videli izhoda, nekako se
jim je prikazalo, da bodo vsi šli na zavod za zaposlovanje," je dejal Meh in poudaril pomen subvencioniranega čakanja na delo in drugih
ukrepov za ohranitev gospodarstva, ki ohranjajo tudi delovna mesta.
Tudi predsednik OZS-ja je, podobno kot generalna direktorica GZS-ja, opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati
državo. "V tem primeru ne bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje," je dejal in izrazil željo po zakonodaji, ki
bo spodbujala rast slovenskega gospodarstva.
"Po poklicu sem mizar. Zelo dobro vem, kako deluje les, kako delujejo zadeve v obrtništvu in podjetništvu, zelo težko pa se spuščam na raven
medicine. Enkrat za vselej bomo morali v Sloveniji upoštevati medicinsko stroko, in če govorijo, da je za zajezitev širjenja virusa potrebno nošenje
mask, da je treba razkuževati roke, da je treba vzdrževati medsebojno razdaljo, bo to treba tudi počasi upoštevati," je dejal Meh. "Če se borimo zato,
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da želimo izkoreniniti to bolezen, potem bomo morali veliko narediti za to, da bomo začeli upoštevati to, kar nam stroka narekuje, in da bomo začeli
spoštovati drug drugega," je dodal predsednik OZS-ja.

"Virus lahko preživi le, če skače od enega do drugega. Če ne more skočiti, umre in je njegov ciklus končan," je dejal Milan Krek in pozval k doslednemu
upoštevanju preventivnih ukrepov in priporočil. Foto: BoBo

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

Okužbe v vseh gospodarskih panogah
"Za to, da bo gospodarstvo lahko dobro preživelo in da bo lahko preživelo nas, je pomembno, da se držimo preventivnih ukrepov povsod – v športni
dvorani, na delovnem mestu, v avtobusu, kjer koli se nahajamo," je poudaril direktor NIJZ-ja Milan Krek. Pojasnil je, da se okužbe pojavljajo v vseh
gospodarskih panogah. "Ni kakšnega poklica, ki ne bi bil prizadet," je dejal Krek.
"Velikokrat ljudje govorijo – v trgovinah se ni nihče okužil. V trgovinah imamo 82 potrjenih primerov okužb. Ob tem moramo vedeti, da 555 primerov
okužb v gospodarstvu še ni razjasnjenih, tudi tam je kakšna trgovka vmes," je povedal direktor NIJZ-ja.
Krek je ob tem poudaril, da je v državi veliko podjetij, ki tudi v najhujši epidemiji niso zaprla vrat in nimajo nobenega okuženega. "Ampak pojdite
noter – temperaturo merijo, vse gre po postopku in že na vhodu naredijo selekcijo, da ne pride do okužbe znotraj sistema," je dejal in ob tem
opozoril na dosledno upoštevanje ukrepov in priporočil. "Če se bomo obnašali tako, kot je treba, bomo imeli zdravstvo. Če se ne bomo, bomo imeli
težave," je opozoril.
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Branko Meh: Gospodarstvu se obeta
katastrofa, če bo treba znova zapirati državo
02.09.2020 14:52

Vir: Google maps

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne
more privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih
za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala generalna

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

direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo
rešitve in delujemo preventivno. Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozoril,
da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati državo. “V tem
primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za
zaposlovanje,” je dodal.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora
ena glavnih prioritet postati ta, da “ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in
drugih”.
Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so
preventivni ukrepi, kot je nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje
rok, tako v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju “naša nova realnost. Brez tega
ni mogoče gnati gospodarstva naprej in zmanjšati škode,” je opomnil.
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Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo
delodajalci skupaj s strokovnjaki medicine dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene
tveganja in vključiti tudi novi koronavirus. “Treba je določiti ukrepe, ki preprečujejo
širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne,” je
dejala Ribičeva.

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

V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem
ur, zato lahko pri njih do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos
okužb še pospeši, je danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela,
prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič
Fikfak.
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi
preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov
delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki
pa se ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem
sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v podjetjih poskrbijo za
primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi
razumeti, kako se morajo obnašati.
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Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih
ukrepov posvetujejo s svojim specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki
bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za medicino dela vzpostavili
telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali varnostni
inženirji, če se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše
zagate se lahko povežejo tudi s specialisti na NIJZ.
Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v
Sloveniji, ki so dostopne na spletni strani GZS.
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi
dobrega preventivnega dela, kjer je pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in
zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe. Za morebitni drugi
val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da bodo ti taki,
da bodo v čim manjši meri ovirali delo in življenje.
Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino,
a to po besedah Sonje Šmuc “ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi”. Za letos
GZS pričakuje od 10- do 15-odstotni padec prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so
pričakovali. “Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks gospodarske klime
raste, tudi optimizem se veča,” je dejala.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Vir: Lokalec.si
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Gospodarstvo in zdravstvo opozarjata, da si Slovenija še
enega zapiranja države ne more privoščiti
Preventiva in skupno iskanje rešitev

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

2. 9. 2020, 14:23 | Aktualno | Vir: STA

Jure Makovec/STA

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v
Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala
generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da vsi skupaj iščemo rešitve in delujemo
preventivno.
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je danes poudarila, da mora ena glavnih prioritet postati ta, da "ne
hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
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Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je ob tem poudaril, da so
preventivni ukrepi, kot je nošenje zaščitne maske, ohranjanje razdalje in razkuževanje rok, tako
v gospodarstvu kot tudi v vsakdanjem življenju "naša nova realnost. Brez tega ni mogoče gnati
gospodarstva naprej in zmanjšati škode," je opomnil.

Državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič pa je izpostavila, da morajo delodajalci skupaj s strokovnjaki medicine
dela in varnosti pri delu revidirajo hišne ocene tveganja in vključiti tudi novi koronavirus. "Treba je določiti ukrepe, ki
preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne," je dejala Ribičeva.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko pri njih do okužbe pride še
lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, je danes opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino
dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

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

Študije pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija
gradbeništva in trgovine
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija
gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več
kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam,
kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je po njenem pomembno, da v
podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se
morajo obnašati.

Tako kot Ribičeva je tudi Dodič Fikfakova podjetja pozvala, naj se pri pripravi zaščitnih ukrepov posvetujejo s svojim
specialistom medicine dela ali varnostnim inženirjem, ki bosta pomagala s konkretnimi nasveti. Hkrati so na inštitutu za
medicino dela vzpostavili telefonsko številko, na katero bodo lahko poklicali specialisti medicine dela ali varnostni inženirji, če
se bodo soočili z zagato, kako rešiti posamezni primer. V primeru hujše zagate se lahko povežejo tudi s specialisti na NIJZ.

Inštitut je s pomočjo GZS posnel tudi 12 primerov dobrih praks zaščite v podjetjih v Sloveniji, ki so dostopne na spletni strani
GZS.

Drugi val
Generalna direktorica GZS Sonja Šmuc je povedala, da v prvem valu epidemije zaradi dobrega preventivnega dela, kjer je
pohvalila tako državne inštitucije kot podjetja in zaposlene, v nobenem od podjetij ni prišlo do večjega izbruha okužbe. Za
morebitni drugi val pričakujejo, da bo treba ukrepe izvajati še naprej, a hkrati tudi upajo, da bodo ti taki, da bodo v čim manjši
meri ovirali delo in življenje.
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Zaradi epidemije je v zadnjih mesecih bruto domači proizvod v Sloveniji padel za tretjino, a to
po besedah Sonje Šmuc "ni nič posebnega, saj je tako povsod v Evropi". Za letos GZS
pričakuje od 10- do 15-odstotni padec prodaje, kar pa je nekoliko manj kot so pričakovali.
"Negotovost je še visoka, a so obeti boljši, saj indeks gospodarske klime raste, tudi optimizem
se veča," je dejala.

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

Tudi predsednik OZS Branko Meh je opozori, da se gospodarstvu obeta katastrofa, če bo treba znova zapirati državo. "V tem
primeru bo več čakanja na delo, ampak se bodo vsi ti znašli na zavodu za zaposlovanje," je dodal.

142

02.09.2020

Aktualno24.si

Sreda, 13:52

Država: Slovenija

Kazalo

1/3

https://www.aktualno24.si/view/nikar-bolni-v-sluzb...

B.K./STA

Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli
1

Deli na:

2. Sep 2020,
13:29

Facebook

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

Twitter

Gospodarstvo si še enega zapiranja države ne more privoščiti. Zato je nujno, da
na delovno mesto ne hodimo bolni.
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Profimedia

Če imate simptome bolezni, ostanite doma. Če vam delodajalec tega ne dovoli, mu povejte, da je to
dobro zanj.
Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

Instagramu
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Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v
Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v
gospodarstvu povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po njenem nujno, da
delujemo preventivno.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato
lahko na delovnem mestu do okužbe pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb
še pospeši, pa je opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.

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

Delavce na delovnem mestu je potrebno nujno preventivno zaščititi
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti
predvsem proizvodnja, industrija gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko
predmeta, ki ga obdeluje več delavcev. Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so
se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se ni pojavila tam, kjer
so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci. Zato je
pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo
delavci, ki morajo tudi razumeti, kako se morajo obnašati.
To je izpostavila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki pravi, da bodo
delodajalci morali "določiti ukrepe, ki preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci
na delovnem mestu počutili varne."
V službo nikoli več bolni
Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je zato poudarila, da mora ena
glavnih prioritet postati ta, da "ne hodimo v službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih".
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Nikar bolni v službo, sicer si gospodarsko ne bomo opomogli
Sep 2, 2020 Svet24

Ponovnega zapiranja države zaradi novega koronavirusa si gospodarstvo ne more privoščiti, ne v Sloveniji ne v Evropi, je na novinarski
konferenci o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 v gospodarstvu povedala generalna direktorica GZS Sonja Šmuc. Zato je po
njenem nujno, da delujemo preventivno.
V Sloveniji je zaposlenih več kot 800.000 ljudi, ki v delovnih okoljih preživijo vsaj osem ur, zato lahko na delovnem mestu do okužbe
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pride še lažje kot sicer. Bliža se tudi zima, ki prenos okužb še pospeši, pa je opozorila predstojnica kliničnega inštituta za medicino dela
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Metoda Dodič Fikfak.
Delavce na delovnem mestu je potrebno nujno preventivno zaščititi
Študije po prvem valu epidemije so po besedah Dodič Fikfakove pokazale, da so prizadeti predvsem proizvodnja, industrija
gradbeništva in trgovine. Pri tem do okužb prihaja tudi preko predmeta, ki ga obdeluje več delavcev.
Pokazale so tudi, da več kot 10 odstotkov delavcev, ki so se po prvem valu vrnili na delo, trpi za posttravmatsko stresno motnjo, ki pa se
ni pojavila tam, kjer so imeli dobro organizirano preventivo in kjer so pri tem sodelovati tudi delavci.
Zato je pomembno, da v podjetjih poskrbijo za primerne preventivne ukrepe, kot tudi, da pri njih sodelujejo delavci, ki morajo tudi
razumeti, kako se morajo obnašati.
To je izpostavila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič, ki pravi, da bodo delodajalci morali “določiti ukrepe, ki
preprečujejo širjenje okužbe, in omogočajo, da bi se delavci na delovnem mestu počutili varne.”
V službo nikoli več bolni
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Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je zato poudarila, da mora ena glavnih prioritet postati ta, da “ne hodimo v
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službo bolni. To je odgovorno do nas in drugih”.
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Drugi tir ima 25-krat večji pomen za
slovensko logistiko kot gradbeništvo
Objavil/a Govori .se, dne 2020-09-02 ob 19:32:36

Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba
dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila
neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo slovenski gradbinci,
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ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor Masten.

undeﬁned
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Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za
slovensko gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo
vlogo slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor Masten.

undeﬁned
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Iz igre za drugi tir črtali več Kitajcev in Turkov
Katja Gleščič

Slovenija

02. 09. 2020, 20.01 , posodobljeno: 02. 09. 2020, 20.06
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V tekmi za posel gradnje drugega tira so še štirje gradbeni konzorciji. Projektno podjetje 2TDK je v prvi fazi
izbora sposobnost za gradnjo sicer priznala desetim izvajalcem, a je Kolektorju CPG in Gorenjski gradbeni
družbi delno uspelo s svojima revizijskima zahtevkoma na državni revizijski komisiji. Ta je razveljavila
odločitev 2TDK za šest ponudnikov, predvsem kitajskih in turških.

Dostopne ceste do trase drugega tira so že skoraj končane, gradbinec za viadukt čez Glinščico Markomark Nival pa je tudi že na
terenu. Foto: STA

LJUBLJANA > Po odločitvi državne revizijske komisije, ki so jo na 2TDK prejeli danes in jo še preučujejo, so v igri
tako za zdaj nesporno ostali Kolektor CPG z dvema turškima partnerjema, turški Cengiz, kitajski China
Communications Construction Company ter avstrijski Strabag v sodelovanju z nemškim in turškim partnerjem.
“Zadovoljni smo z odločitvijo državne revizijske komisije, dobili smo najmanj štiri dobre glavne izvajalce. Po sklepu
komisije moramo nekatere še pozvati k zamenjavi podizvajalcev, tako da si obetamo, da bomo na koncu v drugi fazi
imeli več kot štiri ponudnike. Več kot bo ponudnikov, nižja bo cena,” je komentiral Dušan Zorko, generalni direktor
2TDK.
1,4 - 2,2 milijarde evrov bo izgubila slovenska logistika v 30 letih, če drugega tira ne bo do
konca leta 2025
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Dušan Zorko (foto: Sta)

Covid ne bo višja sila pri izvedbi projekta
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Projektno podjetje bo v drugi fazi razpisa ponudnike pozvalo k predložitvi cene. Član uprave 2TDK Marko
Brezigar je ob tem poudaril, da bodo pri izboru izenačili ponudnike, ki bodo vstopili na naš trg. “Vsi gradbinci bodo
morali spoštovati slovensko kolektivno pogodbo za gradbeništvo, več kot polovico materiala bodo morali nabavljati
v EU. Poleg tega covid-19 ne bo več štel za višjo silo pri izvedbi projekta,” je napovedal.
Igor Masten, ekonomist
“Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko logistiko, če pride do zamika pri izvedbi
drugega tira, je 25-krat večja, kot bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih
gradbincev pri izvedbi projekta.”
Časovnica projekta po zagotovilih vodstva 2TDK še ni ogrožena, se pa že zelo mudi.

Brez tira vsako leto ob 145 milijonov dodane vrednosti

Prav spoštovanje postavljene časovnice izvedbe drugega tira je namreč ključno za prihodnost slovenske logistike,
sta poudarila tudi ekonomista Igor Masten in Aleš Groznik z Ljubljanske ekonomske fakultete, ki sta za 2TDK
pripravila analizo vpliva projekta drugi tir Divača-Koper na slovensko gospodarstvo.
Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK
“Po sklepu komisije moramo nekatere ponudnike še pozvati k zamenjavi podizvajalcev, tako
da si obetamo, da bomo za drugo fazo imeli več kot štiri ponudnike.”
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Igor Masten (foto: Sta)
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Že v primeru, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, bo zlahka prišlo do preusmeritve pretovora iz Luke Koper in
Slovenije v pristanišči Trst in Reka, saj sosednji državi pospešeno gradita svoja železniška koridorja med Trstom ni
Avstrijo ter Reko in Madžarsko. Slovenska logistika bi s tem po njunih izračunih izgubila med 1,4 in 2,2 milijarde
evrov v naslednjih 30 letih. “Logistična panoga se na srednji in dolgi rok ne bo razvijala,” je opozoril Masten.
Celotno slovensko gospodarstvo pa bi ob najbolj črnem scenariju, da odseka ne bi zgradili, izgubilo od 1,96 do 3,07
milijarde evrov dodane vrednosti med letoma 2026 in 2055. To je 145 milijonov evrov ali tretjino odstotka bruto
domačega proizvoda na leto.

Domači gradbinci - tveganje, da tira ne bo pravočasno

Ekonomista sta preverjala tudi učinke gradnje drugega tira na slovensko gradbeno panogo. Kljub temu, da je razpis
za gradnjo drugega tira pred koncem, so še prisotne težnje po tem, da bi ga ponovili in ga razdelili na več manjših
sklopov, da bi za posel laže konkurirali domači gradbinci.
Če bi slovenski gradbinci sodelovali kot podizvajalci glavnega tujega izvajalca, bi v času gradnje med letoma 2020
in 2025 to pomenilo 131,6 milijona evrov dodane vrednosti za slovensko gradbeno industrijo. Če pa bi projekt
razdrobili in bi bili slovenski gradbinci vodilni partner, pa bi bila dodana vrednost 204,1 milijona evrov. “Neto korist
slovenski gradbeni industriji bi v tem primeru znašala 72,5 milijona evrov,” je izpostavil Igor Masten. A ta korist bi
bila veliko manjša od izgube za slovensko logistiko. “Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko logistiko,
če pride do zamika pri izvedbi drugega tira, je torej približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist v primeru večje
vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta,” je poudaril Masten.
Deli:
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Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko kot
gradbeništvo

analiza
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Tamino Petelinšek/STA

Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko
gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi projekta večjo vlogo
slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor Masten.

Avtorja analize sta pri ovrednotenju osnovnih ekonomskih učinkov drugega tira na gospodarstvo črpala iz že obstoječih
študij, po besedah Mastena so bili osveženi zgolj izračuni. "Sama investicija ima za logistično in širšo gospodarsko panogo
velik pomen, kar se zrcali tudi v t.i. multiplikativnih učinkih. Neto multipikator je med 2,8 in 3,3, izhaja iz različnih študij, ki so
bile narejene v zadnjih petih letih," je dejal Masten.
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Kot je izpostavil v današnji predstavitvi analize, bi bilo vse tisto, kar omogoča realizacijo
pozitivnih neto učinkov, ogroženo, če pride do zamika pri realizaciji investicije ali celo do
nerealizacije drugega tira med Divačo in Koprom. "Panoga se na srednji in dolgi rok ne bo
razvijala," je opozoril.

Če drugega tira ni, bi gospodarstvo v obdobju 2026-2055 izgubilo med 1,96 in 3,07 milijarde evrov dodane vrednosti oz. bi,
kot je izpostavil Masten, letno izgubilo 145 milijonov evrov dodane vrednosti, kar je približno tretjina odstotka BDP.
Za slovensko logistiko bi bila izguba dodane vrednosti od 1,4 do 2,2 milijarde evrov, je izpostavil.
Bi pa imela korist gradbena panoga, v kolikor bi denimo projekt drugi tir razbili na manjše dele. V tem primeru je po
Mastenovih besedah logično, da bi lahko na razpisih uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila
vrednost učinka izvedbe del v primeru, če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska podjetja sodelovala
kot podizvajalec.

Dodana vrednost v gradbeni industriji
Če bi sodelovali kot partnerji, bi bila dodana vrednost v gradbeni industriji v času izvedbe projekta dobrih 131,6 milijona
evrov, če bi ob razdrobljeni izvedbi projekta delovala kot vodilni partner, bi bila vrednost 204,1 milijona evrov, je pojasnil
Masten. "Torej bi bila neto korist slovenski gradbeni industriji v znesku 72,5 milijona evrov," je ponazoril Masten.

Tako je treba teh dobrih 72 milijonov evrov primerjati z omenjenim razponom izgube za logistiko. "Potencialna izguba
dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je bi bila neto
korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta," je izračunal.
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Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob tem opozoril, da je slovensko gradbeništvo danes že pregreto, pa želijo še več. "Oni niso
v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje ... ga ni korenjaka, ki bi ta
projekt spravil skupaj," je poudaril.

Namen študije
Kot je dejal generalni direktor projektnega podjetja, je namen študije prav ta, da se poudari pomen logistike v Sloveniji. "V
kolikor slovensko gospodarstvo želi enakovredno vstopati v evropske in svetovne blagovne tokove, potrebuje dodano
vrednost. Ni namen, da kako drugo študijo izničimo, ampak damo težo tistemu, zakaj projekt potrebujemo," je dodal.
Tudi Groznik je izpostavil prednosti drugega tira, hkrati pa spomnil, da se v naši okolici in regiji intenzivno gradijo vsebinsko
zelo podobni projekti. Ti so, kot je dejal, za Slovenijo pomembni, ker predstavljajo konkurenco naši javni železniški
infrastrukturi. Tako kot drugi tir so namreč del ključnih koridorjev, ki jih EU soﬁnancira.

Glede na današnjo dinamiko in terminski načrt se ti projekti v regiji zaključujejo tik za
zaključkom izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Ta naj bi bil operativen leta 2026.

Obstoječa proga med Divačo in Koprom je prezasičena, je še dejal Groznik in dodal, da to dejstvo omejuje razvoj Luke
Koper, kar nakazujejo tudi številke. Medtem ko je bilo po letih rasti lani v koprskem pristanišču pretovorjenega tri odstotke
manj kontejnerjev, ga je bilo v Trstu devet odstotkov več, na Reki pa 17 odstotkov več, je dejal.
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Analiza: Drugi tir ima 25-krat večji
pomen za slovensko logistiko kot
gradbeništvo
Ljubljana, 2. septembra - Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi
gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko
gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri
izvedbi projekta večjo vlogo slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo
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za družbo 2TDK izdelala Aleš Groznik in Igor Masten.

Avtorja analize sta pri ovrednotenju osnovnih ekonomskih učinkov drugega tira na
gospodarstvo črpala iz že obstoječih študij, po besedah Mastena so bili osveženi zgolj
izračuni. "Sama investicija ima za logistično in širšo gospodarsko panogo velik pomen,
kar se zrcali tudi v t.i. multiplikativnih učinkih. Neto multipikator je med 2,8 in 3,3, izhaja
iz različnih študij, ki so bile narejene v zadnjih petih letih," je dejal Masten.
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Kot je izpostavil v današnji predstavitvi analize, bi bilo vse tisto, kar omogoča realizacijo
pozitivnih neto učinkov, ogroženo, če pride do zamika pri realizaciji investicije ali celo do
nerealizacije drugega tira med Divačo in Koprom. "Panoga se na srednji in dolgi rok ne
bo razvijala," je opozoril.
Če drugega tira ni, bi gospodarstvo v obdobju 2026-2055 izgubilo med 1,96 in 3,07
milijarde evrov dodane vrednosti oz. bi, kot je izpostavil Masten, letno izgubilo 145
milijonov evrov dodane vrednosti, kar je približno tretjina odstotka BDP.
Za slovensko logistiko bi bila izguba dodane vrednosti od 1,4 do 2,2 milijarde evrov, je
izpostavil.
Bi pa imela korist gradbena panoga, v kolikor bi denimo projekt drugi tir razbili na manjše
dele. V tem primeru je po Mastenovih besedah logično, da bi lahko na razpisih
uspešneje konkurirali domači gradbeniki. Avtorja analize sta preverila vrednost učinka
izvedbe del v primeru, če bi bila vodilni izvajalec slovenska podjetja ali če bi slovenska
podjetja sodelovala kot podizvajalec.
Če bi sodelovali kot partnerji, bi bila dodana vrednost v gradbeni industriji v času izvedbe
projekta dobrih 131,6 milijona evrov, če bi ob razdrobljeni izvedbi projekta delovala kot
vodilni partner, bi bila vrednost 204,1 milijona evrov, je pojasnil Masten. "Torej bi bila
neto korist slovenski gradbeni industriji v znesku 72,5 milijona evrov," je ponazoril
Masten.
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Tako je treba teh dobrih 72 milijonov evrov primerjati z omenjenim razponom izgube za
logistiko. "Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi
ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je bi bila neto korist v primeru
večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta," je izračunal.
Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob tem opozoril, da je slovensko gradbeništvo danes že
pregreto, pa želijo še več. "Oni niso v stanju sami tega projekta zgraditi. Če bi se projekt
razbil na več delov, kar bi bilo sicer lažje ... ga ni korenjaka, ki bi ta projekt spravil
skupaj," je poudaril.
Kot je dejal generalni direktor projektnega podjetja, je namen študije prav ta, da se
poudari pomen logistike v Sloveniji. "V kolikor slovensko gospodarstvo želi enakovredno
vstopati v evropske in svetovne blagovne tokove, potrebuje dodano vrednost. Ni namen,
da kako drugo študijo izničimo, ampak damo težo tistemu, zakaj projekt potrebujemo," je
dodal.
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Tudi Groznik je izpostavil prednosti drugega tira, hkrati pa spomnil, da se v naši okolici in
regiji intenzivno gradijo vsebinsko zelo podobni projekti. Ti so, kot je dejal, za Slovenijo
pomembni, ker predstavljajo konkurenco naši javni železniški infrastrukturi. Tako kot
drugi tir so namreč del ključnih koridorjev, ki jih EU sofinancira.
Glede na današnjo dinamiko in terminski načrt se ti projekti v regiji zaključujejo tik za
zaključkom izgradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Ta naj bi bil operativen leta
2026.
Obstoječa proga med Divačo in Koprom je prezasičena, je še dejal Groznik in dodal, da
to dejstvo omejuje razvoj Luke Koper, kar nakazujejo tudi številke. Medtem ko je bilo po
letih rasti lani v koprskem pristanišču pretovorjenega tri odstotke manj kontejnerjev, ga je
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bilo v Trstu devet odstotkov več, na Reki pa 17 odstotkov več, je dejal.
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Je geodetska inšpekcija pristojna za
presojanje določitve meje v naravi?
Geodetska inšpekcija šteje le enega inšpektorja, ki je pristojen za nadzor nad
izpolnjevanjem pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti za
gospodarske subjekte s področja geodezije in pooblaščene inženirje geodezije,
nad evidencami nepremičnin in zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in
stavb na območju celotne Slovenije.
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2. septembra 2020

Slika: merkantil-geo.si

Geodetska inšpekcija šteje le enega inšpektorja, ki je pristojen za nadzor nad
izpolnjevanjem pogojev za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti za
gospodarske subjekte s področja geodezije in pooblaščene inženirje geodezije,
nad evidencami nepremičnin in zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in
stavb na območju celotne Slovenije.
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Navajamo nekaj primerov ukrepanja, ki ponazarjajo zakonske pristojnosti nadzora, kot
so opredeljene v področni zakonodaji, kjer sta temeljna zakona Zakon o geodetski
dejavnosti ter Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti, in sicer v delu, ki določa, da
mora imeti geodetsko podjetje pridobljeno dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev in
da mora posamezne storitve, ki so podlaga za urejanje mej zemljišč in parcelacijo,
opraviti geodet z ustrezno strokovno izobrazbo in z opravljenim posebnim strokovnim
izpitom. Geodetska inšpekcija v inšpekcijskem postopku v zvezi z izvajanjem geodetske
inženirske dejavnosti od izvajalca zahteva pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje geodetske dejavnosti, ter fotokopije izpiska iz Poslovnega registra Slovenije,
dokazilo o sodelovanju posameznika, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja,
zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti ter dokazilo, da gospodarski subjekt ni v
stečajnem postopku. V kolikor ni ugotovljenih nepravilnosti, se inšpekcijski postopek s
sklepom ustavi.
Sicer zakon za kršitelje, ki opravljajo dejavnost, ki sodi v opis poklicnih nalog
pooblaščenih arhitektov in inženirjev, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje
dejavnosti predvideva globo v višini od 10.000 do 30.000 eurov za prekršek pravne
osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali
veliko gospodarsko družbo, pa v razponu od 20.000 do 60.000 eurov; z globo od 5.000
do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 2.500 eurov do 7.000 eurov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba v državnem organu ali odgovorna oseba
samoupravne lokalne skupnosti. Predpisana globa za prekršek posameznika pa je od
1.000 do 3.000 eurov.
V povezavi z nadzorom nad geodeti nemalokrat prejmemo tudi prijave, ki se nanašajo na
opravljanje geodetskih storitev na terenu in domnevne nepravilnosti geodetskih storitev,
a geodetska inšpekcija nima pristojnosti za ukrepanje v teh primerih. Recimo, ljudje se
pogosto ne strinjajo z določitvijo meje v naravi, a napačno mislijo, da lahko tako zadevo
uredi geodetska inšpekcija. Nestrinjanja z geodetskimi akti je možno reševati le v
sodnem postopku. Za skladnost izdelka oziroma dela s predpisi geodetske stroke je
odgovoren geodet, ki s svojim podpisom in identifikacijsko številko na izdelku jamči za
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pravilnost svojega izdelka. Prav tako lahko le sodišče presoja in odloča o “napakah”, ki se
nanašajo na konkretne akte geodetskih uprav, ki so jih stranke zaznale v arhivskih
podatkih geodetskih uprav.
Če so zaradi nepravilne izvedbe geodetske storitve ali zaradi nepravilne izdelave
elaborata podatki v zemljiškem katastru ali katastru stavb evidentirani napačno, napaka
pa se ugotovi ob uporabi teh podatkov, geodetska uprava pozove geodetsko podjetje ali
projektanta, ki je nepravilno izvedel geodetsko storitev ali nepravilno izdelal elaborat, da
napako odpravi v določenem roku. Če tega ne storita, poskrbi za odpravo napak
geodetska uprava na stroške geodetskega podjetja ali projektanta. Zaradi škode, ki je
zaradi strokovne napake geodetskega podjetja ali projektanta v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti nastala strankam ali tretjim osebam, če od datuma evidentiranja
podatkov v zemljiškem katastru ali katastru stavb ni preteklo več kakor pet let, lahko
geodetska uprava uveljavljala povračilo stroškov pri zavarovalnici, kjer ima gospodarski
subjekt sklenjeno zavarovanje. O sporu glede temelja in višine odškodnine odloča
pristojno sodišče.

Poleg tega geodetska inšpekcija izvaja tudi nadzor in odloča o prekrških za kršitve
Zakona o evidentiranju nepremičnin, Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in
stavb, skupaj s številnimi podzakonskimi akti.
Večino našega dela predstavljajo prekrškovni postopki, nemalokrat uvedeni na predlog
Geodetske uprave v povezavi z neustreznimi ali nepopolnimi podatki o posameznih delih
in stavbah v registru nepremičnin ter zato ker lastnik nepremičnine ni vpisal v kataster
stavb, ki je poleg zemljiškega katastra temeljna evidenca o nepremičninah. Po Zakonu o
evidentiranju nepremičnin je vpis stavbe v kataster stavb obvezen, če stavba izpolnjuje
zakonsko predpisane pogoje.
Ko območna geodetska uprava ugotovi, da neka nepremičnina ni vpisana v kataster
stavb, z dopisom pozove lastnika, da v določenem roku po prejemu poziva vloži zahtevo
za vpis stavbe v kataster stavb. Če lastnik nepremičnine te zahteve ne vloži, geodetska
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uprava poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper tega
lastnika nepremičnine.
Geodetska inšpekcija uvede postopek o prekršku ter o tem obvesti kršitelja, ki se lahko v
petih dneh od vročitve obvestila pisno izjavi o dejstvih oziroma o okoliščinah prekrška, ki
ga je storil, ker kot posameznik pri Območni geodetski upravi, kljub njenemu pozivu, v
predpisanem roku ni vložil zahteve za vpis stavbe v kataster.
Kršitelji po prejetem obvestilu večinoma geodetski inšpekciji posredujejo dokazila, da so
vložili na pristojni geodetski upravi zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb, s čimer pred
izdajo prekrškovne odločbe izpolnijo predpisano obveznost, zato se jim na podlagi ZP-1
izreče opomin, dolžni pa so plačati stroške postopka – sodno takso v višini 30,00 EUR.
Tovrstnih primerov je na geodetski inšpekciji zelo veliko, tako da vseh ni mogoče
obravnavati pred zastaralnim rokom.
Geodetska inšpekcija je pristojna za uvedbo postopka o prekršku, tudi če dobi podatek,
da je nekdo samovoljno odstranil tablico s hišno številko in imenom ulice s stavbe, kadar
ima stavba uradno določeno hišno številko ( Zakon o določanju območij ter o imenovanju
in označevanju naselij, ulic in stavb).

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

Tako imamo primer, ko smo uvedli prekrškovni postopek zoper kršitelja, ki je z župnišča
odstranil tablo z označitvijo ulice in hišne številke. O tem nas je obvestil občan in ki je
na to temo prebral članek v medijih. Kršitelj je bil spoznan za odgovornega za prekršek
po drugem odstavku 33. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in
označevanju naselij, ulic in stavb in kaznovan z globo v višini 150 evrov, poravnati pa je
moral tudi 40 evrov sodne takse.
Zaradi neplačila je inšpekcija predala izterjavo Finančni upravi republike Slovenije.
Pogoste so tudi prijave v zvezi z odstranitvijo oz. poškodovanjem mejnih znamenj.
Geodetska inšpekcija lahko za odstranitev ali kakršnokoli poškodovanje mejnikov ali
postavitev, prestavitev ali odstranitev mejnikov v nasprotju s prvim odstavkom 123.
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člena Zakonu o evidentiranju nepremičnin uvede prekrškovni postopek, nima pa podlage
v materialnem predpisu za izdajo ureditvenih odločb.
Nedavno smo prejeli prijavo zoper občino, ki je odstranila mejnik. Na podlagi dodatno
zbranih dejstev in dokazov, domnevnemu kršitelju ni bilo moč očitati storitve prekrška,
zato se je prekrškovni organ odločil, da ne bo izdal odločbe o prekršku.
Ugotovljeno je bilo, da odstranitev mejnika ni bila namerna. Do odstranitve mejnika je
prišlo med gradnjo kanalizacije s strani izvajalca, in sicer po nesreči. Gradbena družba je
nato poskrbela, da je pooblaščeno geodetsko podjetje izvedlo ponovno označitev meje.
Postavitev, prestavitev ali odstranitev mejnikov lahko izvede geodetsko podjetje, ki ima
dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.
Pri tem je potrebno opozoriti, da gre pri odstranitvi mejnika lahko za kaznivo dejanje
preprečitve dokazovanja iz 285.člena Kazenskega zakonika, ki določa, da kdor zato, da bi
preprečil ali otežil dokazovanje, odstrani, uniči, pokvari, premakne ali prestavi mejnik,
zemljemersko znamenje ali sploh kakšno znamenje o lastninski pravici na nepremičnini
ali pravici do uporabe vode ali kdor z enakim namenom tako znamenje postavi napačno,

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

se kaznuje z zaporom do treh let.
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Drugi tir ima 25-krat večji pomen za slovensko logistiko
kot gradbeništvo
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Če drugega tira med Divačo in Koprom ne bi gradili, bi bila potencialna izguba dodane vrednosti
za slovensko gospodarstvo približno 25-krat večja, kot bi bila neto korist, če bi imeli pri izvedbi
projekta večjo vlogo slovenski gradbinci, ugotavlja analiza, ki sta jo za družbo 2TDK izdelala
Aleš Groznik in Igor Masten.
Odprite novico na: Playboy
Prikaži vse iz tega vira: Playboy
Prikaži vse iz te kategorije: Razno
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ŠC Kranj na 2. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci v Ljubljani, 3. in 4.
september 2020
2. september 2020
Na 2. Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci bo o izzivih pri usposabljanju kvaliﬁciranih poklicev govorila gospa Nada
Šmid, ravnateljica Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Šolskega centa Kranj, Šolskega centra Kranj.
Med odmori vas vabimo, da nas obiščete ob informativnih panojih, kjer bomo predstavljali Mednarodno iniciativo za
gradbeništvo »Načrt za gradbeništvo«.
Intenzivna gradbena aktivnost ter vrsta sprememb v gradbeno-prostorski in okoljski zakonodaji v zadnjih dveh letih sta
prinesli popolnoma nove izzive, na katere bomo poskusili odgovoriti na 2.Gradbeno-prostorsko-okoljski konferenci z
nazivom: Gradbeništvo kot strateška dejavnost za državo in Gradbenik kot poklic prihodnosti.
2. Gradbeno-prostorsko-okoljska konferenca bo v Ljubljani, 3. in 4. septembra 2020.
Več o dogodku: http://gradbeno-prostorsko-okoljska-konferenca.si/
Povezava do projekta Blueprint: http://constructionblueprint.eu/sl/domaca-stran/
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Prosimo udeležence in zainteresirano javnost, ki spremlja aktivnosti ŠC Kranj, da odgovorite na 5 kratkih tematskih
vprašalnikov>>
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