Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 4. 2020
Število objav: 18
Internet: 15
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 18
Inženirski dan: 0

Naslov

Več ljudi je ostalo brez zaposlitve

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...bilo tudi podaljšanje pravice prejemanja nadomestila za tiste, ki sem jim v tem času izteče. Delodajalci, med katerimi
jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so marca
zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest, 34,7 odstotka manj kot februarja in...

Naslov

Marca 0,5-odstotna mesečna rast števila brezposelnih (dopolnjeno)

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...marca zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest, kar je 34,7 odstotka manj kot februarja in 45,3 odstotka manj kot
marca 2019. Največ jih je bilo iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva. V prvem
tromesečju letošnjega leta je bilo medtem na zavodu v povprečju prijavljenih 78.393...

Naslov

Vlada intenzivno preučuje, kako postopoma sprostiti gospodarski krč in ponovno zagnati
gospodarstvo

Zaporedna št.
3

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

STA , M. N.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2. Med gospodarskimi
panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere ne velja prepoved prodaje izdelkov
in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz....

Naslov

SEDAJ JE V LUČI RECESIJE POTREBNO PODPRETI GOSPODARSTVO, KI ŠE DELA:
Luka Koper, CPK sta le dva primera, kjer so ob ustrezni zaščiti zaposlenih nadaljevali
dejavnosti

Zaporedna št.
4

Medij

Regionalobala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Avtomobilska industrija se ustavlja, pa ne zato, ker ne bi mogli delati, temveč zato, ker nimajo od prejšnjega tedna
komu prodajati," razlaga Rakar in dodaja: "Gradbeništvo je prav tako panoga, ki lahko dela. Tudi trgovine z gradbeno
opremo so lahko odprte, če prodajajo pravnim osebam. So dejavnosti, ki so v neposrednem stiku...

Naslov

Maja Sunčič: Pod Janšo nam gre vsak dan slabše. Obljubljal je nebesa, zdaj nas bo spravil
na beraško palico! (KOLUMNA)

Zaporedna št.
5

Medij

Reporter.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

Maja Sunčič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...izjeme v teh težkih časih in profitiranje od koronakrize. Če je zaradi zdravstvenih razlogov prepovedal druge
dejavnosti, ki so bistveno pomembnejše od gradbeništva, bi moral prepovedati delo tudi gradbincem. Podobno velja za
cvetličarski lobi. Kdo pa potrebuje cvetličarne? A kdo je in pije rože, se z njimi umiva...

2

Naslov

Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z ustrezno zaščito

Zaporedna št.
6

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
29

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2. Omilitev omejitev
za gradbeništvoMed gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere
ne velja prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih...

Naslov

Več ljudi je ostalo brez zaposlitve

Zaporedna št.
7

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 4. 4. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Dars lahko dela na vso moč

Zaporedna št.
8

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 4. 4. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Žana Vertačnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

In vendar se vrti

Zaporedna št.
9

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
44

Avtor

Rasto Ovin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

(TURIZEM) Izgubljenega gosta ne nadomestiš nikoli

Zaporedna št.
10

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
52

Avtor

Timotej Milanov, Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 490 cm2

...Zaradi tega je več kot na mestu včerajšnja odločitev vlade, da ob upoštevanju veljavnih varnostnih meril sprosti
omejitve pri poslovanju vrtnarij in v gradbeništvu. Gotovo pa moramo še naprej. Pogledati je treba, kako bi si lahko
pomagali z dobro prakso, ki je doslej uspela zagotavljati delovanje še drugih dejavnosti,...

Naslov

Internet

Stran: 5

OBNOVA CEST Dars lahko dela na vso moč Krizno obdobje je čas za pospešeno krpanje slovenskega avtocestnega
omrežja, a naj prazne ceste ne spodbudijo prehitre vožnje Žana Vertačnik Krizno obdobje zaradi epidemije novega
koronavirusa Družba za avtoceste v Republiki Slovenji (Dars) izkorišča za

Naslov

Internet

Površina: 443 cm2

...je bilo tudi podaljšanje pravice prejemanja nadomestila za tiste, ki sem jim v tem času izteče. Delodajalci, med
katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so
marca zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest, 34,7 odstotka manj kot februarja in...

Naslov

Tisk

Stran: 4

...predvideva enostavne rešitve in je v pomoč gospodarstvu.«Grah poudarja, da v turizmu veljajo nekoliko drugačne
zakonitosti kot v drugih gospodarskih panogah.»V gradbeništvu ali industriji lahko izgubljeno kasneje nadomestiš z
delom v dodatnih izmenah, izgubljenega gosta pa nikoli več ne nadomestiš.« Grah meni, da bi se morali...

3

Naslov

Ali ste vedeli ?

Zaporedna št.
11

Medij

Prepih, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 4. 2020

Stran v zbirki:
53

Avtor

Franci Klemenčič

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Naslov

Po omejevalnih ukrepih bo treba zagnati gospodarstvo

Zaporedna št.
12

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
55

Avtor

Andreja Šalamun

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 102 cm2

...Ali ste vedeli ? »Daje v letu 2018 stopil v Sloveniji v veljavo gradbeni zakon. Ob tem je določeno, da morajo v
upravnih enotah v katerih odločajo o zaprosilu za dovoljenje, izdati to v 60. dnevih. Če vloga ni popolna pa se lahko...

Medij

Internet

Stran: 13

...velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa
ne morejo spoštovati. Gradbeništvo naj nadaljuje z deli Poleg tega pa na MzI razmišljajo tudi o obdobju, ko bodo
omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oziroma ko bo, kot je dejal Vrtovec,...

Naslov

SEDAJ JE V LUČI RECESIJE POTREBNO PODPRETI GOSPODARSTVO, KI ŠE DELA:
Luka Koper, CPK sta le dva primera, kjer so ob ustrezni zaščiti zaposlenih nadaljevali
dejavnosti

Zaporedna št.
13

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
64

Avtor

T. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...industrija se ustavlja, pa ne zato, ker ne bi mogli delati, temveč zato, ker nimajo od prejšnjega tedna komu prodajati,"
razlaga Rakar in dodaja: "Gradbeništvo je prav tako panoga, ki lahko dela. Tudi trgovine z gradbeno opremo so lahko
odprte, če prodajajo pravnim osebam. So dejavnosti, ki so v neposrednem stiku...

Naslov

In vendar se vrti

Zaporedna št.
14

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
76

Avtor

Rasto Ovin

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Zaradi tega je več kot na mestu včerajšnja odločitev vlade, da ob upoštevanju veljavnih varnostnih meril sprosti
omejitve pri poslovanju vrtnarij in v gradbeništvu. Gotovo pa moramo še naprej. Pogledati je treba, kako bi si lahko
pomagali z dobro prakso, ki je doslej uspela zagotavljati delovanje še drugih dejavnosti,...

Naslov

Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z ustrezno zaščito

Zaporedna št.
15

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
78

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2. Med gospodarskimi
panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere ne velja prepoved prodaje izdelkov
in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz....

4

Naslov

Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z ustrezno zaščito

Zaporedna št.
16

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
80

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2. Omilitev omejitev
za gradbeništvoMed gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere
ne velja prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih...

Naslov

GBC Slovenija s koristnimi nasveti za projektante in upravnike večstanovanjskih stavb

Zaporedna št.
17

Medij

Revija-energetik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
84

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...učinkovitosti, zmanjšanju okoljskega vpliva stavb in zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo stavbe
skozi svoj življenjski cikel. Področje gradbeništva z vidika trajnostnih meril doživlja velike spremembe, zato je vloga
GBC pri izmenjevanju znanj med strokovnjaki in pri izobraževanju deležnikov, med katerimi...

Naslov

OFF z zasebnostjo!

Zaporedna št.
18

Medij

Radiostudent.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 4. 2020

Stran v zbirki:
87

Avtor

Gea Saje

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Dober dan. Od danes se v Sloveniji na delovna mesta vračajo zaposleni v vrtnarijah, drevesnicah, cvetličarnah in
delavci v gradbeništvu. Vse seveda ob zagotavljanju primerne razdalje. Državni zbor je s 53 glasovi za potrdil prvi
sveženj ukrepov tako imenovanega mega protikorona zakona....

5

Delo.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 21:05
Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/vec-ljudi-je-...

1/4

BREZPOSELNOST | DELO OD DOMA | ČAKANJE NA DELO |KORONAVIRUS

Več ljudi je ostalo brez zaposlitve
Na zavodu za zaposlovanje se je marca na novo prijavilo kar
7848 oseb, 51,7 odstotka več kot februarja in 56,2 odstotka
več kot marca 2019.
Objavljeno
03. april 2020 21.00

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

Posodobljeno
03. april 2020 21.00

Odpri galerijo
Po raziskavi Mediane 38 odstotkov vprašanih delo opravlja kot ponavadi. Foto Leon Vidic

Barbara Hočevar

6

Delo.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 21:05
Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/vec-ljudi-je-...

2/4

Ljubljana – Marca se je število brezposelnih zelo povečalo, sporoča zavod za zaposlovanje. Konec marca je bilo na zavodu prijavljenih 77.855 oseb, kar je 0,5 odstotka več kot februarja
in 1,7 odstotka več kot pred enim letom. V zadnjih tednih so zaznali hitro rast na novo prijavljenih, posebno tistih, ki so prejeli odpoved iz poslovnih razlogov.
Marca se je na zavodu prijavilo 7848 brezposelnih oseb, 51,7 odstotka več kot februarja in 56,2 odstotka več kot marca 2019. Podatki za trimesečje kažejo, da se je v tem obdobju na
novo prijavilo 24.308 ljudi, kar je 12,8 odstotka več kot lani, zaposlilo pa se je 16.566 brezposelnih, kar je 10,2 odstotka manj kot v prvih treh mesecih leta 2019.
V prvem trimesečju se je 13.112 oseb prijavilo na zavod, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, 1695 jih je prvič iskalo zaposlitev; 5375 pa je bilo trajno presežnih delavcev in
stečajnikov, kar je skoraj 79 odstotkov več kot v istem obdobju lani.
Februarja je denarno nadomestilo za brezposelnost prejemalo 24.105 ljudi, povprečna višina izplačanega je bila 733 evrov bruto. Marca je upravičenost do nadomestila potekla 3506
ljudem, aprila pa bo še 2191. Med pobudami, ki v prvem paketu ukrepov proti širjenju koronavirusa še niso bile upoštevane, je bilo tudi podaljšanje pravice prejemanja nadomestila za
tiste, ki sem jim v tem času izteče.
Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so marca zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest,
34,7 odstotka manj kot februarja in 45,3 odstotka manj kot marca 2019.

Obveznosti med delom in otroki

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

Koliko ljudi dela na daljavo in kako usklajujejo službo in šolske naloge otrok, je bilo eno izmed vprašanj, ki jih je Mediana postavila 602 anketiranim, ki predstavljajo reprezentativen
vzorec za Slovenijo po spolu, starosti in regiji, v raziskavi Službene obveznosti in delo na daljavo na začetku koronakrize, opravljene 24. in 25. marca. Med vprašanimi jih 38 odstotkov
delo opravlja kot običajno, četrtina od doma, na daljavo, dobra petina jih je na čakanju, le štirje odstotki koristijo dopust, 12 odstotkov pa jih je odgovorilo z »drugo«.

obveznosti Foto Infografika
Pri varstvu in izobraževanju otrok jih 31 odstotkov pravi, da delo z otroki in za službo izmenjuje z drugimi družinskimi člani, zanimive pa so razlike pri tem odgovoru glede na spol
anketiranca. Da si delo z otroki in za službo izmenjuje z drugimi družinskimi člani, trdi 76 odstotkov moških in po drugi strani le 24 odstotkov žensk. Razlike v odgovorih so tudi glede
na vrsto lastništva podjetja – med tistimi, ki si izmenjujejo obveznosti z drugimi družinskimi člani, jih je 53 odstotkov zaposlenih v podjetjih v zasebni lasti in 45 odstotkov v državni
lasti.

7

Delo.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 21:05
Kazalo

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

https://www.delo.si/novice/slovenija/vec-ljudi-je-...

3/4

usklajevanje Foto Infografika
Dobra četrtina sodelujočih v raziskavi delovne obveznosti prilagodi ukvarjanju z otroki – tako pravi 46 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk. Med vsemi, ki so odgovorili pritrdilno,
jih 72 odstotkov dela v zasebnem podjetju, 24 pa v državnem.
Nekaj več kot desetina daje prednost delovnim obveznostim ter se nato posveti hčeram in sinovom. Med tistimi, ki imajo tak vrstni red, je 60 odstotkov moških in 40 odstotkov žensk; 69
odstotkov jih je zaposlenih v podjetjih v državni lasti, 31 odstotkov pa v zasebnih.

8

Delo.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 21:05
Kazalo

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

https://www.delo.si/novice/slovenija/vec-ljudi-je-...

4/4

po podjetjih Foto Infografika
Pri petini vprašanih so otroci večinoma samostojni pri svojih nalogah.
V kontekstu spremljanja vedenja državljanov v času epidemije, a ne povsem povezano s fleksibilnostjo dela na domu, so anketirane vprašali še, kako skrbijo za preskrbo z živili. Kar 54
odstotkov jih ima zalogo osnovnih živil, druga pa sproti dokupujejo, 15 odstotkov si je zadostno zalogo naredilo pred uvedbo izrednih razmer, enak delež pa ima osnovno zalogo, nekaj
hrane pridelajo sami. Slaba desetina živila kupuje sproti, sedem odstotkov pa je odgovorila »drugo«.

9

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

03.04.2020
Petek,
Friday 12:36
Kazalo

12:36
https://www.sta.si/2748237/marca-0-5-odstotna-mese...

1/1

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

Marca 0,5-odstotna mesečna rast števila
brezposelnih (dopolnjeno)
Epidemija koronavirusa je prekinila ugodno gibanje brezposelnosti. Rast števila na novo registriranih brezposelnih se je
marca zaradi negotovih razmer hitro povečala, zaposlovanje pa se je upočasnilo. Minuli mesec je bilo tako registriranih
77.855 brezposelnih oseb, kar na mesečni ravni predstavlja 0,5-odstotno, na letni pa 1,7-odstotno rast.
Kot so danes objavili na Zavodu RS za zaposlovanje, se je minuli mesec v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 7848
brezposelnih, kar je 51,7 odstotka več kot februarja in 56,2 odstotka več kot marca lani.
Med novoprijavljenimi je bilo 3320 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 450 iskalcev prve zaposlitve, 103
brezposelni zaradi stečajev in 2441 trajno presežnih delavcev.
Prav število slednjih posebej izstopa. V mesečni primerjavi se je zvišalo za 200,2 odstotka, v letni pa za 211,4 odstotka.
Med presežnimi delavci je bila skoraj tretjina takih, ki jim je delovno razmerje prenehalo v gostinstvu, sledijo tisti iz
predelovalnih dejavnosti in trgovine.
V primerjavi s februarjem se je sicer povečalo tudi število stečajnikov (+47,1 odstotka), in tistih, ki jim je prenehala
zaposlitev za določen čas (+26,1 odstotka).
Od 7477 brezposelnih oseb, ki jih je marca zavod odjavil iz evidence, pa se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6033 oseb
, kar je sicer 3,4 odstotka več kot februarja, a 20,1 odstotka manj kot marca lani.
Kot so še pojasnili v zavodu, se je minuli mesec v mesečni primerjavi brezposelnost povečala v sedmih območnih službah
, najbolj v kranjski (+3,1 odstotka), novogoriški (+2,8 odstotka) in velenjski (+2,3 odstotka). Manj brezposelnih je bilo v
območnih službah Sevnica (-0,4 odstotka), Ptuj (-1,1 odstotka), Celje (-1,3 odstotka), Novo mesto (-1,7 odstotka) in
Murska Sobota (-4,4 odstotka).
Posledica poslabšanja gospodarskih razmer v letošnjem marcu je tudi porast števila brezposelnih v primerjavi z lanskim
marcem. Nižjo brezposelnost kot pred letom sta imeli v preteklem mesecu le še območni službi Ljubljana in Nova Gorica.
Največje medletno povečanje so beležile območne službe Kranj, Velenje in Ptuj.
Delodajalci so marca zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest, kar je 34,7 odstotka manj kot februarja in 45,3 odstotka
manj kot marca 2019. Največ jih je bilo iz gradbeništva, predelovalnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva.
V prvem tromesečju letošnjega leta je bilo medtem na zavodu v povprečju prijavljenih 78.393 brezposelnih, kar medletno
predstavlja dvoodstoten padec.
Zavod je ob tem povzel še podatke državnega statističnega urada o stopnji registrirane brezposelnosti - zadnji so na voljo
za januar, ko je bila pri dveh odstotkih. To je bilo 0,5 odstotne točke več kot decembra lani in 0,4 odstotne točke manj kot
januarja lani.
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Vlada intenzivno preučuje, kako postopoma sprostiti gospodarski krč
in ponovno zagnati gospodarstvo
Save

AKTUALNO
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Hudo.com

3. Apr 2020

A če želimo zagnati proizvodnjo, moramo zagotoviti dovolj zaščitnih
sredstev, je na današnji novinarski konferenci poudaril govorec vlade
za covid-19 Jelko Kacin. Doma želi vlada dnevno proizvodnjo 100.000
mask.
4
Omejevanje virusa je po navedbah Kacina prioriteta. Hkrati pa bo treba čim prej sprostiti nastali
gospodarski krč in ponovno zagnati čim več panog. “Zato ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
prioritetno pozornost namenja domači proizvodnji zaščitnih sredstev, ki bi bila na voljo zaposlenim v teh
panogah,” je dejal.
Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in domove za
ostarele, je pojasnil Kacin.
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Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je tudi zato v četrtek obiskal podjetja, ki proizvajajo zaščitne
maske. Ob zagotavljanju večjega števila mask iz uvoza je Kacin namreč podčrtal tudi velik pomen domače
proizvodnje.
“Naš namen je, da bi dnevno iz lokalne proizvodnje zagotovili vsaj 100.000 mask,” je pojasnil. Ta številka
je sicer že dosežena, a “poraba bo velika”, je izpostavil vladni govorec.
Počivalšek je prav danes prek Twitterja sporočil, da je v skladišče Civilne zaščite v Rojah zjutraj prispel
milijon troslojnih zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500
mask FFP2.
Med gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere ne
velja prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih
gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Nekatera gradbišča so že doslej delovala – vlada je v zadnjih dneh pojasnjevala, da je bilo mogoče dela
nadaljevati tam, kjer je investitor podjetje, saj vladni odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga
in storitev neposredno potrošnikom ne posega v razmerja med podjetji. Prav tako so bila dovoljena dela,
nujna za preprečevanje ogrožanja zdravja in življenja.
A mnoga velika gradbišča so zaprta, je poudaril Kacin, izziv je tudi zagotavljanje gradbenega materiala.
Ob rahljanju pravil za gradbena dela pa je Kacin napovedal, da se bodo okrepili nadzori tako s strani
inšpekcijskih kot drugih pooblaščenih subjektov, ki naj bi zagotovili, da bodo gradbeni delavci ustrezno
zaščiteni. Ob sproščanju gospodarskega krča namreč “ne smemo opustiti prizadevanj” za odpravo
epidemije, je spomnil Kacin.
Teme
gospodarstvo

koronavirus

Slovenija
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SEDAJ JE V LUČI RECESIJE POTREBNO
PODPRETI VSE, KI ŠE DELAJO: Luka
Koper, CPK sta le dva primera, kjer so ob
ustrezni zaščiti zaposlenih nadaljevali
dejavnosti
Koper
T.K. - Uredništvo - Foto: Facebook/Luka Koper/Kristjan Stojaković/Jernej Vrtovec/Arriva Slovenija, Tomaž
Primožič/Zdravko Primožič/FPA, Unsplash, CPK, Twitter/Slovenske železnice - 03.04.2020 ob 10:36
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V zadnjih dneh se je na nas obrnilo več zaskrbljenih bralcev, ki tudi v času
posebnih ukrepov zaradi epidemije hodijo v službo. Gre za osebe, ki delajo v
velikih podjetjih, kjer je prisotnih po nekaj sto ljudi, ki so se primorani med
sabo pogovarjati. Strah imajo predvsem pred tem, da bi okužbo prinesli domov
in jo prenesli na družinske člane. In vendar, tudi v času izrednih ukrepov,
nekatera podjetja (gradbena panoga, Luka Koper, določena proizvodna
podjetja) delajo. Kot poudarja direktor Primorske gospodarske zbornice Robert
Rakar, ne vidi razloga, zakaj določena podjetja ne bi obratovala.
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Ena od največjih družb, ki zaradi strateškega pomena v teh dneh mora
obratovati, je Luka Koper. Pred dnevi je bilo nekatere delavce zelo strah, da bi
se okužili, a se je izkazalo, da so prav med njimi tudi takšni, ki so se pri ukrepih
za preprečevanje širjenja okužbe vedli povsem neodgovorno. Še vedno se je
našel kakšen, ki je na delo prišel bolan, čeprav so to izrecno prepovedali, so
povedali v vodstvu družbe.
Že februarja so v Luki Koper imenovali posebno delovno skupino, ki izvaja
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe na območju pristanišča. Med drugim
opravljajo testiranja.
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"Razmere so danes veliko bolj umirjene in utečene, kot so bile na začetku
izvajanja zaščitnih ukrepov," pravi Sebastjan Šik, predstavnik stikov z
javnostmi v Luki Koper. "Velika večina prisotnih v pristanišču ukrepe spoštuje.
Zaposleni se zavedajo, da delijo enako usodo kot vsi ostali zaposleni v
Sloveniji, ki v teh težkih dnevih skrbijo, da ekonomija ne zamre. Tako kot v
ostalih kolektivih in na sploh med ljudmi, so tudi pri nas posamezniki, ki ta
pritisk težje prenašajo, in so taki, ki so še vedno lahkomiselni."
V pristanišču imajo zato na terenu ekipe civilne zaščite in varnostnikov, ki
opozarjajo morebitne kršitelje zaščitnih ukrepov.
"Do sedaj nismo zaznali hujših kršitev, ki bi zahtevale strožje sankcije. Gre
bolj za to, da se ljudje v času malice in počitka spozabijo in ne vzdržujejo
zadostne distance. Sredi delovnega procesa takih primerov skorajda ni, saj jih
večina poteka tako, da ne zahteva tesnega fizičnega stika dveh oseb. Novih
primerov suma okužbe v zadnjem obdobju nismo obravnavali," še dodaja Šik.
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Eno največjih primorskih podjetij, ki v teh dneh dela, je tudi CPK. Kot
poudarjajo glede zaščitnih ukrepov sledijo navodilom in priporočilom
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Gospodarske zbornice
Slovenije in Zbornice za zdravje in varstvo pri delu.
"V skladu z vsemi priporočili izvajajo določena dela, zaposlene redno
obveščamo glede preventivnih ukrepov. Še poglobljeno skrbimo za
njihovo varnost na delovnem mestu," pojasnjujejo v družbi ter dodajajo, da se
zaposleni zavedajo resnosti nastale situacije in upoštevajo ukrepe.
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"Tovrstne situacije zaradi svoje izrednosti povzročajo med drugim tudi
veliko gospodarsko negotovost. Trenutno beležimo upad dela, saj smo ne le
CPK, ampak celotna panoga v negotovem položaju ravno v času največje
gradbene sezone," so zaskrbljeni v podjetju.
Da določene gospodarske panoge ne bi delale še naprej, ne vidi razloga prvi
mož Primorske gospodarske zbornice Robert Rakar.
"Luka Koper mora funkcionirati, ker sodi na seznam kritične infrastrukture in
mora zagotavljati delovanje 24 ur dnevno 365 dni v letu. Je eden ključnih
elementov slovenske ekonomije. Sicer obstajajo določeni pomisleki pri
nekaterih, večina zaposlenih pa nima težav. Ladje prihajajo, niso pa tako polne
kot so bile v najboljših časih. Avtomobilska industrija se ustavlja, pa ne zato,
ker ne bi mogli delati, temveč zato, ker nimajo od prejšnjega tedna komu
prodajati," razlaga Rakar in dodaja:
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"Gradbeništvo je prav tako panoga, ki lahko dela. Tudi trgovine z gradbeno
opremo so lahko odprte, če prodajajo pravnim osebam. So dejavnosti, ki so v
neposrednem stiku s kupci, to so predvsem storitvene dejavnosti. So pa tudi
dejavnosti, pri katerih ni neposrednega stika z zaposlenimi. Če zagotoviš
zaščitno opremo, ne vidim razloga, da dejavnost ne bi mogla iti naprej. Zato
dajmo ohraniti, kar lahko ohranimo. Veliko težje je nekaj na novo zagnati, kot
pa ohraniti minimalne obrate. V drugem primeru bo potrebnega veliko več
denarja. Za te ukrepe pričakujemo, da bodo zajeti v drugem paketu, ki gre v
obravnavno v državnem zboru predvidoma prihodnji teden."
Kot pravi Rakar, je prvi paket vladnih ukrepov socialen in se v njem vidijo
predvsem samozaposleni, upokojenci, kulturniki, študentje, … Manjka pa
še drugi paket ukrepov, tako Rakar, ki bo zagnal gospodarstvo. V javnosti je
vse več pomislekov, ali je pošteno, da delajo samo nekatere dejavnosti. Rakar
verjame, da bi ljudje rajši delali kot bili zaprti v stanovanjih.
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Robert Rakar
"Vendar moramo najprej zagotoviti pogoje, da bi vsi skupaj lahko delali. Zato
ne vidim razloga za 'škodoželjnost' tistim, ki še vedno lahko delajo, ker ti si
bodo sami zaslužili oziroma plačali plače. Menim, da je država na tem področju
solidno poskrbela za dejavnosti, ki so zaprte po njenem dekretu. Cilj je jasen,
omejiti širjenje virusa, da lahko začnemo čim prej delati. In če bomo to
razumeli, če se bomo držali ukrepov in ostali disciplinirano doma, bomo vsi
skupaj lažje zaštartali po bolezenski krizi, ker po tej pride gospodarska kriza.
Majhni brez velikih ne bodo imeli kaj početi, zato moramo zagnati velike, da
bodo dali posel manjšim. Tako je po celem svetu in pri nas nismo nič drugačni.
Gospodarstvo potrebuje podporo zaposlenih, zato naj bodo tisti, ki so doma,
strpni. Ta čas je za vse mučen,"zaključuje Rakar.
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Jernej Vrtovec
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je ob vse bolj praznih cestah in
železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa pred dnevi zavzel za pospešeno
obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se
pospeši dela oz. za dela brez prometnih zamaškov," je povedal in ob tem
spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če želimo
učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem tudi
priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se
gradbena dela pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu bodo vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in
povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško
infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za
letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih
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rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo
spoštovati, je še dodal.

Preberi več iz teme:
jernej vatovec

cpk

dars

luka koper

javni potniški promet

ministrstvo za infrastrukturo
robert rakar

varnost pri delu

zaščitna oprema
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primorska gospodarska zbornica

gradbenistvo
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Maja Sunčič: Pod Janšo
nam gre vsak dan slabše.
Obljubljal je nebesa, zdaj
nas bo spravil na beraško
palico! (KOLUMNA)
Maja Sunčič

03. apr. 2020

6:42
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DELI NA:

Dr. Maja Sunčič - Foto: Primož Lavre
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Za Janšo denar davkoplačevalcev več kot očitno raste v bankomatih.
Koronakrizo izrablja za kovanje političnega dobička in zlorablja
davkoplačevalski denar za podkupovanje volivcev.
Ob predstavitvi protikriznih ukrepov napovedal, da bo vlada zagotovila toliko
denarja, kolikor bo potrebno. To pomeni, zadolževanje države na račun
davkoplačevalcev brez meja. Če bo nadaljeval tako, kot je začel z včerajšnjim
»prvim delom nadaljevanke«, bo državo zadolžil do vratu in si od tega nikoli več
ne bomo opomogli.
In zakaj vse nas namerava zadolžiti? Tudi za izplačilo solidarnostnega dodatka
za kar 292 tisoč upokojencev, ki so med vsemi družbenimi skupinami v resnici
najmanj ogroženi zaradi koronakrize, saj imajo v nasprotju z drugim
prebivalstvom zagotovljeno mesečno pokojnino, medtem ko bodo drugi lahko
ostali končali brez dela na cesti.
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Še več, Janša na veliko deli solidarnostni dodatek upokojencem brez
upoštevanja premoženjskega položaja prejemnikov. Janša z brezglavim
zadolževanjem države za izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem že misli
na naslednje volitve po načelu – naj volitve stanejo, kolikor hočejo, saj ne gre
za moj, ampak denar davkoplačevalcev.
Janševa vlada na veliko razmetava davkoplačevalski denar tudi za solidarnostni
dodatek študentom, ki jim bo namenila 150 evrov ne glede na materialni status
gospodinjstev, iz katerih prihajajo. Dodatek bodo dobili tudi študentje iz
bogatejših družin, čeprav ima prebivalstvo na bankah kar 20 milijard evrov
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prihrankov. Povrhu vsega študentje ne delajo, ampak študirajo. Ej, Janša, ne
razmetavaj denarja davkoplačevalcev kar povprek brez razmisleka in brez
upoštevanja premoženjskih kriterijev.
Enako velja tudi za velike družine z več kot tremi otroki, ki jim je Janša zaradi
krize prav tako radodarno dodelil višji dodatek na otroka, čeprav otroški dodatki
med krizo ne bodo ukinjeni in se ne bodo zmanjšali. Pri vsem temu tudi ni
jasno, kje Janševa vlada vidi, da se bodo v času veljavnosti zakona do 31. maja
omenjenim družbenim skupinam povečali izdatki. Že strm padec cen bencina in
20 odstotna pocenitev elektrike za gospodinjstva najavljata, da vstopamo v
obdobje deflacije in nižjih cen.
Razmetavanja davkoplačevalskega denarja Janševe vlade za upokojence,
študente in velike družine z več kot tremi otroki je v nebo vpijoč primer politične
zlorabe krize za volilne namene na račun zadolževanje države. Po podatkih
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statističnega urada je bilo lani vpisanih v tercialno izobraževanje okoli 65 tisoč
študentov, število družin z tremi ali več otroki je bilo 38 tisoč. Skupaj z 292 tisoč
upokojenci gre za okoli 400 tisoč volivcev ali skoraj četrtino volilnega telesa, ki
ga Janša podkupuje z denarjem davkoplačevalcev!
Odkar je Janša prevzel oblast, je prepovedal opravljanje številnih gospodarskih
dejavnosti, s čimer bo večino prebivalcev v kratkem času spravil na beraško
palico. Hkrati je včeraj sprejel naravnost nezaslišan ukrep, da se dovoli
gradbena dela celo v blokih in večstanovanjskih zgradbah.
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Čeprav je Janša s svojimi odloki večino ljudi prisilno spravil v hišni pripor in jim
onemogočil delo ter zaslužek, hkrati gradbenemu lobiju dovoljuje izjeme v teh
težkih časih in profitiranje od koronakrize. Če je zaradi zdravstvenih razlogov
prepovedal druge dejavnosti, ki so bistveno pomembnejše od gradbeništva, bi
moral prepovedati delo tudi gradbincem.
Podobno velja za cvetličarski lobi. Kdo pa potrebuje cvetličarne? A kdo je in pije
rože, se z njimi umiva ali jih uživa namesto zdravil? Ali si bo kdo rože namesto
maske zavezal okoli obraza? Absurdnih in skrajne škodljivih odločitev Janševe
vlade je vsak dan več. Janša nas bo res spravil na beraško palico po hitrem

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

postopku!

Razmetavanja davkoplačevalskega denarja Janševe
vlade za upokojence, študente in velike družine z več
kot tremi otroki je v nebo vpijoč primer politične
zlorabe krize za volilne namene na račun
zadolževanje države.
No, o Janši in njegovi nedoslednosti vse pove dejstvo, da je za svojega glavnega
protikriznega svetovalca imenoval nekdanjega podpredsednika LDS,
soustanovitelja Zaresa, ministra v Ropovi in Pahorjevi levičarski vladi Mateja
Lahovnika, medtem ko isti Janša še naprej preganja levičarje, globoko državo in
petokolonaše. Lahovnik je postal velika medijska zvezda slovenske levice v času
prve Janševe vlade leta 2005, ko je takratno Janševo politično čistko v
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gospodarstvu označil za »kadrovski cunami« in dejal, da »Janša verjame v silo
zarote, v silo kontinuitete, ko mora očistiti in izgnati hudiča iz gospodarstva,
preden ga privatizira«.
No, Janša danes še bolj verjame v silo kontinuitete, čiščenje in izganjanje hudiča
kontinuitete iz Slovenije. Razlika je le ta, da je zdaj njegov svetovalec Lahovnik,
ki je Janšo primerjal z izganjalcem hudiča in danes kakopak pridno molči, ko
Janša znova izvaja kadrovski cunami.
Primer Lahovnik je v nebo vpijoč primer Janševe politične hinavščine, ki res ne
pozna meja. Nekdanji »čudežni deček« LDS Lahovnik je danes glavni Janšev
protikrizni svetovalec. Tako je pač v Janševem svetu zarote – isti ljudje enkrat
nastopajo kot zlovešči predstavniki kontinuitete, drugič so Janševi izbranci,
zaupniki in najtesnejši svetovalci. Kdor pri tem ne ploska Janši in ne ponavlja
hvalnic v slogu »mi smo Janševi, Janša je naš«, je tarča napadov osebno od
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Janše, njegovih režimskih medijev, desnega tviteraškega omrežja in groženj
njegovih podpornikov.
Ko je Janša 3. marca v državnem zboru predstavil koalicijski program »Za

Janša je za Slovenijo nevarnejši od
koronavirusa. Reši se, kdor se more! opozorila, da je pred nami velika kriza
blaginjo Slovenije«, sem v kolumni

zaradi posledic koronavirusa, medtem ko je Janša isti dan sanjal, kako bo z

koalicijskim programom delil proračunske bombončke in uvajal nove dajatve.
Zaradi moje kritike Janše, da je povsem nepripravljen na krizo, ki bo prinesla
gromozansko luknjo v državni blagajni, sem bila deležna pravega pogroma
Janševih podpornikov.
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Danes je kriza zaradi koronavirusa vsesplošna realnost, vendar se Janša in
njegova medijsko-tviteraška mašinerija še vedno ne ustavijo in silovito
obračunavajo z vsako kritiko. In to bi moralo vse svobodomiselne ljudi v
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demokraciji zelo skrbeti!
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Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z
ustrezno zaščito
STA

Slovenija

03. 04. 2020, 13.16 , posodobljeno: 03. 04. 2020, 13.20
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Vlada intenzivno preučuje, kako postopoma sprostiti gospodarski krč in ponovno zagnati gospodarstvo. A
če želimo zagnati proizvodnjo, moramo zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev, je na današnji novinarski
konferenci poudaril govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin. Doma želi vlada dnevno proizvodnjo 100.000
mask.

Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in domove za ostarele, je pojasnil Jelko Kacin. Foto: STA

LJUBLJANA > Omejevanje virusa je po navedbah Jelka Kacina prioriteta. Hkrati pa bo treba čim prej sprostiti
gospodarski krč in ponovno zagnati čim več panog. "Zato ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
prioritetno pozornost namenja domači proizvodnji zaščitnih sredstev, ki bi bila na voljo zaposlenim v teh
panogah," je dejal.
Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in domove za ostarele, je
pojasnil Kacin.

Zagotoviti vsaj 100.000 mask na dan

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je tudi zato v četrtek obiskal podjetja, ki proizvajajo zaščitne maske.
Ob zagotavljanju večjega števila mask iz uvoza je Kacin namreč podčrtal tudi velik pomen domače proizvodnje.
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"Naš namen je, da bi dnevno iz lokalne proizvodnje zagotovili vsaj 100.000 mask," je pojasnil. Ta številka je sicer
že dosežena, a "poraba bo velika", je izpostavil vladni govorec.
Počivalšek je prav danes prek twitterja sporočil, da je v skladišče Civilne zaščite v Rojah zjutraj prispel milijon
troslojnih zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2.

Omilitev omejitev za gradbeništvo

Med gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere ne velja
prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah
oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Nekatera gradbišča so že doslej delovala - vlada je v zadnjih dneh pojasnjevala, da je bilo mogoče dela
nadaljevati tam, kjer je investitor podjetje, saj vladni odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in
storitev neposredno potrošnikom ne posega v razmerja med podjetji. Prav tako so bila dovoljena dela, nujna za
preprečevanje ogrožanja zdravja in življenja.
A mnoga velika gradbišča so zaprta, je poudaril Kacin, izziv je tudi zagotavljanje gradbenega materiala.
Ob rahljanju pravil za gradbena dela pa je Kacin napovedal, da se bodo okrepili nadzori tako s strani inšpekcijskih
kot drugih pooblaščenih subjektov, ki naj bi zagotovili, da bodo gradbeni delavci ustrezno zaščiteni. Ob
sproščanju gospodarskega krča namreč "ne smemo opustiti prizadevanj" za odpravo epidemije, je spomnil Kacin.
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Več ljudi je ostalo brez zaposlitve
Trg dela Na novo brezposelnih je kar

-

Ljubljana

Marca

se je število

jim v tem času izteče.

7848

med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, predelovalnih

javljenih 77.855 oseb,

nega varstva, so marca zavodu sporočili 7393 prostih delovnih mest,

kar je 0,5

odstotka več kot februarja in 1,7
odstotka več kot pred enim letom. V zadnjih

tednih so zaznali hitro rast na novo prijavljenih,
posebno tistih, ki so prejeli odpoposlovnih

iz

ved

razlogov.

dejavnosti ter

Hočevar

Usklajevanje obveznosti od doma

zdravstva

in

social-

34,7 odstotka manj kot februarja in
45,3 odstotka manj kot marca 2019.
med

Obveznosti

delom

in otroki
Koliko

Barbara

-

Delodajalci,

zelo povečalo, sporoča zavod za zaposlovanje. Konec marca je bilo na zavodu pribrezposelnih

oseb

ljudi dela na

usklajujejo

daljavo in kako

službo in šolske

naloge

otrok, je bilo eno izmed vprašanj, ki
Marca

jih je Mediana postavila

brezposelnih

se je na zavodu prijavilo 7848
oseb, 51,7 odstotka
več kot februarja in 56,2 odstotka

ranim, ki predstavljajo reprezenta-

več kot

tiven vzorec za Slovenijo po spolu,
starosti in regiji, v raziskavi Služ-

zaposlilo

obveznosti
in delo na daljavo
na začetku koronakrize, opravljene
24. in 25. marca. Med vprašanimi
jih 38 odstotkov delo opravlja kot

marca 2019. Podatki za trimesečje kažejo, da se je v tem obdobju na novo prijavilo 24.308 ljudi,
kar je 12,8 odstotka več kot lani,
je 16.566 brezposelnih, kar je 10,2 odstotka manj kot v
pa se

prvih treh mesecih leta
V

prvem

se

je

13.112

oseb prijavilo na zavod, ker so izgubile zaposlitev za določen čas, 1695
jih je prvič iskalo zaposlitev; 5375 pa
je bilo trajno presežnih
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stečajnikov,

delavcev in
kar je skoraj 79 odstot-

kov več kot v istem obdobju lani.
Februarja
je denarno nadome-

za brezposelnost prejemalo
24.105 ljudi, povprečna višina izplastilo

čanega je bila 733 evrov bruto. Marca je upravičenost do nadomestila
potekla
še 2191.

ljudem, aprila pa bo
Med pobudami, ki v prvem
3506

paketu ukrepov

anketi-

bene

običajno, četrtina od

Po raziskavi
vadi. FOTO

Mediane
LEON

38 odstotkov

vprašanih

delo opravlja kot

doma, na da-

dobra petina jih je na čakanju,
štirje odstotki koristijo dopust,

le

12 odstotkov

jih je

pa

odgovorilo

z

»drugo«.
Pri

izobraževanju

in

varstvu

otrok jih 31
odstotkov pravi,
da
delo z otroki in za službo izmenjuje
z drugimi družinskimi člani, zanimive pa so razlike pri tem odgovoru glede na spol anketiranca. Da si
delo z otroki in za službo izmenjuje
z drugimi družinskimi člani, trdi
76 odstotkov moških in po drugi
strani le 24 odstotkov žensk. Razlike

v odgovorih

so tudi

-

glede

na

proti širjenju koro-

vrsto

lastništva podjetja

navirusa še niso bile upoštevane, je

stimi,

ki si izmenjujejo

bilo tudi podaljšanje pravice prejemanja nadomestila za tiste, ki sem

drugimi družinskimi člani, jih je
53 odstotkov zaposlenih v podje-

med ti-

obveznosti

z

tjih v zasebni lasti in 45 odstotkov
v državni lasti.
Dobra četrtina sodelujočih v raz-

činoma

iskavi delovne obveznosti prilagodi
ukvarjanju z otroki - tako pravi 46
odstotkov moških in 54 odstotkov

nja

Med vsemi, ki so odgovorili
pritrdilno, jih 72 odstotkov dela v
žensk.

zasebnem

podjetju,

v držav-

24 pa

nem.
Nekaj več kot desetina daje prednost delovnim obveznostim ter se
nato posveti hčeram
in sinovom.
Med

tistimi,

red, je

60

odstotkov
je

imajo

ki

odstotkov

žensk;

zaposlenih

v

69

tak

vrstni

moških in 40

odstotkov

podjetjih

v

Pri petini vprašanih
gah.
V

lasti, 31 odstotkov pa v zasebnih.

kontekstu

spremljanja

v času

državljanov

ne vprašali še, kako skrbijo za preskrbo z živili. Kar 54 odstotkov jih
zalogo

ima

živil,

osnovnih

enak
go,

delež

nekaj

ima

pa

Slaba desetina

osnovno

sami.

živila kupuje

spro-

ti, sedem odstotkov

je

pa

opravljam

od

I

na
38

4 o/

%

službo opravljam

0

®

izredni

J

gg %

doma,

podjetja

v

podjetja v

državni

lasti

zasebni

lasti

53 %
45%
BI %

m

12 %

drugo

21
sem

%
na

čakanju
1)11

0

vir: Mediana,

24. -25.

marec,

N

-

odgovo-

rila »drugo«.

lastništvo podjetij

25%

zalo-

pridelajo

hrane

Razlike pri usklajevanju obveznosti glede na

m%

druga

sproti dokupujejo, 15 odstotkov si je zadostno zalogo naredilo pred uvedbo izrednih razmer,
pa

službene obveznosti?

70

vede-

epidemije,

a ne povsem povezano s fleksibilnostjo dela na domu, so anketira-

jih

državni

so otroci venalo-

samostojni pri svojih

Kako v času izrednih razmer opravljate svoje

delo

pona-

VIDIC

ljavo,

2019.

trimesečju

602

602

poslovnem

delovne obveznosti

najprej opravim

prilagodim
ukvarjanju z otroki

delovne obveznosti,

DELO

Vir:

Mediana,

24.-25.

marec,

nato
N

=

602

delo

z

otroki

delo
službo

z otroki

si

drugimi

in

za

izmenjujem

z

družinskimi

dani
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OBNOVA CEST

Dars lahko dela
na vso moč
Krizno obdobje je čas za pospešeno krpanje
slovenskega avtocestnega omrežja, a naj prazne
ceste ne spodbudijo prehitre vožnje
kilometri na uro v primer-

Krizno

je pomembno zadovoljstvo ljudi,

javi z lanskim marcem. Pri vožnji nad

ki

ne nazadnje

200

obdobje zaradi epide-

koronavirusa

Družba za avtoceste v

Re-

publiki Slovenji (Dars) izkorišča za
pospešeno izvajanje vzdrževalnih

del. Mednje spada zlasti popravilo
poškodovanih delov vozišč oziroma preplastitve.

"Sicer

dela,

gre za

ki jih opravimo vsako leto, ampak
moramo na podlagi podatkov o prometu izbrati termine,

ki

so najugo-

dnejši in z najmanj zastoji. In tudi
ko jih izberemo, nastanejo zastoji, dolgi kilometer, dva. V tem času,

naše

in

avtoceste

ceste plačujejo,” je dejal Vrtovec. Ob
tem poziva,

da se

čim

prej, v

skladu

z roki, zaključijo tudi javna naroči-

la

delo lahko

in se

začne. "V primeru

180

in

nimo
pa

mije novega

200

kilometrov

povečanje primerov

glede na enako obdobje lani znaša

kar

73

odstotkov,

beležijo pri Darsu.

Kot najbolj problematično izposta-

vljajo dejstvo, da se največje

število

velikih obnov si želim, da bi določene pohitrili. Tukaj zlasti mislim na

prekoračenih hitrosti zgodi v dnev-

predor Golovec. Rad bi, da bi popra-

največ

vilo predora, ki je v planu za poletne
mesece, začeli čim prej," je povedal.

ljudje spoštujejo predpisano hitrost:

prihodnjem

V

tednu bodo

po

nem času, ko je tudi sicer na

vozil. Koler zato

cestah

poziva,

naj

lahko nastanejo nesreče in to bo
dodatno obremenilo zdravstvo, kije
"Ker

navedbah avtocestnega upravljavca potekala dela na več odsekih,

že tako

ko je padec prometa očiten, takih
zastojev nismo beležili," pojasnju-

podrobnosti skupaj s časovnico ob-

je Marjan Roler z Darsa. Na najbolj

činoma bo promet na tistih delih

Ni gneče , zato kljub
obnovam ni

obremenjenih odsekih naj bi sicer

urejen po enem pasu, ob preplasti-

bilo za

okoli

60

odstotkov manj

Ta

dela bi v običajnih razmerah

razporedili na vikende, ko ni dnev-

nih

v službo in

migracij

drugih

nujnih opravkov. "Zdaj pa se lahko
skoncentrirajo in se opravljajo praktično vsak dan, ne da bi to povzro-

čilo občutno

motnjo

v prometu.

Lahko se zgodi, da se občasno,

vsaj

v

Ljubljani, v konici nabere nekaj sto
metrov kolone, a se te

minutah

javljajo na spletni strani družbe. Ve-

tvah nekaterih predelov na primorski, gorenjski in dolenjski avtocesti

prometa.
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tudi veliko denarja, časa, zlasti

Žana Vertačnik

razlaga Roler

da

bo v teh dneh

jim

naklonjeno še vreme.

še

prehode

obremenjeno zaradi

tradicionalnih
zastojev

preko sredinskega ločilnega pasu.
na posameznem

Zapora

pasu,

ki

se popravlja, je dolga od nekaj sto
metrov

do kilometra ali dveh,

jasnjuje

Kolar. Ob tem še: "Običajno

po-

ta dela trajajo neprekinjeno dan ali

dva.
tri

Če

je zapora

dni za

daljša, največ do

posamezno

območje.”

tudi v nekaj

sprostijo,"

in poudarja,

bodo na zadnji sanirali

povsem

epidemije novega koronavirusa."

Naj prazne ceste ne premamijo

kakovostno opravljeno delo z asfaltom je

Opozarja pa

namreč potrebnih nekaj stopinj

še na

Za

infrastrukturni

minister

nekaj: "Naj ljudje praznih cest ne

izkoriščajo za to, da testirajo hitrost

nad ničlo.

svojih avtomobilov. Ker se potem po
nepotrebnem zgodijo prometne neIzogniti se gneči,

sreče, poškodbe

prihraniti denar in čas

smrti."

in

ne nazadnje tudi

Na to opozarja

tudi Dars, kjer

v prvi vrsti pozivajo k preložitvi vseh

Tako razmišlja tudi infrastruktur-

nenujnih poti. Sočasno se ob zna-

ni minister Jernej Vrtovec, ki za pohitritev del tam, kjer je to mogoče,
ob Darsu apelira še na Direkcijo Re-

stnem omrežju soočajo

publike Slovenije za infrastrukturo.

avtoceste

"Zdaj ni veliko prometa, k temu pri-

nekaterih primerih krepko preseže

tudi prepoved prehajanja iz

največjo dovoljeno hitrost vožnje po

speva

občine v občino.

V

še večji meri se

lahko ta dela nadaljujejo, kot
po prvotnem

je

bilo

planu,” nam je povedal.

"Izognili se bomo gneči, s tem prihra-

tnem upadu števila vozil na avtoce-

"s povečanim
številom voznikov, ki bolj pretočne
izkoristijo za vožnjo, ki

v

avtocestah in hitrih cestah". Tako so
na odseku avtoceste med Domžalami

in

Šentjakobom marca

zaznali 12-od-

stotno povečanje števila voženj med
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Površina: 490 cm2

Vlada odrešila del gradbenikov
Vlada je na zadnji dopisni seji na področju gospodarskih

panog

za katere ne velja prepoved prodaje izdelkov in storitev,

med izjeme,

uvrstila tudi del

gradbenih del. Mednje uvršča dela na nenaseljenih gradbiščih, v hišah ozi-

katerih

roma stanovanjih, pri izvajanju

trošniki. Robi

Stane iz

je zagotovljeno,

da

ni

stika s

po-

koroškega družinskega gradbenega podjetja Stane

odgovarja: "Ta ukrep pozdravljam. Nekaj ljudi smo imeli na čakanju štirinajst

dni, zdaj smo jih poklicali nazaj in delamo." Bolj kritično vidi razmere
obrtnikih. "Tisti, ki recimo prenavljajo kopalnice v stanova-

pri manjših

njih, kjer ljudje živijo, ne smejo delati. Vsaj uradno ne. Verjamem, da jih to
obremenjuje, čeprav imajo vso potrebno zaščitno opremo. Ogromno obr-

tnikov

stoji

in čaka,"

pojasni

in še

pove,

da so zmedene tudi stranke. Uradni

vlade Jelko Kacin je sicer včeraj dejal, da se bodo uredili nadzori
inšpekcijskih služb in drugih, ki naj bi zagotovili, da bodo gradbeni delav-

govorec

ci ustrezno zaščiteni.
Te dni

bo asfalterjem

vreme. Za kakovostno

naklonjeno

opravljeno

z asfaltom je namreč potrebnih
nad

ničlo.

Foto: Robert

nekaj
BALEN
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stopinj

še

delo
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In vendar se vrti
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Rasto Ovin
03. april 2020
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Brez ovinkarjenja sprejmimo dejstvo, da v prvi plan stopa
država.

Kaj smo mogoče pozabili postoriti,
da bi na vzdržen način lahko
naprej tekli postopki za gradbena
dovoljenja?
Izhajali bomo iz pogosto uporabljenega izraza, da se kot
posledica ukrepov proti pohodu koronavirusa
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gospodarstvo zaustavlja. Brez ovinkarjenja sprejmimo
dejstvo, da v prvi plan stopa država. V tem pogledu
imamo gotovo določenoo prednost dužbe, kjer je država
že doslej skrbela za najpomembnejše javne dobrine.
Javni zdravstveni sistemi v kontinentalnih evropskih
državah so se že pred sedanjim šokom marsikje morali
boriti proti pomanjkanju ﬁnanc, ki so se kazale v
omejenosti pri kadrih in opremi. Vendar so se vseeno
izkazali sistemsko dovolj dobro opremljeni za začetek
spopada z virusom. Njihov sedanji njihov napor je
herojski in lahko le upamo, da poleg stalnih pohval
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prejemajo tudi donacije.

Življenjsko raven, ki
smo jo izgradili
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doslej, so omogočili
delujoči trgi.

V mnogoboju raznih teorij in taktik je prevladalo
prepričanje, da je treba zaradi doslej nepoznane
agresivnosti virusa pri prenašanju ljudi enostavno
osamiti. To pa seveda za sabo potegne ustavitve
proizvodnje in storitev, zaradi česar pomemben del
zaposlenih ostaja brez dohodkov ali jim to čez nekaj
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časa grozi.
Trgajo se reprodukcijske in trgovske povezave, od
katerih so se nekatere vzpostavljale desetletja in ob
velikih transakcijskih stroških. Zdravje in varnost sta na
prvem mestu in gotovo se strinjamo, da drugega izbora
doslej nismo imeli. Tukaj je možen najhitrejši odziv tako,
da poskuša država ogroženim zaposlenim čim prej
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zagotoviti možnost za preživljanje.

Brez ovinkarjenja sprejmimo dejstvo, da v prvi plan stopa
država.

Tudi med ekonomisti najdemo kar nekaj razprav, kaj da
nas čaka po tem, ko bomo vsaj do neke mere opravili z
virusom, oziroma ko lahko računamo, da nas bo odrešilo
cepivo. Tukaj se je stroka dolžna angažirati, čeprav pa
menim, da je pred iskanjem poti za reševanje padcev na
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ﬁnančnih trgih in tudi globanega zastoja, na vrsti še
nekaj drugega in to takoj.
Edini izhod doslej je torej bil, da smo na vrh vsega
postavili državo. Vlade razpolagajo in odločajo o ostrih
omejitvenih ukrepih ter zneskih in si je nemogoče
predstavljati, da bi tako veliki in dalekosežni ukrepi lahko
prihajali od koga drugega, še najmanj pa iz zasebnega
sektorja. Vendar pa bo vlada, ki se zaveda pomena
gospodarstva in njegovih tokov, preprečila da bi se nazaj
prebujal reﬂeks, da lahko država kar prevzame skrb za
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gospodarstvo.
Življenjsko raven, ki smo jo izgradili doslej, so omogočili
delujoči trgi. Nemogoče je čakati, da bi prišli nazaj v
stanje, ko bi razglasili zmago v vojni proti virusu in bi
lahko rekli, da pa je sedaj pravi čas, da se ti vzpostavijo
nazaj. Potrebne in splošno sprejete velike omejitve
namreč razgrajujejo trge iz minute v minuto.
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Pomen delujočega
tržnega gospodarstva
ni vprašljiv, a se mora
nujno nadaljevati
iskanje možnosti, da
bi se vsaj v nekaterih
dejavnostih omejitve
lahko preoblikovale
tako, da bi dobili
možnost, da se
podjetja tudi sama
borijo na obstoj na
trgu.
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Zaradi tega je več kot na mestu včerajšnja odločitev
vlade, da ob upoštevanju veljavnih varnostnih meril
sprosti omejitve pri poslovanju vrtnarij in v gradbeništvu.
Gotovo pa moramo še naprej. Pogledati je treba, kako bi
si lahko pomagali z dobro prakso, ki je doslej uspela
zagotavljati delovanje še drugih dejavnosti, pa čeprav
bolj kot ne v mirnem teku.
Zakaj na primer ne bi mogli spoznanj in prakse iz trgovin
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z živilskimi in osnovnimi potrebščinami smiselno prenesti
v trgovino z izdelki za dom in za domače mojstre? Ob
sedanjih omejitvah gibanja lahko predstavlja aktivnost
sam-svoj-mojster pomembno psihološko podporo in
vzdrževanje ekonomske aktivnosti.
E-uprava se je prilagodila in je sedaj mogoča
sprememba začasnega bivališča z uporabo elektronske
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prijave. Kaj smo mogoče pozabili postoriti, da bi na
vzdržen način lahko naprej tekli postopki za gradbena
dovoljenja? Sedanji moratorij na tem področju praktično
v ekonomski propad vodi vrsto proizvajalcev
stanovanjskih objektov, od katerih jih kar nekaj
predstavlja ponos slovenske industrije in se seveda
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prenaša na gradbeništvo.
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dr. Rasto Ovin

Ker pomen delujočega tržnega gospodarstva ni vprašljiv,
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se mora nujno in čim prej nadaljevati iskanje če hočete
še tako skromnih možnosti, da bi se vsaj v nekaterih
dejavnostih omejitve lahko preoblikovale tako, da bi
dobili možnost, da se podjetja tudi sama borijo na obstoj
na trgu.
Takrat bo zaključen krog helikopterskega denarja, ki se
deli sedaj, saj bo lahko šel tja, kamor je namenjen – v
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potrošnjo. Tukaj pa je še smiselna izjava ﬁnančnega
ministra v smislu, da bo država najprej pomagala vsem,
nato pa bo ugotavljala, kje bi bila pomoč lahko manjša.
Tudi s tem je treba pohiteti. Med tem, ko se zdravstvo
poskuša zoperstavljati virusu in čim bolj raztegniti krivuljo
novih okužb, hospitaliziranih in seveda smrti, namreč že
poteka še en boj. Čeprav bo zmeraj opozarjala na
socialo, se bo krepila struktura tako imenovanih
„uživalcev javne podpore“ (rent-seekers), ki jih bo po
dobljenih bitkah proti virusu politično težko spet odstraniti
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od državnih jasli.
Tam pa smo že bili in smo potrebovali desetletja, da so
trgi dobili dovolj prostora, da so si lahko nove generacije
priborile ekonomsko varnost in stabilnost. Tega ne bo
mogla storiti nobena država, še posebej pa tista, ki jo bo
morala uspešna proizvodnja in tržno obnašanje še leta
vleči iz minusa, ki si ga bo sedaj z vsemi razlogi
nakopala.
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GRADBENIŠTVO V SLOVENIJI
DRŽAVA
VLADNI UKREPI
KORONAVIRUS
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(TURIZEM) Izgubljenega gosta ne nadomestiš nikoli
Timotej
Milanov,
Ines
Baler,
3. 4.
2020
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Nataša Juhnov

V družbi Sava Turizem pojasnjujejo, da bo izpad prometa tudi po odprtju hotelov in
turističnih objektov za turistične družbe zelo velik. Predvidevajo, da bodo nekateri
obrati ostali še nekaj časa po umiritvi razmer zaprti.

Aktualno

Epidemija koronavirusa pomeni tudi velik udarec za turistično dejavnost. Kako situacijo
ocenjuje v Termah 3000, družbi Sava turizem, v Pomurski turistični zvezi in v nekaterih
turističnih agencijah?
Predsednik Pomurske turistične zveze Uroš Kamenšek pravi, da je že zdaj jasno, da bodo izpadi prihodkov v turizmu v
regiji ogromni. »Prva dva meseca letošnjega leta sta bila dobra, prav tako bi bile turistične zmogljivosti v regiji skoraj
100-odstotno zasedene za velikonočne in prvomajske praznike, zdaj pa vse sameva. Velika noč je izgubljena,
odpovedanih je že tudi večina rezervacij za prvi maj. Poletna sezona je še nepredvidljiva, za zdaj odpovedi za to
obdobje še ni, a žal to ni več odvisno samo od nas. Pri tem mislim predvsem na dogajanje na naših ključnih tujih trgih,
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kot so Nemčija, Avstrija, Češka in Italija, saj se po črnogledih napovedih napoveduje prehodno obdobje, v katerem bi
bile lahko meje zaprte. V tem primeru bomo odvisni predvsem od domačih turistov.«

Timotej Milanov

Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze: "Okrevanje po koncu
epidemije bo odvisno tudi od našega ravnanja. Mislim predvsem na to, da bi si morali
nedeljske izlete organizirati doma, da bi s tem podprli domače gostince in druge
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ponudnike, ne pa da bi takoj rezervirali vikend paket v Dalmaciji."

Pomurje po besedah Kamenška sicer že danes 54 odstotkov obiska ustvari s slovenskimi gosti. »Vendar je to še vedno
zgolj polovica. Zato bo okrevanje po koncu epidemije odvisno tudi od našega ravnanja. Tu mislim predvsem na to, da bi
si morali nedeljske izlete organizirati doma, da bi s tem podprli domače gostince in druge ponudnike, ne pa da bi takoj
rezervirali vikend paket v Dalmaciji. Prepričan sem, da bo pri tem vsak našel še kakšen neodkriti zaklad v Pomurju.«
Vse turistične ponudnike po besedah Kamenška dnevno obveščajo o informacijah Gospodarske zbornice Slovenije in
Turistično-gostinske zbornice Slovenije glede aktualnega stanja. Tudi Slovenska turistična organizacija (STO) je, kot
pravi, z napovedmi že nakazala, da bodo pomagali pri premostitvi težav slovenskega turizma s povečano promocijo na
domačem trgu in v tujini, v to pa bodo vložili tudi več sredstev.
Čas brez gostov bodo izkoristili za obnovo
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Nataša Juhnov

"Ne moremo pričakovati, da bo nekdo zamahnil s čarobno palico in bomo vsi v
trenutku s polno paro delali naprej. Zato moramo pripraviti strategijo, kako spodbuditi
in animirati ljudi na ciljnih trgih," pravi direktor Term Vivat Metod Grah.

V Termah Vivat v Moravskih Toplicah so hotel zaprli že nekaj dni pred uveljavitvijo vladnega odloka o začasni prepovedi
prodaje blaga in storitev. »Pa se takrat še nismo zavedali vseh razsežnosti te krize,« pojasnjuje direktor Metod Grah, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pravi, da so to storili tudi zaradi družbene odgovornosti podjetja. »Že takrat sem povedal, da mora biti vladna pomoč
takojšnja in brez birokracije. Prvi interventni zakon je bil katastrofa, glava me je bolela, ko sem tisto bral, zato me veseli,
ko vidim, da nov zakon, ki ga je pripravila vlada, predvideva enostavne rešitve in je v pomoč gospodarstvu.« Grah
poudarja, da v turizmu veljajo nekoliko drugačne zakonitosti kot v drugih gospodarskih panogah. »V gradbeništvu ali
industriji lahko izgubljeno kasneje nadomestiš z delom v dodatnih izmenah, izgubljenega gosta pa nikoli več ne
nadomestiš.«
Grah meni, da bi se morali celotna panoga in STO usmeriti na promocijo za leto 2021 z organizacijo tako imenovanih
workshopov in predstavljanjem naših destinacij na ciljnih trgih. »Bojim se namreč, da bo še huje kasneje, ko bodo ukrepi
nehali veljati, saj ne bo gostov, predvsem tujih ne.« Rezervacije za letošnje leto, ki jih je veliko že tudi za poletne
mesece, sproti odpovedujejo. »Najprej so odpovedovali rezervacije za april, sedaj odpovedujejo majske, kar je logično.
Prav tako ne moremo pričakovati, da bo nekdo zamahnil s čarobno palico in bomo vsi v trenutku s polno paro delali
naprej. Zato moramo pripraviti strategijo, kako spodbuditi in animirati ljudi na ciljnih trgih. V bolj robustnih družbah bomo
to lažje preživeli, težje pa bodo drugi, recimo marsikateri naš dobavitelj.«
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Rezervacije za letošnje leto, ki jih je veliko že tudi za poletne mesece, sproti odpovedujejo,
pojasnjuje Metod Grah

V Termah Vivat so se odločili, da bodo skušali čas krize čim bolje izkoristiti, zato zdaj obnavljajo bazene in izvajajo večja
sanacijska dela, ki jih sicer zaradi gostov ne bi mogli. »Zato, da bomo lahko gostom takoj po koncu ukrepov ponudili
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storitve na najvišji ravni. Prav tako v tem času ne bomo odpuščali, še več, že pred temi dogodki smo bili dogovorjeni za
zaposlitev dveh novih sodelavcev aprila, zdaj bomo besedo držali in ju zaposlili ne glede na okoliščine,« še pravi Grah.
Pripravljeni priskočiti na pomoč
Zaprtje hotelov in kopališč bo imelo velik vpliv tudi na nadaljnje poslovanje največjega turističnega igralca v regiji –
družbo Sava Turizem, v okviru katere delujejo Terme 3000 v Moravskih Toplicah in Zdravilišče Radenci, upravlja pa še
vedno tudi Terme Lendava. »Družba od zaprtja ne ustvarja nobenih prihodkov več. Skladno z množičnimi odpovedmi
rezervacij zaradi epidemije koronavirusa za prihodnje mesece bo izpad prometa tudi po odprtju hotelov in turističnih
objektov za turistične družbe zelo velik. Predvidevamo, da bodo nekateri obrati ostali še nekaj časa po umiritvi situacije
zaprti,« pojasnjujejo in dodajajo, da so zaposleni najprej izkoristili presežne ure, nato pa dopuste. Večji del zaposlenih je
že na čakanju. Kot pravijo, doslej še ni bilo nobenih pogovorov o tem, da bi katerega od hotelov uporabili za potrebe
nastanitve ljudi v karanteni, a če bo treba, bodo priskočili na pomoč.
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Nataša Juhnov

Zaprtje hotelov in kopališč bo imelo velik vpliv tudi na nadaljnje poslovanje največjega
turističnega igralca v regiji – družbo Sava Turizem,

Turizem skupaj z gostinstvom po podatkih Pomurske gospodarske zbornice letno ustvari 2,9 odstotka vseh
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prihodkov v regiji, v panogi pa je našlo delo 6,5 odstotka vseh zaposlenih v Pomurju.
Potovanja na stranskem tiru
V težkem položaju so se podobno kot drugi deležniki v turizmu znašle tudi turistične agencije, ki so v skladu z uredbo
vlade pred približno pol meseca zaprle vrata svojih poslovalnic. Opaziti je tudi odpovedi počitniških aranžmajev,
predvsem za nekaj prihodnjih mesecev. Jože Režonja, direktor odnosov z javnostmi pri agenciji Relax, pravi, da se je
turizem ustavil, tako v svetu kot v Sloveniji. »Turizem je panoga, ki posledice vedno občuti med prvimi in najbolj
intenzivno, a tudi okreva najbolj hitro. Predvidevamo, da posledice za globalni in tudi slovenski turizem ne bodo
dolgotrajne,« optimistično napoveduje na podlagi preteklih izkušenj. Spomni, da se je tudi po izbruhu sarsa in
terorističnih napadih turizem po nekaj tednih vrnil na stara pota. Nekoliko bolj črnogled je Branko Farič iz Kompasa
Pomurje, kjer se že srečujejo z odpovedmi rezervacij ne glede na destinacijo. »Celoten svet je obstal in se ukvarja s
tem, da se ne bi okužili in kako zmanjšati število okužb. Potovanja in počitnice sedaj v teh časih sploh niso tema,«
pravi.
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Nataša Juhnov

Najbolj optimistične napovedi govorijo, da se bo situacija junija umirila. Tako dopusti
za drugo polovico leta ne bi bili izgubljeni.

Zaposleni v poslovalnicah turističnih agencij od doma rešujejo tisto, kar se rešiti da, strankam pa so na voljo po telefonu
ali spletu ter prek elektronskih sporočil. »Stranke po elektronski poti in telefonu obveščamo o vseh potrebnih
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

informacijah. Glede na nadaljnji potek dogodkov bomo tudi ustrezno ukrepali in vse situacije sproti razumno reševali,«
pravi Leon Poredoš iz Turistične agencije Center. Meni, da je še prezgodaj za delanje zaključkov, kljub vsemu pa v
agenciji ostajajo pozitivni. Podobno po njegovih besedah razmišlja tudi večina strank. Za zdaj rezervacij za drugo
polovico letošnjega leta še ne odpovedujejo. Tudi Farič ne želi napovedovati, kaj bo v prihodnjih mesecih letošnjega
leta, pravi pa, da agencije dnevno dobivajo obvestila različnih organizatorjev potovanj, vsi pa spremljajo tudi informacije
strokovnih uradov in osebja.
Potnikom vrednostnice
Režonja na drugi strani navaja optimistične napovedi, ki kažejo, da naj bi se situacija po prvem juniju 2020 stabilizirala.
Ker ima turizem velik vpliv na globalno ekonomijo in je v turističnih velesilah deležen pomoči države, tudi meni, da se bo
panoga hitreje pobrala.
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»Turizem je panoga, ki posledice vedno občuti med prvimi in najbolj intenzivno, a tudi okreva
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najbolj hitro," pravi Jože Režonja.

»Tudi pri nas smo nekako prepričani, da bodo poletna sezona in potem jesenski meseci že v redu,« dodaja. Nekaj
odpovedi aranžmajev so imeli tudi pri Relaxu, vendar niso množične. »Največ aranžmajev v naši organizaciji je med
šolskimi počitnicami ter septembra in oktobra. Seveda pa so prvomajski prazniki praktično že odpovedani,« pojasni in
doda, da so glede tega v stiku s potniki. Ti bodo za vplačani znesek dobili vrednostnico kot dobroimetje in jo bodo lahko
unovčili do 30. junija 2021 z nakupom istega ali drugega turističnega aranžmaja v njihovi organizaciji. Po besedah
Režonje so se za vrednostnice odločili na podlagi usmeritev združenja turističnih agencij in po posvetu s pristojnimi
državnimi institucijami. Podobno odločitev naj bi sprejeli tudi drugi turistični ponudniki zunaj Slovenije, letalske družbe in
ladjarji. »Vrednostnice pa smo uvedli tudi iz razloga, ker smo te aranžmaje že prej plačali hotelirjem in drugim
dobaviteljem,« pripomni sogovornik.
koronavirus

posledice

ptz

sava-turizem

turistične-agencije
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Po omejevalnih ukrepih bo treba zagnati
gospodarstvo
3 aprila, 2020 Andreja Šalamun
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»Ko bodo omejevalni ukrepi za zajezitev koronavirusa končani, bo treba zavihati rokave in zagnati
gospodarstvo,« je poudaril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Ob trenutno bolj redkem prometu na
cestah in železnicah se zavzema za pospešeno obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. »To je velika
priložnost, da se pospeši dela oz. za dela brez prometnih zamaškov,« je dejal.
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Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) bo zato vladi predlagalo ohranitev obstoječih projektov in povečanje obsega
investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v
proračunih za letos in za prihodnje leto. Kot je dejal Vrtovec, velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih
rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo spoštovati.

Gradbeništvo naj nadaljuje z deli
Poleg tega pa na MzI razmišljajo tudi o obdobju, ko bodo omejevalni ukrepi postopoma nehali veljati oziroma ko bo,
kot je dejal Vrtovec, »treba zavihati rokave in zagnati gospodarstvo«. Dodal je, da se je ob mirovanju javnega
potniškega prometa izkazalo, kako pomemben je za delovanje države in da bodo zato nujne naložbe v modernizacijo
javnega potniškega prometa.
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Dodal je, da bo treba odpraviti ozka administrativna grla, o čemer sta že razpravljala z okoljskim ministrom Andrejem
Vizjakom, gradbince pa je pozval, naj ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov nadaljujejo dela. »To pa zato, ker je
gradbeništvo panoga, ki zaradi narave projektov okreva zelo počasi in ker ima multiplikativen učinek na ostale
dejavnosti in s tem na delovna mesta,« je pojasnil.
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SEDAJ JE V LUČI RECESIJE POTREBNO
PODPRETI VSE, KI ŠE DELAJO: Luka
Koper, CPK sta le dva primera, kjer so ob
ustrezni zaščiti zaposlenih nadaljevali
dejavnosti
Koper
T.K. - Uredništvo - Foto: Facebook/Luka Koper/Kristjan Stojaković/Jernej Vrtovec/Arriva Slovenija, Tomaž
Primožič/Zdravko Primožič/FPA, Unsplash, CPK, Twitter/Slovenske železnice - 03.04.2020 ob 10:36
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V zadnjih dneh se je na nas obrnilo več zaskrbljenih bralcev, ki tudi v času
posebnih ukrepov zaradi epidemije hodijo v službo. Gre za osebe, ki delajo v
velikih podjetjih, kjer je prisotnih po nekaj sto ljudi, ki so se primorani med
sabo pogovarjati. Strah imajo predvsem pred tem, da bi okužbo prinesli domov
in jo prenesli na družinske člane. In vendar, tudi v času izrednih ukrepov,
nekatera podjetja (gradbena panoga, Luka Koper, določena proizvodna
podjetja) delajo. Kot poudarja direktor Primorske gospodarske zbornice Robert
Rakar, ne vidi razloga, zakaj določena podjetja ne bi obratovala.
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Ena od največjih družb, ki zaradi strateškega pomena v teh dneh mora
obratovati, je Luka Koper. Pred dnevi je bilo nekatere delavce zelo strah, da bi
se okužili, a se je izkazalo, da so prav med njimi tudi takšni, ki so se pri ukrepih
za preprečevanje širjenja okužbe vedli povsem neodgovorno. Še vedno se je
našel kakšen, ki je na delo prišel bolan, čeprav so to izrecno prepovedali, so
povedali v vodstvu družbe.
Že februarja so v Luki Koper imenovali posebno delovno skupino, ki izvaja
ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe na območju pristanišča. Med drugim
opravljajo testiranja.
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"Razmere so danes veliko bolj umirjene in utečene, kot so bile na začetku
izvajanja zaščitnih ukrepov," pravi Sebastjan Šik, predstavnik stikov z
javnostmi v Luki Koper. "Velika večina prisotnih v pristanišču ukrepe spoštuje.
Zaposleni se zavedajo, da delijo enako usodo kot vsi ostali zaposleni v
Sloveniji, ki v teh težkih dnevih skrbijo, da ekonomija ne zamre. Tako kot v
ostalih kolektivih in na sploh med ljudmi, so tudi pri nas posamezniki, ki ta
pritisk težje prenašajo, in so taki, ki so še vedno lahkomiselni."
V pristanišču imajo zato na terenu ekipe civilne zaščite in varnostnikov, ki
opozarjajo morebitne kršitelje zaščitnih ukrepov.
"Do sedaj nismo zaznali hujših kršitev, ki bi zahtevale strožje sankcije. Gre
bolj za to, da se ljudje v času malice in počitka spozabijo in ne vzdržujejo
zadostne distance. Sredi delovnega procesa takih primerov skorajda ni, saj jih
večina poteka tako, da ne zahteva tesnega fizičnega stika dveh oseb. Novih
primerov suma okužbe v zadnjem obdobju nismo obravnavali," še dodaja Šik.

58

Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 11:35
Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/sedaj-je-v-luci-...

4/9

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

Eno največjih primorskih podjetij, ki v teh dneh dela, je tudi CPK. Kot
poudarjajo glede zaščitnih ukrepov sledijo navodilom in priporočilom
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Gospodarske zbornice
Slovenije in Zbornice za zdravje in varstvo pri delu.
"V skladu z vsemi priporočili izvajajo določena dela, zaposlene redno
obveščamo glede preventivnih ukrepov. Še poglobljeno skrbimo za
njihovo varnost na delovnem mestu," pojasnjujejo v družbi ter dodajajo, da se
zaposleni zavedajo resnosti nastale situacije in upoštevajo ukrepe.
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"Tovrstne situacije zaradi svoje izrednosti povzročajo med drugim tudi
veliko gospodarsko negotovost. Trenutno beležimo upad dela, saj smo ne le
CPK, ampak celotna panoga v negotovem položaju ravno v času največje
gradbene sezone," so zaskrbljeni v podjetju.
Da določene gospodarske panoge ne bi delale še naprej, ne vidi razloga prvi
mož Primorske gospodarske zbornice Robert Rakar.
"Luka Koper mora funkcionirati, ker sodi na seznam kritične infrastrukture in
mora zagotavljati delovanje 24 ur dnevno 365 dni v letu. Je eden ključnih
elementov slovenske ekonomije. Sicer obstajajo določeni pomisleki pri
nekaterih, večina zaposlenih pa nima težav. Ladje prihajajo, niso pa tako polne
kot so bile v najboljših časih. Avtomobilska industrija se ustavlja, pa ne zato,
ker ne bi mogli delati, temveč zato, ker nimajo od prejšnjega tedna komu
prodajati," razlaga Rakar in dodaja:
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"Gradbeništvo je prav tako panoga, ki lahko dela. Tudi trgovine z gradbeno
opremo so lahko odprte, če prodajajo pravnim osebam. So dejavnosti, ki so v
neposrednem stiku s kupci, to so predvsem storitvene dejavnosti. So pa tudi
dejavnosti, pri katerih ni neposrednega stika z zaposlenimi. Če zagotoviš
zaščitno opremo, ne vidim razloga, da dejavnost ne bi mogla iti naprej. Zato
dajmo ohraniti, kar lahko ohranimo. Veliko težje je nekaj na novo zagnati, kot
pa ohraniti minimalne obrate. V drugem primeru bo potrebnega veliko več
denarja. Za te ukrepe pričakujemo, da bodo zajeti v drugem paketu, ki gre v
obravnavno v državnem zboru predvidoma prihodnji teden."
Kot pravi Rakar, je prvi paket vladnih ukrepov socialen in se v njem vidijo
predvsem samozaposleni, upokojenci, kulturniki, študentje, … Manjka pa
še drugi paket ukrepov, tako Rakar, ki bo zagnal gospodarstvo. V javnosti je
vse več pomislekov, ali je pošteno, da delajo samo nekatere dejavnosti. Rakar
verjame, da bi ljudje rajši delali kot bili zaprti v stanovanjih.
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Robert Rakar
"Vendar moramo najprej zagotoviti pogoje, da bi vsi skupaj lahko delali. Zato
ne vidim razloga za 'škodoželjnost' tistim, ki še vedno lahko delajo, ker ti si
bodo sami zaslužili oziroma plačali plače. Menim, da je država na tem področju
solidno poskrbela za dejavnosti, ki so zaprte po njenem dekretu. Cilj je jasen,
omejiti širjenje virusa, da lahko začnemo čim prej delati. In če bomo to
razumeli, če se bomo držali ukrepov in ostali disciplinirano doma, bomo vsi
skupaj lažje zaštartali po bolezenski krizi, ker po tej pride gospodarska kriza.
Majhni brez velikih ne bodo imeli kaj početi, zato moramo zagnati velike, da
bodo dali posel manjšim. Tako je po celem svetu in pri nas nismo nič drugačni.
Gospodarstvo potrebuje podporo zaposlenih, zato naj bodo tisti, ki so doma,
strpni. Ta čas je za vse mučen,"zaključuje Rakar.
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Jernej Vrtovec
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je ob vse bolj praznih cestah in
železnicah zaradi vpliva novega koronavirusa pred dnevi zavzel za pospešeno
obnovo in izvajanje že sprejetih investicij. "To je velika priložnost, da se
pospeši dela oz. za dela brez prometnih zamaškov," je povedal in ob tem
spomnil na številne sprejete ukrepe, a ocenil, da so "nujno potrebni, če želimo
učinkovito zajeziti širjenje koronavirusa". Ta čas pa je po njegovem tudi
priložnost za pospešitev infrastrukturnih projektov, ki tečejo.
"S predsednikom uprave Darsa Tomažem Vidicem sva se strinjala, da se
gradbena dela pospeši," je dejal Vrtovec in dodal, da Dars dela. Priporočilo o
delih velja tudi za DRI in ostale projekte, kjer so gradbinci že izbrani.
Na ministrstvu bodo vladi predlagali ohranitev obstoječih projektov in
povečanje obsega investicijskega vzdrževanja v cestno in železniško
infrastrukturo, ki so bili pred izbruhom epidemije načrtovani v proračunih za
letos in za prihodnje leto. Velja razmisliti tudi o podaljšanju vmesnih in končnih
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rokov, ki jih imajo izvajalci del in ki jih zaradi vplivov koronavirusa ne morejo
spoštovati, je še dodal.

Preberi več iz teme:
jernej vatovec

cpk

dars

luka koper

javni potniški promet

ministrstvo za infrastrukturo
robert rakar

varnost pri delu

zaščitna oprema
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primorska gospodarska zbornica

gradbenistvo
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In vendar se vrti

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

Rasto Ovin
03. april 2020

65

Novice.najdi.si
Država: Slovenija

03.04.2020
Petek, 12:28
Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/6e4805b325...

2 / 12

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

Brez ovinkarjenja sprejmimo dejstvo, da v prvi plan stopa
država.

Kaj smo mogoče pozabili postoriti,
da bi na vzdržen način lahko
naprej tekli postopki za gradbena
dovoljenja?
Izhajali bomo iz pogosto uporabljenega izraza, da se kot
posledica ukrepov proti pohodu koronavirusa
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gospodarstvo zaustavlja. Brez ovinkarjenja sprejmimo
dejstvo, da v prvi plan stopa država. V tem pogledu
imamo gotovo določenoo prednost dužbe, kjer je država
že doslej skrbela za najpomembnejše javne dobrine.
Javni zdravstveni sistemi v kontinentalnih evropskih
državah so se že pred sedanjim šokom marsikje morali
boriti proti pomanjkanju ﬁnanc, ki so se kazale v
omejenosti pri kadrih in opremi. Vendar so se vseeno
izkazali sistemsko dovolj dobro opremljeni za začetek
spopada z virusom. Njihov sedanji njihov napor je
herojski in lahko le upamo, da poleg stalnih pohval
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prejemajo tudi donacije.

Življenjsko raven, ki
smo jo izgradili
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doslej, so omogočili
delujoči trgi.

V mnogoboju raznih teorij in taktik je prevladalo
prepričanje, da je treba zaradi doslej nepoznane
agresivnosti virusa pri prenašanju ljudi enostavno
osamiti. To pa seveda za sabo potegne ustavitve
proizvodnje in storitev, zaradi česar pomemben del
zaposlenih ostaja brez dohodkov ali jim to čez nekaj

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

časa grozi.
Trgajo se reprodukcijske in trgovske povezave, od
katerih so se nekatere vzpostavljale desetletja in ob
velikih transakcijskih stroških. Zdravje in varnost sta na
prvem mestu in gotovo se strinjamo, da drugega izbora
doslej nismo imeli. Tukaj je možen najhitrejši odziv tako,
da poskuša država ogroženim zaposlenim čim prej
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zagotoviti možnost za preživljanje.

Brez ovinkarjenja sprejmimo dejstvo, da v prvi plan stopa
država.

Tudi med ekonomisti najdemo kar nekaj razprav, kaj da
nas čaka po tem, ko bomo vsaj do neke mere opravili z
virusom, oziroma ko lahko računamo, da nas bo odrešilo
cepivo. Tukaj se je stroka dolžna angažirati, čeprav pa
menim, da je pred iskanjem poti za reševanje padcev na
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ﬁnančnih trgih in tudi globanega zastoja, na vrsti še
nekaj drugega in to takoj.
Edini izhod doslej je torej bil, da smo na vrh vsega
postavili državo. Vlade razpolagajo in odločajo o ostrih
omejitvenih ukrepih ter zneskih in si je nemogoče
predstavljati, da bi tako veliki in dalekosežni ukrepi lahko
prihajali od koga drugega, še najmanj pa iz zasebnega
sektorja. Vendar pa bo vlada, ki se zaveda pomena
gospodarstva in njegovih tokov, preprečila da bi se nazaj
prebujal reﬂeks, da lahko država kar prevzame skrb za

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

gospodarstvo.
Življenjsko raven, ki smo jo izgradili doslej, so omogočili
delujoči trgi. Nemogoče je čakati, da bi prišli nazaj v
stanje, ko bi razglasili zmago v vojni proti virusu in bi
lahko rekli, da pa je sedaj pravi čas, da se ti vzpostavijo
nazaj. Potrebne in splošno sprejete velike omejitve
namreč razgrajujejo trge iz minute v minuto.
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Pomen delujočega
tržnega gospodarstva
ni vprašljiv, a se mora
nujno nadaljevati
iskanje možnosti, da
bi se vsaj v nekaterih
dejavnostih omejitve
lahko preoblikovale
tako, da bi dobili
možnost, da se
podjetja tudi sama
borijo na obstoj na
trgu.
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Zaradi tega je več kot na mestu včerajšnja odločitev
vlade, da ob upoštevanju veljavnih varnostnih meril
sprosti omejitve pri poslovanju vrtnarij in v gradbeništvu.
Gotovo pa moramo še naprej. Pogledati je treba, kako bi
si lahko pomagali z dobro prakso, ki je doslej uspela
zagotavljati delovanje še drugih dejavnosti, pa čeprav
bolj kot ne v mirnem teku.
Zakaj na primer ne bi mogli spoznanj in prakse iz trgovin
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z živilskimi in osnovnimi potrebščinami smiselno prenesti
v trgovino z izdelki za dom in za domače mojstre? Ob
sedanjih omejitvah gibanja lahko predstavlja aktivnost
sam-svoj-mojster pomembno psihološko podporo in
vzdrževanje ekonomske aktivnosti.
E-uprava se je prilagodila in je sedaj mogoča
sprememba začasnega bivališča z uporabo elektronske
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prijave. Kaj smo mogoče pozabili postoriti, da bi na
vzdržen način lahko naprej tekli postopki za gradbena
dovoljenja? Sedanji moratorij na tem področju praktično
v ekonomski propad vodi vrsto proizvajalcev
stanovanjskih objektov, od katerih jih kar nekaj
predstavlja ponos slovenske industrije in se seveda
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prenaša na gradbeništvo.
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dr. Rasto Ovin

Ker pomen delujočega tržnega gospodarstva ni vprašljiv,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se mora nujno in čim prej nadaljevati iskanje če hočete
še tako skromnih možnosti, da bi se vsaj v nekaterih
dejavnostih omejitve lahko preoblikovale tako, da bi
dobili možnost, da se podjetja tudi sama borijo na obstoj
na trgu.
Takrat bo zaključen krog helikopterskega denarja, ki se
deli sedaj, saj bo lahko šel tja, kamor je namenjen – v
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potrošnjo. Tukaj pa je še smiselna izjava ﬁnančnega
ministra v smislu, da bo država najprej pomagala vsem,
nato pa bo ugotavljala, kje bi bila pomoč lahko manjša.
Tudi s tem je treba pohiteti. Med tem, ko se zdravstvo
poskuša zoperstavljati virusu in čim bolj raztegniti krivuljo
novih okužb, hospitaliziranih in seveda smrti, namreč že
poteka še en boj. Čeprav bo zmeraj opozarjala na
socialo, se bo krepila struktura tako imenovanih
„uživalcev javne podpore“ (rent-seekers), ki jih bo po
dobljenih bitkah proti virusu politično težko spet odstraniti
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od državnih jasli.
Tam pa smo že bili in smo potrebovali desetletja, da so
trgi dobili dovolj prostora, da so si lahko nove generacije
priborile ekonomsko varnost in stabilnost. Tega ne bo
mogla storiti nobena država, še posebej pa tista, ki jo bo
morala uspešna proizvodnja in tržno obnašanje še leta
vleči iz minusa, ki si ga bo sedaj z vsemi razlogi
nakopala.
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GRADBENIŠTVO V SLOVENIJI
DRŽAVA
VLADNI UKREPI
KORONAVIRUS

Podprite Svet kapitala
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Delamo razliko; z le enim klikom do kakovostnega pobega v poslovne zgodbe Sveta kapitala že
za 0,99 EUR.
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Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z ustrezno
zaščito
03.04.2020 12:17

Ljubljana, 03. aprila (STA) - Vlada intenzivno preučuje, kako postopoma sprostiti
gospodarski krč in ponovno zagnati gospodarstvo. A če želimo zagnati proizvodnjo,
moramo zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev, je na današnji novinarski konferenci
poudaril govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin. Doma želi vlada dnevno proizvodnjo
100.000 mask.
Omejevanje virusa je po navedbah Kacina prioriteta. Hkrati pa bo treba čim prej sprostiti
nastali gospodarski krč in ponovno zagnati čim več panog. "Zato ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo prioritetno pozornost namenja domači proizvodnji
zaščitnih sredstev, ki bi bila na voljo zaposlenim v teh panogah," je dejal.
Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in
domove za ostarele, je pojasnil Kacin.
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je tudi zato v četrtek obiskal podjetja, ki
proizvajajo zaščitne maske. Ob zagotavljanju večjega števila mask iz uvoza je Kacin
namreč podčrtal tudi velik pomen domače proizvodnje.
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"Naš namen je, da bi dnevno iz lokalne proizvodnje zagotovili vsaj 100.000 mask," je
pojasnil. Ta številka je sicer že dosežena, a "poraba bo velika", je izpostavil vladni govorec.
Počivalšek je prav danes prek Twitterja sporočil, da je v skladišče Civilne zaščite v Rojah
zjutraj prispel milijon troslojnih zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost
obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2.
Med gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med
izjeme, za katere ne velja prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila
gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oz. stanovanjih, pri izvajanju katerih je
zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Nekatera gradbišča so že doslej delovala - vlada je v zadnjih dneh pojasnjevala, da je bilo
mogoče dela nadaljevati tam, kjer je investitor podjetje, saj vladni odlok o začasni
prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom ne posega v
razmerja med podjetji. Prav tako so bila dovoljena dela, nujna za preprečevanje ogrožanja
zdravja in življenja.
A mnoga velika gradbišča so zaprta, je poudaril Kacin, izziv je tudi zagotavljanje
gradbenega materiala.
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Ob rahljanju pravil za gradbena dela pa je Kacin napovedal, da se bodo okrepili nadzori
tako s strani inšpekcijskih kot drugih pooblaščenih subjektov, ki naj bi zagotovili, da bodo
gradbeni delavci ustrezno zaščiteni. Ob sproščanju gospodarskega krča namreč "ne
smemo opustiti prizadevanj" za odpravo epidemije, je spomnil Kacin.

78

03.04.2020

Novice.najdi.si

Petek, 14:51

Država: Slovenija

Kazalo

http://novice.najdi.si/predogled/novica/40d7353e28...

1/2

Vlada za ponoven zagon gospodarstva, a le z
ustrezno zaščito
STA

Slovenija

03. 04. 2020, 13.16 , posodobljeno: 03. 04. 2020, 13.20
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Vlada intenzivno preučuje, kako postopoma sprostiti gospodarski krč in ponovno zagnati gospodarstvo. A
če želimo zagnati proizvodnjo, moramo zagotoviti dovolj zaščitnih sredstev, je na današnji novinarski
konferenci poudaril govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin. Doma želi vlada dnevno proizvodnjo 100.000
mask.

Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in domove za ostarele, je pojasnil Jelko Kacin. Foto: STA

LJUBLJANA > Omejevanje virusa je po navedbah Jelka Kacina prioriteta. Hkrati pa bo treba čim prej sprostiti
gospodarski krč in ponovno zagnati čim več panog. "Zato ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
prioritetno pozornost namenja domači proizvodnji zaščitnih sredstev, ki bi bila na voljo zaposlenim v teh
panogah," je dejal.
Zaščitna oprema za gospodarstvo je prioriteta, takoj po opremi za zdravstvene zavode in domove za ostarele, je
pojasnil Kacin.

Zagotoviti vsaj 100.000 mask na dan

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je tudi zato v četrtek obiskal podjetja, ki proizvajajo zaščitne maske.
Ob zagotavljanju večjega števila mask iz uvoza je Kacin namreč podčrtal tudi velik pomen domače proizvodnje.
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"Naš namen je, da bi dnevno iz lokalne proizvodnje zagotovili vsaj 100.000 mask," je pojasnil. Ta številka je sicer
že dosežena, a "poraba bo velika", je izpostavil vladni govorec.
Počivalšek je prav danes prek twitterja sporočil, da je v skladišče Civilne zaščite v Rojah zjutraj prispel milijon
troslojnih zaščitnih mask. Že v četrtek zvečer pa je s tvitom javnost obvestil tudi o dostavi 19.500 mask FFP2.

Omilitev omejitev za gradbeništvo

Med gospodarskimi panogami, ki jim država olajšuje delo, je gradbeništvo, saj je med izjeme, za katere ne velja
prepoved prodaje izdelkov in storitev, vlada od danes uvrstila gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah
oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki.
Nekatera gradbišča so že doslej delovala - vlada je v zadnjih dneh pojasnjevala, da je bilo mogoče dela
nadaljevati tam, kjer je investitor podjetje, saj vladni odlok o začasni prepovedi ponudbe ter prodaje blaga in
storitev neposredno potrošnikom ne posega v razmerja med podjetji. Prav tako so bila dovoljena dela, nujna za
preprečevanje ogrožanja zdravja in življenja.
A mnoga velika gradbišča so zaprta, je poudaril Kacin, izziv je tudi zagotavljanje gradbenega materiala.
Ob rahljanju pravil za gradbena dela pa je Kacin napovedal, da se bodo okrepili nadzori tako s strani inšpekcijskih
kot drugih pooblaščenih subjektov, ki naj bi zagotovili, da bodo gradbeni delavci ustrezno zaščiteni. Ob
sproščanju gospodarskega krča namreč "ne smemo opustiti prizadevanj" za odpravo epidemije, je spomnil Kacin.
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GBC Slovenija s koristnimi nasveti za projektante in upravnike
večstanovanjskih stavb
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Prvi petek v marcu je Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija v prostorih
Tehnološko raziskovalnega centra v Dolu pri Ljubljani gostilo več kot 90 projektantov in upravnikov
večstanovanjskih stavb iz vse Slovenije, ki so se udeležili strokovnega posveta z naslovom Izzivi
celovite prenove večstanovanjskih objektov. V imenu organizatorja GBC Slovenija je udeležence
posveta najprej pozdravil predsednik UO združenja dr. Iztok Kamenski, v imenu Zbornice za
poslovanje z nepremičninami (ZPN) kot soorganizatorja njen direktor Boštjan Udovič, v imenu
gostitelja srečanja pa podpredsednik JUB-ove uprave Dragan Stajić. Predavanja so prispevali
predstavniki iz uglednih in trajnostno usmerjenih podjetij, arhitekturnih birojev, nevladnih
organizacij ter slovenskega okoljskega Eko sklada
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Dr. Iztok Kamenski je uvodoma pozdravil vse udeležence in jim na kratko orisal
vlogo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo – Green Building Council Slovenija, ki pri nas
postaja osrednje združenje, ki bedi nad trajnostnimi vidiki gradnje ter si prizadeva za trajnostni razvoj in
učinkovitejše upravljanje nepremičnin. To seveda vključuje celovito načrtovanje stavb, njihovo gradnjo in
uporabo, s poudarkom na njihovi energijski učinkovitosti, zmanjšanju okoljskega vpliva stavb in
zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo stavbe skozi svoj življenjski cikel. Področje
gradbeništva z vidika trajnostnih meril doživlja velike spremembe, zato je vloga GBC pri izmenjevanju
znanj med strokovnjaki in pri izobraževanju deležnikov, med katerimi so tudi projektanti in upravniki
večstanovanjskih stavb, izjemnega pomena. ”V GBC Slovenija težimo k temu, da bi bila gradnja čim bolj
prijazna do okolja in ga ne bi po nepotrebnem obremenjevala,” poudarja Kamenski. ”V Sloveniji smo tako
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na eni strani postali pomemben promotor trajnostnih priporočil Level’s, kazalnikov Evropske komisije za
zmanjšanje okoljskih vplivov stavb, na drugi pa ob certiﬁkacijskih shemah, ki določajo, v kolikšni meri so
stavbe grajene po trajnostnih smernicah, kot so standardi DGNB, BREEAM in LEED, prav tako
ugotavljamo, kateri najbolj izraža investitorjev odnos do okolja, ljudi in javnega prostora. Če bodo postali
del evropske gradbene direktive v okviru strateške agende Evropskega sveta 2019-2024, bodo kazalniki
Level’s predvidoma že prihodnje leto v Evropi postali realnost, proizvajalci pa bodo morali še bolj stremeti
k vključevanju v krožno gospodarstvo in recikliranje gradbenih materialov”, je sklenil predsednik
združenja Kamenski.
O aktivnostih, ki jih za projektante in upravnike večstanovanjskih stavb v slovenskem prostoru izvaja Eko
sklad, je udeležence seznanil Luka Petkovšek, zadolžen za nepovratne subvencije za
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večstanovanjske objekte.Udeležencem je predstavil trenutno aktualni javni poziv in
pogoje, ki veljajo za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb,
spodbude pa so namenjene za toplotne izolacije fasad, streh, stropov ipd. Navedel je, da mora biti vloga
oddana pred zaključkom del za izvedbo naložbe, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) pa
skladna z veljavnimi pravilniki. PZI mora biti izdelan skladno s trenutno veljavno zakonodajo in s pravili
stroke, pri čemer mora biti pri izvedbi zagotovljen nadzor, kot ga določa Gradbeni zakon in nove tehnične
smernice za požarno varnost v stavbah, ki so v veljavi od 1. 7. 2019. Večina vlog se nanaša na toplotne
izolacije fasad, upravnikom večstanovanjskih stavb pa težave prinaša izpolnjevanje zahtev za pravilno
oddajo projektne dokumentacije: ”Vsaj polovica vseh vlog za pridobitev subvencij ni popolna,” navaja
Petkovšek, ”zato moramo vlagatelje običajno pozvati k njihovi dopolnitvi. Večina projektantov potem
zahteve izpolni in odda v ustrezni obliki, vendar si na Eko skladu želimo, da bi bilo teh primerov v
prihodnje čim manj.”
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Dober dan. Od danes se v Sloveniji na delovna mesta vračajo zaposleni v vrtnarijah, drevesnicah, cvetličarnah
in delavci v gradbeništvu. Vse seveda ob zagotavljanju primerne razdalje.
Državni zbor je s 53 glasovi za potrdil prvi sveženj ukrepov tako imenovanega mega protikorona zakona. Za za‐
kon so glasovale koalicijske stranke in SNS, medtem ko so se opozicijske stranke vzdržale, z izjemo Mihe Kordiša iz
Levice, ki je glasoval proti. Vlada je napovedala nov paket ukrepov v bližnji prihodnosti, v katerem naj bi celo up‐
oštevali sedaj predlagana dopolnila opozicije in lastnih ministrstev, ki so tako rekoč vsa izpadla iz prvega paketa. Več o
sprejetih ukrepih v današnjem Kultivatorju ob 17. uri.
Za ﬁnanciranje tri milijarde evrov vrednega paketa se bo Slovenija naslonila tudi na
Evropsko komisijo. Predsednica Komisije Ursula von der Leyen je predlagala iz‐
posojo stotih milijard evrov za preprečitev odpuščanj delavcev med epidemijo.
Po njenem načrtu bi si tako Komisija na mednarodnih trgih izposodila ta znesek,
ki bi ga nato posodila državam članicam, te pa naj bi denar porabile za delno iz‐
plačilo plač delavcev za skrajšano delo. Predsednica Komisije je izrazila prepričan‐

POLITIKA / PONUDBA IN

je, da bodo vse članice podprle njen tako imenovani evropski Marshallov načrt. Pro‐

VIRUS NAPADEL EKONOMSKE
DOGME

gram namreč začne delovati le s privolitvijo vseh članic in njihovo skupno predložitvijo
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garancije v višini 25 milijard evrov.

Koronakriza: o ekonomskih
poslidicah virusa SARS-CoV-2
Gal Krizmanič / 1. 4. 2020

Spletna korporacija Google je dala 131 državam
na voljo uslugo, ki bi vladam teh držav dala pod‐
atke o lokacijah uporabnikov. Nič spornega. Vlade
naj bi na podlagi teh lokacij ocenjevale učinkovitost
ukrepov za socialno distanciranje. Povsem logično.
Vlade bi tako lahko primerjale podatke o tem, koliko
odstotkov ljudi obiskuje javne površine, v objavi pa
naj ne bi bili na voljo osebni podatki uporabnikov,
četudi je iz poznanja gibanja posameznika možno

POLITIKA / KULTIVATOR

V LERU

Evropska solidarnost na vnovični
preizkušnji
Antun Katalenić / 27. 3. 2020

ugotoviti njegovo identiteto. Pravica do zasebnosti?
Kaj je to? Podatke je že naročilo več držav, med
drugimi Izrael, Irska, Singapur in Kitajska. Španija je napovedala, da bo počela enako, le da v sodelovanju z domačimi
ponudniki mobilnih storitev. Boste pač doma. Nenazadnje se ta vikend obeta poostren nadzor na občinskih me‐
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jah. Kot je dejal vladni govorec Jelko Kacin, se vlada nameri napotitve vojske na mejo se ni
odpovedala. Citiramo: “Razbremenitev policije je nujna, zato bo vlada konec tedna odpoklicala del policije z južne
meje, da bo lahko bolj nadzirala gibanje ljudi v notranjosti države.” Konec citata. Kaj je že to, 37.a člen Zakona o
obrambi?
Glede vojske na meji pa so se oglasili tudi v Sindikatu policistov Slovenije, ki so
ministra za notranje zadeve obtožili laganja, saj je dejal, da ta ukrep podpirata
tudi oba sindikata. Citiramo: “SPS se v procesu predlaganja aktivacije 37.a člena
Zakona o obrambi nikoli do tega vprašanja ni opredeljeval, še manj pa drži vaša
navedba, da podpiramo vse ukrepe, ki jih izvaja MNZ. Tovrstno vprašanje ni bilo nikoli
predmet ne pogovorov, še manj pa pisne korespondence med SPS in MNZ.” Konec

POLITIKA / OFFSAJD

citata. Aleš Hojs, v službi resnice.

PROTI KORONI: ČE NE ZLEPA,
PA ZGRDA!

Zelo resno pa so uveljavljanje ukrepov sprejeli kenijski policisti, v imenu katerih
se je moral predsednik Uhuru Kenyatta opravičiti za pretirano uporabo sile pri

O novih protikoronskih ukrepih

Gal Krizmanič / 30. 3. 2020

uveljavljanju policijske ure zaradi epidemije. Policija je bila namreč obtožena nasil‐
nega in kaotičnega ravnanja, med drugim je med praznjenjem ulice pomotoma
ustrelila dečka na balkonu. Kenija je konec marca uvedla prepoved gibanja med sončnih zahodom in vzhodom, ki jo
policija uveljavlja s solzivcem, pendreki, gumijastimi naboji in streljanjem v zrak.
Znanstvena redakcija sporoča: ob širjenju koronavirusne bolezni vse več slovenskih državljanov sprejema po‐
nudbe ministrstva za zunanje zadeve, ki jim nudi let nazaj domov. V Sloveniji smo bili tako v zadnjem tednu priča
trem primerom karantene ljudi, ki so se vrnili iz tujine iz žarišč širjenja novega koronavirusa. Skupini iz Madrida sta
nastanjeni v Velenju in v Postojni, skupina iz Tirolske pa v Lendavi. V vseh skupinah so kasneje s testiranjem odkrili
primere okužb. S tem, da so jih ločili, so uspešno zajezili širjenje. S takšno taktiko, ki so jo uporabljali predvsem za
lokalno prebivalstvo, so tudi v Vuhanu zmanjšali prenos virusa in tako razbremenili bolnišnice.
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Tudi v Chicagu so mestne oblasti za začetek rezervirale vsaj 1000 sob v petih hotelih za izolacijo COVID-19-pozitivnih
oseb, ki ne potrebujejo nujne zdravniške oskrbe. Ljudi v karanteni bodo oskrbovali javni uslužbenci, hotelski
uslužbenci pa bodo pripravljali hrano, čistili hotel in ne bodo v stiku s pacienti. Nastanitev v hotelu ni obvezna, vendar
pa je zaželena, da oboleli ne širijo virusa v svoje družine oziroma znotraj gospodinjstev. Za primerjavo: v Ljubljani im‐
amo na primer 2835 hotelskih sob, v celotni občini pa je trenutno potrjeno okuženih 185 ljudi. Število hotelskih sob bi
glede na predvidevanja, da je okuženih 5- do 10-krat več od uradne številke, lahko zadostovalo za zajezitev širjenja.
V Srbiji se prav tako poslužujejo alternativnih rešitev in so tako po priporočilu kitajskega medicinskega osebja, ki jim je
prišlp na pomoč, preuredili sejmišče v bolnišnico s 3000 posteljami za sprejetje ljudi z blažjimi oblikami COVID-19,
prav tako več športnih dvoran spreminjajo v zasilna bivališča pacientov. Medtem pa so v Londonu iz sejmišča naredili
največjo britansko bolnišnico s 4000 posteljami za tiste, ki bi potrebovali intenzivno nego.
S tem, kako kužne člane umakniti iz skupine, se ukvarjajo tudi v Evropski ljudski stranki, krajše EPP. Trinajst strank
članic stranke je tako pozvalo predsednika Donalda Tuska, naj madžarski Fidesz izključi iz EPP. Predloga
izključitve niso podpisale slovenske članice SDS, NSi in SLS, kot tudi ne francoske ali nemške desne stranke, kot je
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nemška vladajoča Krščanska demokratska stranka. Pismo Tusku med razlogi za
izključitev Fidesza navaja degradacijo pravne države, kritiko datumsko neomejenega
stanja izrednih razmer na Madžarskem in strah, da bo Orban svoje novo pridobljene
pristojnosti uporabil za “razširitev vladnega vpliva na družbo”. Pred tem, letošnjega
januarja, je Donald Tusk zbral dovolj podpore le za podaljšanje suspendiranja
Fidesza, ne pa za izključitev. Vendar pa se konzervativci nočejo kar tako odreči

POLITIKA / KULTIVATOR

sedežem v Evropskem parlamentu.

MED VREDNOTAMI IN
VOLITVAMI
O zamrznitvi članstva Fidesza v
Evropski ljudski stranki
Gea Saje / 22. 3. 2019

AKTUALNO-POLITIČNE OZNAKE:
EPP

KENIJA

KORONAVIRUS

MADŽARSKA

VIKTOR ORBAN

DRŽAVNI ZBOR RS

GOOGLE

PRAVICA DO ZASEBNOSTI

MOBILNI TELEFONI

EVROPSKA KOMISIJA

SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE
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