Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 4. 2020
Število objav: 11
Internet: 7
Tisk: 4
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: 11
Inženirski dan: 0

Naslov

E–Slovenija, e-moja dežela

Zaporedna št.
1

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

Domen Zupančič

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Ob uvedbi vladnih ukrepov so prav vsi omenjeni uradi prešli v digitalni svet, a na zelo neroden način. Z novo
zakonodajo na področju gradnje (gradbeni zakon) in urejanja prostora (zakon o urejanju prostora) in pripadajočimi
podzakonskimi akti smo projektanti prešli v obdobje poenostavitve priprave gradbene...

Naslov

Združenje opozarja na domnevno nejasnost pri izdajanju gradbenih dovoljenj

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...opozorili v združenju. "Izdajanje gradbenih dovoljenj je ključnega pomena za nadaljevanje in zagon ne samo
gradbeništva, temveč tudi za povečanje drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti," so poudarili. Ker ima
gradbeništvo multiplikativen učinek na gospodarstvo, bi bilo treba po njihovem mnenju v prihodnjih mesecih izdati...

Naslov

Francija v recesiji

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...tehnično gledano pomenita recesijo. Za Francijo je šestodstotni padec BDP najslabši rezultat po koncu druge
svetovne vojne. Najhuje prizadeti sektorji so gradbeništvo, prevozništvo, gostinstvo in nastanitvene dejavnosti. "
Podoben padec je francosko gospodarstvo sicer utrpelo v drugem četrtletju 1968, a kljub temu ne...

Naslov

Ljubljanskih gradbišč ne ustavi niti epidemija

Zaporedna št.
4

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

Aleš Stergar

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Vloge lahko rešujejo, ne pa tudi vročajo

Zaporedna št.
5

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Scena; 9. 4. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Nagode Katja Mihelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 427 cm2

...glavna gradbena sezona, ne bi začela, s tem pa bi zamudili celotni gradbeni cikel. To pa bi imelo negativne posledice
na dinamiko del in delovna mesta v gradbeništvu, opozarjajo na MOL. Bojan Babič, načelnik Upravne enote Ljubljana,
je potrdil, da je krizna skupina, ki organizira in koordinira delo po posameznih področjih...

Naslov

Tisk

Stran: 6

Stran: 15

Površina: 123 cm2

...uveljavitvijo druge pravice, kot tudi če je odločanje pogojeno z izvrševanjem oblasti. Vodenje postopkov in izdajo
gradbenih in drugih dovoljenj, povezanih z graditvijo objektov, je Ministrstvo za javno upravo prepoznalo kot nujno
zadevo. V tem smislu je ministrstvo nedavno poslalo usmeritev upravnim enotam, da te po vsej...

2

Naslov

Potrebujemo dovajanje kisika (denarja)

Zaporedna št.
6

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
21

Avtor

Petra Kovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...v segmentu tehnične trgovini. V zasebnem segmentu je 50 in 60% stoji gospodarstva. Tu govorimo o avtobusnih
prevozih, knjigarnah, založnikih, medijih, gradbeništvu; slednje bi lahko delovalo zaradi razdalje, ki jo omogoča delo
zunaj, a se je ustavilo zaradi neizdajanj gradbenih dovoljenj To je silno nespametno, saj...

Naslov

Območje gradnje so še podaljšali

Zaporedna št.
7

Medij

Posavski obzornik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

R. Retelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Stran: 12

Površina: 270 cm2

Območje gradnje so še podaljšali ČREŠNJICE - Dela, ki trenutno še potekajo na Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki, bodo
ob ugodnem vremenu mogoče zaključena že v aprilu, so povedali na občinskem oddelku za komunalno infrastrukturo in
gospodarske javne službe. Vrednost projekta se je s sklenitvijo

Naslov

Kaj čaka Celje v prihodnosti, v kakšni kondiciji je mesto trenutno in kaj bo prinesla kriza?

Zaporedna št.
8

Medij

Celjan, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
24

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Sejmarji kljub osami ne mirujejo

Zaporedna št.
9

Medij

Ekodezela.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
26

Avtor

Samo Kranjec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Površina: 604 cm2

...trenutne krize. »Na nivoju občin bo verjetno potrebnih kar nekaj rebalansov proračuna, tudi v podjetjih bo nujna
prilagoditev novim pogojem poslovanja. Za gradbeništvo sicer kljub optimističnim napovedim pričakujem zmanjšan
obseg povpraševanja, temu pa se bomo morali seveda tudi mi prilagoditi. Do takrat pa - ostanite...

Naslov

Internet

Stran: 10

...ublažitev posledic pandemije so podali tudi na gospodarsko ter obrtno-podjetniško zbornico. Na Pomurskem sejmu so
zaradi pandemije 31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti MEGRA ter 5. Mednarodni sejem
trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN iz letošnjega marca premaknili...

Naslov

Združenje opozarja na domnevno nejasnost pri izdajanju gradbenih dovoljenj

Zaporedna št.
10

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...opozorili v združenju. "Izdajanje gradbenih dovoljenj je ključnega pomena za nadaljevanje in zagon ne samo
gradbeništva, temveč tudi za povečanje drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti," so poudarili. Ker ima
gradbeništvo multiplikativen učinek na gospodarstvo, bi bilo treba po njihovem mnenju v prihodnjih mesecih izdati...

3

Naslov

Predlagali spremembo gradbenega zakona

Zaporedna št.
11

Medij

Ds-rs.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 4. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Na zadnji korespondenčni seji Državnega sveta so državni svetniki sprejeli tudi spremembe Gradbenega zakona (GZ)
. S predlaganimi spremembami želijo zagotoviti možnost čim večim izvajalcem del v gradbeništvu, da izpolnijo zahteve,
ki jih za nadaljnje opravljanje del v gradbeništvu določa GZ, saj se prehodno obdobje...

4

Delo.si
Država: Slovenija

08.04.2020
Sreda, 06:00

Kazalo

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/e-sloven...

1/2

GRADBENI ZAKON | SLOVENIJA | EVLOŽIŠČE

E–Slovenija, e-moja dežela
Ob uvedbi vladnih ukrepov so prav vsi omenjeni uradi prešli
v digitalni svet, a na zelo neroden način.
Objavljeno
08. april 2020 06.00

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

Posodobljeno
08. april 2020 06.00

Odpri galerijo

Domen Zupančič
Z novo zakonodajo na področju gradnje (gradbeni zakon) in urejanja prostora (zakon o urejanju prostora) in pripadajočimi podzakonskimi akti smo projektanti prešli v obdobje
poenostavitve priprave gradbene dokumentacije. Projektanti smo kratko obdobje po sprejetju nove zakonodaje tudi tako delovali, da smo vse vloge, predpisane obrazce in dokumentacijo
posredovali v elektronski obliki vsem pripadajočim uradom. Na predstavitvah zakonodaje ministrstva za okolje in prostor je bila jasno izražena ideja, da želijo stopiti v elektronski svet
obdelave dokumentov in ukiniti podvajanje podatkov.
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08.04.2020

Delo.si

Sreda, 06:00

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/e-sloven...

Po kratkih medenih mesecih je velika večina teh uradov prešla nazaj na papirno vlaganje vlog in dokumentacije. Med vsemi je kot redka izjema ostal zgolj Telekom Slovenije s portalom
za vlaganje e-vlog. Tudi tam je še nekaj stresnih trenutkov ob vnosu podatkov v obrazce, vendar se skoznje v dobrih 15 minutah prebiješ. Portal za oddajo z vidika prijaznosti do
uporabnika sicer ni ravno vrhunski, a vendarle je najmanj dober približek ideje o e-projektiranju. Tudi to je vmesna tehnična rešitev, ki je delno prilagojena e-dobi.
To je redka izjema med številnimi uradi, s katerimi moramo ob načrtovanju arhitekti
komunicirati. Drugi so (bili) dokaj nerodni in so retrogradno uvedli obvezno papirno oddajo
vlog, na primer Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, posamezne občinske uprave, Javno
podjetje Voka Snaga ... Papirna različica projekta za pogoje, za mnenja in druge urade
zahteva več priprave dokumentacije (izpolnjevanje njihovih lastnih vlog, tiskanje, vezavo
izvodov, pošiljanje po pošti). Samo za eno vlogo za pridobitev mnenj porabimo 17 listov in
še najmanj 20 listov za dokumentacijo. Ob zadnjem projektu za dokumentacijo za
stanovanjsko hišo smo v biroju porabili cel paket papirja. Podatek o količini papirja za
dokumentacijo je banalnost in ne bistveno dejstvo. Glede na zadnje podatke trgovcev je
papir postal bistveni del samopreskrbnega družinskega paketa jestvin. Tu je še čas za
tiskanje, izpolnjevanje poštnih obrazcev in povratnic, pisemske ovojnice, čakanje v vrsti na
pošti (z masko in v razdalji), čas referentke na pošti, vožnja na pošto in nazaj, poraba
energije za tiskalnik in podobno. Drobec k drobcu, na koncu je to proces, ki odžira
kakovosten delovni čas. Smo arhitekti mar res poklicani za to?
Nato sledi še odzivni čas na drugi strani ter njihova zasedenost in preobremenjenost z
branjem vlog ter prepisovanjem naših besedil v njihove odločbe. Zadeva me spominja na
znameniti skeč s prodajalcem papige iz britanske humoristične serije Monty Python v
kombinaciji s Kafkovo zgodbo Proces. Bizarnost v realnem času, jaz pa se sprašujem, le kdo
gleda vse te resničnostne šove. Morda bi uvedli še ta šov: Naj upravni delavec.
Trenutni vladni ukrepi omogočajo razmislek o sedanji in prihodnji (predvsem!) družbeni
ureditvi, delovanju države in gospodarstva. Prikrit stres, ki ga vsi ti ukrepi povzročajo, lahko
izrabimo za korak naprej in stopimo iz lastnega kroga udobja ter naredimo nekaj, kar že
znamo in česar si do zdaj nismo upali. To me spominja na prve otroške korake, malce
majavo stopicanje, in kot bi mignil, že tekajo naokoli. Osnovne šole in srednje šole so bile
prisiljene skočiti čez rob in vstopiti v digitalno dobo dobesedno čez noč. Že letijo!
A naj se vrnem k temi. Ne gre za drobnjakarstvo, kot sta preštevanje listov papirja in časa.
Bistveno je, da bi v praksi uvedli načelno dogovorjeno medsebojno zaupanje v
projektantovo odgovornost do družbe in prostora ter hkrati začeli spletno tehnologijo
uporabljati polnokrvno.
Ob uvedbi vladnih ukrepov so prav vsi omenjeni uradi prešli v digitalni svet, a na zelo
neroden način. Številni župani so še do nedavnega poniglavo vztrajali pri papirnati upravi,
verjetno jim je tak način delovanja ustrezal zaradi njihovega lastnega interesa. Trpele pa so
vse zaledne službe in zaposleni v upravi. Niso krivi uradniki, da so bili primorani prepisovati
naše vloge v občinske formularje, prst je usmerjen v njihova vodstva z retrogradnim razmišljanjem. Težava preklopa na uradih je predvsem v tehniki (certifikatu) oddaljenega dostopa do
administrativnih podatkov ter drugih vsebin. Tu smo na tankem ledu uredbe o varstvu osebnih podatkov in poznavanju ustreznih protokolov rokovanja: kdo vzdržuje, kdo bere podatke,
katere podatke uporablja in kaj z njimi lahko naredi. Torej smo tam, kot je naša družba, lovimo mejo med zaupanjem, posameznikovo odgovornostjo, pravicami in našimi dolžnostmi do
družbe ter državne uprave.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Domen Zupančič

Nedvomno je napočil čas, da združimo znanje in da vsi uradi postavijo enovita e-vložišča.

Velika večina uradov je na svojih spletnih straneh objavila poziv, naj vsi pošiljamo vloge le po e-pošti. To je znak, da na tem mestu manjka strategija delovanja in da so bila vodstva do
zdaj v coni lastnega ugodja. Znano načelo: govorimo zato, da govorimo, in pišemo, da pišemo.
Še pred kratkim je veljal le papir z žigom in lastnoročnim podpisom s povratnico. Danes že velja moj e-naslov, moj certifikat Sigenca na dokumentu in moja zapisana beseda, da sem
upošteval vse danosti lokacije, predpise države, spoštoval interese stranke ter tiho (tam notri v sebi) spoštoval etični kodeks v stroki.
Simbol inovacije je slovenski kozolec; ta inovacija je omogočala sušenje trav tudi v deževnem obdobju. Kozolec je prepoznan kot nosilec narodne identitete. Po tej analogiji imamo v
Sloveniji edinstveno možnost! Da bi z lastno pametjo postavili delujočo digitalno e-upravo, e-poslovanje in e-projektiranje.
Nedvomno je napočil čas, da združimo znanje in da vsi ti uradi postavijo enovita e-vložišča. Ne gre za odkrivanje novih oblik aplikacij, temveč za njihovo boljše organiziranje. Tako bi
programerske hiše dobile nova naročila za delo na domu. Morda imajo že izdelano univerzalno strukturo, ki bi lahko bila preslikana med posameznimi službami. Te tehnične zadeve
bodo programerji in IKT-službe že uredili. Ministrstvo za okolje in prostor je to želelo uveljaviti šele po letu 2021.
Zapisana pobuda je zapisana z mislijo za čas po vladnih ukrepih, ko bo gospodarstvo potrebovalo nov zagon. Gradbeništvo je pomembna gospodarska panoga in projektanti lahko
zaznamo krize nekaj mesecev pred tem, ko se te odrazijo na trgu. Če bomo imeli projekte v tem obdobju pripravljene, bo gradbeni sektor v prihodnjih mesecih lahko deloval naprej, v
nasprotnem primeru pa bodo zamude pri izdajah dovoljenj vplivale na zamike pri realizaciji projektov.
Menim, da je pravi čas, da uvedemo tudi e-žig Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in kot stroka stopimo naprej. Ta čas našega zmanjšanega fizičnega javnega družbenega
delovanja in povečanega dela od doma lahko izkoristimo, da postanemo bolj organizirani in se povežemo v stroki.
Pa ne pozabimo na najboljšo e- besedo v teh časih: e-mpatija.
----Dr. Domen Zupančič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, lastnik projektivnega biroja GANK
Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

08.04.2020
Wednesday,
Sreda,
12:54 12:54

Kazalo

https://www.sta.si/2750130/zdruzenje-opozarja-na-d...

1/1

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

Združenje opozarja na domnevno nejasnost pri
izdajanju gradbenih dovoljenj
Določbe zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja koronavirusa so glede izdajanja gradbenih dovoljenj nejasne, opozarja Slovensko nepremičninsko združenje
FIABCI Slovenija. Predlaga, da se v zakonu izrecno opredeli, za katere objekte se dovoljenja lahko izdajajo.
Zakon določa, da se ne prekine tek rokov v upravnih zadevah za določene nujne zadeve, pri čemer pa ni dovolj jasno
opredeljeno, kaj se šteje med nujne zadeve glede izdajanja gradbenih dovoljenj, so v današnjem pismu ministroma za
javno upravo Boštjanu Koritniku ter za okolje in prostor Andreju Vizjaku opozorili v združenju.
"Izdajanje gradbenih dovoljenj je ključnega pomena za nadaljevanje in zagon ne samo gradbeništva, temveč tudi za
povečanje drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti," so poudarili. Ker ima gradbeništvo multiplikativen učinek na
gospodarstvo, bi bilo treba po njihovem mnenju v prihodnjih mesecih izdati čim več gradbenih dovoljenj. Tisti del
gradbeništva, ki je vezan na industrijske in druge poslovne objekte, ima še posebej pomembno mesto v fazi ponovnega
zagona gospodarstva, so dodali.
Tudi objavljeno pojasnilo ministrstva za javno uprave je po njihovi oceni nejasno, "zato imajo vlagatelji zahtev za izdajo
gradbenih dovoljenj dnevno velike težave ne samo na upravnih enotah, temveč tudi pri vseh nosilcih urejanja prostora in
mnenjedajalcih, ki so odločilnega pomena za izdajanje gradbenih dovoljenj". Ugotavljajo, da se organi sklicujejo na zakon
in nočejo izvajati postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne vrste objektov, čeprav gre med njimi tudi za
objekte s področja gospodarske javne infrastrukture, še posebej pa ne za industrijske in druge poslovne objekte.
Zato v združenju predlagajo, da se njihove predloge uvrsti v drugi paket za blažitev posledic epidemije, in sicer da se
izrecno navede, da se izvajajo postopki izdaje gradbenih dovoljenj za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, objekte
prometne infrastrukture, cevovode, komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode, industrijske gradbene komplekse
ter druge gradbene inženirske objekte. Zakon bi moral tudi določiti, da naprej tečejo tudi postopki za izdajo mnenj oz.
soglasij vseh nosilcev urejanja prostora in Geodetske uprave RS, ki so potrebni za izdajo gradbenih dovoljenj.
Poleg tega predlagajo, da vlada enotno za celotno javno upravo uredi pogoje za uporabo tehničnih sredstev v lasti
zaposlenih v javni upravi, kot so osebni računalniki in telefoni, za potrebe izvajanja dela na domu, ker da se v praksi
pojavljajo številni problemi, da delavci v javni upravi ne smejo uporabljati teh sredstev oz. ni urejeno vprašanje
nadomestila za njihovo uporabo.
Zavzemajo se tudi za to, da se pravno uredi možnost elektronskega oziroma brezstičnega vročanja odločb in drugih
upravnih aktov. Poleg tega menijo, da bi določeni uslužbenci lahko delali v običajnih delovnih prostorih, saj je v stavbah
prisotnih zelo malo njihovih sodelavcev, zunanjih obiskovalcev pa sploh ni.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

08.04.2020
Wednesday,
Sreda,
09:50 09:50

Kazalo

https://www.sta.si/2750038/francija-v-recesiji

1/1

Francija v recesiji

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

Francosko gospodarstvo se je v prvem letošnjem četrtletju skrčilo za šest odstotkov in je v recesiji, je po poročanju
francoske tiskovne agencije AFP sporočila francoska centralna banka. V zadnjem lanskem četrtletju se je francoski BDP
namreč zmanjšal za 0,1 odstotka. Oblasti že nekaj časa opozarjajo na razsežnost posledic pandemije covida-19.
Dve zaporedni četrtletji krčenja BDP tehnično gledano pomenita recesijo. Za Francijo je šestodstotni padec BDP najslabši
rezultat po koncu druge svetovne vojne. Najhuje prizadeti sektorji so gradbeništvo, prevozništvo, gostinstvo in
nastanitvene dejavnosti.
"Podoben padec je francosko gospodarstvo sicer utrpelo v drugem četrtletju 1968, a kljub temu ne tako velikega," je
sporočila centralna banka. Takrat je bil padec BDP 5,3-odstoten.
V Franciji so od 17. marca začasno ustavljene vse nenujne storitve. Oblasti pričakujejo, da bo tako ostalo najmanj do
sredine prihodnjega tedna. Ukrep je gospodarsko aktivnost po navedbah francoskega statističnega urada samo marca
zmanjšal za približno 35 odstotkov. Z vsakim mesecem, ko je v veljavi, se letni BDP skrči za tri odstotne točke, so
opozorili statistiki in centralna banka.
Francoska vlada je za omilitev gospodarskih posledic koronavirusa podjetjem namenila kreditna poroštva in druge
spodbude v skupni vrednosti približno 45 milijard evrov. V torek so oblasti opozorile, da epidemija novega koronavirusa še
ni dosegla vrhunca in da ne razmišljajo o omilitvi omejitev gibanja.
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Ljubljanskih gradbišč ne ustavi niti epidemija
Infrastruktura Začetek del na Dunajski cesti, gradnja se nadaljuje tudi že na začetih projektih v mestu

-

Ljubljana

začela

se je

V začetku tedna

dolgo

povedovana

Dunajske

obnova

odmrla

kjer

dela niso ustavila,

pozdravljajo

MOL

nistra

predlog

infrastrukturo

za

Vrtovca,

mi-

Jerneja

se nadaljuje
strukturnimi deli, seveda
da

infra-

z

v skladu

z varnostnimi ukrepi ter v skladu
z odločitvijo glavnih izvajalcev za

gradnjo. Izvajalce je ob-

posamezno

čina že

marca pozvala, naj sami

16.

ali bodo z deli nadaljevali,
pri čemer morajo poskrbeti za svoje sodelavce. Na ljubljanskih gradbiščih jih je veliko s Hrvaške, BiH,
Srbije in
drugih držav nekdanje
skupne države, ki se niso mogli vrniti domov, pojasnjujejo na občini.
David Polutnik, vodja oddelka za
ocenijo,

dejavnosti in promet,

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

je

izvajalcem

navodilih

v

naj

nadalju-

aktivnosti

začete

se

zapisal,

jejo v skladu z vsemi uredbami in
priporočili,
dela

tvegana
se

naj

pa

in

nenujna

prerazporedijo.

Na

željo izvajalcev se dela nadaljujejo
na

skoraj vseh gradbiščih,

čini

položaj

pa

Gradbišča so

budno

na

ob-

spremljajo.

Trubarjevi, Letališki, Hruševski, Parmovi, v okolici
na

Navja (Robova in Detelova), v Ulici

talcev
Ob dolenjski železnici.
V
okviru projekta Čisto zate se
nadaljuje tudi gradnja centralne
in

čistilne

naprave

in kanalizacije

na

območju nekaterih aglomeracij, na

kanalu CO,

ki je položen na

več kot

osmih kilometrih, pa dela stojijo.

Pridobivanje gradbenih
Načrtovanje in projektiranje novih
postopki

je

za

upravni

nemoteno,
pridobitev

ali

spre-

membo gradbenih dovoljenj se

po

informacijah, ki

jih imajo na obči-

ni, niso ustavili;

aktivni so projek-

tanti,

ki

ljenja, v

vloge za gradbena dovo-

skladu s

pozivi

referentov,

dopolnjujejo. Če bi se upravni postopki prekinili ali ustavili, bi to
lahko

pomenilo,

da se

vključno

v začetku tedna

dela

na svojem

gradbiščih

niso ustavila,

•

za-

področju

Dunajska cesta bo

končno dobila spodobno
kolesarsko stezo.
•

Tudi v

UE Ljubljana se
delo na gradbenem področju nadaljuje.

organizira

delo na način, da je na delu navzočih največje število uslužbencev, ki
se jim lahko zagotovi varno delovno okolje.

Severni del Dunajske
že prenavljajo
Litijski

Trgograd

-

Prenova

je

skupaj

Komunalne

tnerjema

s

par-

gradnje

in

v začetku te-

Gradbenik

dna začel prenavljati Dunajsko cesto, in sicer od Obvozne (nekdanje
Nemške na Ježici) do križišča z Vilharjevo, tik pred podvozom

pod že-

leznico in središčem mesta. V prvi
fazi bodo do konca avgusta delali
na odseku med Obvozno in severno obvoznico mimo Ruskega carja,
od koder
potekal

torka,
bo

bo

do

obvoznice promet

polovici

po

Dunajske.

14. aprila, pa do 30.

Od

avgusta

Dunajska cesta od Ruskega car-

ja do krožišča z Obvozno zaprta za
ves promet,
Štajerski

urejen po

obvoz pa bo

kamniško-domžal-

cesti,

ski štiripasovni vpadnici. Kasneje
sledila še odseka Dunajske

bosta
od

severne

obvoznice

in

s Tolstojevo

in

AMZS

ulice

in

od

križišča

Dimičeve

Vilharjeve

do križišča

Baragovo

ulico pri

Posavskega

ulice

(GZS)

Vmesni

ceste.

do

odsek

mimo Mercatorjeve poslovne stavter univerzitetnih in srednje-

be

šolskih ustanov

na vzhodni

strani

Dunajske pa je že posodobljen.

Ureditev kolesarskih in površin

dovoljenj ni ustavljeno
projektov

se dela

posameznih

krizni skupini je po en strokovnjak iz vsakega področja delovanja upravne enote, ki je zadolžen,

Stergar

• Na mestnih

in

organizira

po

Ljubljana,

UE

je

V

da
Na

ki

delo

da

delovati s polnimi pooblastili.

čela

se pa izvajajo

Upravne

je potrdil,

skupina,

z gradbenim,

gradbišč se

zmanjšanem obsegu.

Aleš

ne-

zmanjšan je le obseg.

načelnik

Ljubljana,

enote

področjih

plošče. Tudi na glav-

drugih mestnih

imelo

na MOL.

koordinira

zamenja-

bodo

To pa bi

Babič,

krizna

pred parlamentom

tudi

li pohodne

v

občina

je ljubljanska

na Šubičevi,
nini

Bojan

stezo; manj-

dobno kolesarsko

cikel.

opozarjajo

ceste, ki bo končno dobila spo-

še gradbišče

gradbeni

gativne posledice na dinamiko del
in delovna mesta v gradbeništvu,

pričakovana in na-

poleti,

za

pešce

na Dunajski

cesti

sodi

v

projekt ureditve kolesarske mreže
in

je

sofinanciran z

evropskim
bodo

obnovili

zontalno
javno
in

denarjem.
tudi

prometno

razsvetljavo,

avtobusna

državnim in
V okviru del

talno

in

hori-

signalizacijo,
odvodnjavanje

postajališča.

Vre-

dnost naložbe znaša 5,3 milijona
evrov (brez DDV), od tega sta država in Evropska

unija primaknili

1,4

milijona evrov (brez DDV).

ko je glavna gradbena sezona, ne bi
začela, s tem pa bi zamudili celotni
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Površina: 427 cm2

Nadaljuje

se

tudi obnova

Parmove

ulice

med Livarsko

in Džamijsko

ter Kurilniško oziroma

železnico.
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Vloge lahko rešujejo,
ne pa tudi vročajo
V torek, 7. aprila 2020, je bil v Dnevniku objavljen prispevek z zgornjim

naslovom. K prispevku bi
korektne

nom

z

name-

obveščenosti

vaših

bralk in bralcev želeli podati odgovor

oziroma pojasnilo.
prispevku

V

bene

zadeve

naveden

je

»rešujejo

ker vročitev ne morejo
skladu

V

Zakonom

z

odziv

Ljubljana, da grad-

Upravne enote

zalogo,

na

opravljati«.

začasnih

o

ukrepih v zvezi s sodnimi,

upravni-

mi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalebolezni

zljive

sars-cov-2

(covid-19)

dejanja v upravnih postopkih, v

se

katerih bi prišlo do stika med uradno osebo in udeležencem v postopku ali med udeleženci v postopku, ne izvajajo.
V

ta

namen

ni dopustno vlaganje

pisnih in ustnih vlog pri organih (te
se lahko nemoteno pošiljajo

po pošti ali po elektronski poti), ne izvajajo
se ustne obravnave, ki lahko vkljuizvedencev in

čujejo zaslišanje prič,

opravljanje ogledov, prav tako se ne
opravlja osebno vročanje, ker
te-
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melji

stiku

na

naslovnikom.

med vročevalcem in
Omenjeni

ukrepi

se

uporabljajo v vseh postopkih, razen

če

gre

za

nujno

zadevo

smislu

v

ogroženosti življenja, zdravja, javne-

ga reda, javne varnosti, premoženja
večje vrednosti ali če
je nujnost
odločanja povezana s

osebe,

uveljavitvijo

preživljanjem
druge

pravice,

kot tudi če je odločanje pogojeno
izvrševanjem oblasti.
Vodenje

postopkov

in

z

izdajo

gradbenih in drugih dovoljenj, po-

vezanih z graditvijo objektov, je Ministrstvo

za javno upravo prepoznalo kot nujno zadevo. V tem smis-

lu

je

ministrstvo nedavno poslalo

usmeritev upravnim enotam, da te
po vsej državi enotno vodijo upravne

postopke

dovoljenj
ljenja. S
sa,
se

in

za

izdajo

vročajo

tem se bo

gradbenih

izdana dovo-

preprečila prak-

v kolikor je do nje prihajalo,

da

dovoljenja pripravljajo »na zalo-

go«, niso pa vročena.
Katja

Mihelj

Nagode

služba za odnose z javnostjo
ministrstva za javno upravo
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Potrebujemo
dovajanje kisika
(denarja)

Petra Kovič
08. april 2020

12

Svetkapitala.si
Država: Slovenija

08.04.2020
Sreda, 09:51

Kazalo

https://svetkapitala.delo.si/aktualno/potrebujemo-...

2 / 10

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

Sonja Šmuc, GZS.

Čudi me, da bomo morda edina
država na svetu, v kateri
posamezne skupine krizo
izkoriščajo za dvig plač.
Predstavnicam GZS, ZSSS in AmCHam in predstavniku
OZS smo dali prostor za interpretacijo krizne situacije, za
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odziv na vladno ukrepanje in za predloge, kako »dan za
tem«.
Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske
zbornice Slovenije:
Nihče ne ve, katera država se bo najbolj obnesla. To bo
pokazal čas. Cena krize bo visoka. Zahodne države se
niso bale pomagati z močnimi ﬁnančnimi injekcijami.
Države, ki so šle v močno v pomoč, ki sloni že na
kenezijanstvo in uvajajo močno debirokracijo, bodo

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

najmočnejše zmagovalke.
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Kaj rabijo podjetja ta hip?
Podjetjem dajejo tisto, kar jih je ustavilo. Namreč,
kroženje denarja je enako kot kroženje krvi v organizmu.
Celice začnejo odmirati, če nimajo kisika. In celo knjige
naročil so lahko polne, a če se skrči povpraševanje, in če
neha kri krožiti, lahko najboljši odmrejo. Zdravstvena
kriza bo tudi minila, in zato je za močno gospodarstvo v
tem hipu nujno močno dovajanje kisika. In ta kisik je
denar. Narediti je treba vse, da podjetja ostanejo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

likvidna, in da se čim manj trgajo vezi med kupci,
dobavitelji. Slovenija se je na to potrebo, nujo, odzvala
hitro. Imeli smo smolo, da nas je v skoraj istem hipu
doletelo dvoje. Menjava vlade in zdravstvena kriza.
Odziv nove vlade je bil hiter, ampak ukrepi ne delujejo.
Recimo v Nemčiji in Avstriji imajo podjetja denar že na
svojih računih, ob tem da je Nemčija zdravstveno krizo
doživela kasneje. Za nami. V Nemčiji je bil hiter in
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konkreten odziv tako na zvezni ravni kot ravni dežel.
Nemčija je v sklad za stabilnost gospodarstva dala
gospodarstva 600 milijard evrov z jasnim namenom, tj.
da ne bi podjetja zaradi slabše likvidnosti slučajno
postala tarča nakupov nezaželenih kupcev. Tako bi
morala delovati tudi Slovenija.
Imamo gazele, imamo podjetniške zvezde, a vsa ta
podjetja so lahko hitro na kolenih, v kolikor ne bodo imeli
likvidnostih sredstev ali možnost za odloge svojih plačil,
s katerimi bil lahko ohranjale likvidnosti oziroma, da ne bi
postala tarče mrhovinarjev, špekulantov, ki samo čakajo,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

da bodo v kriznih časih »vstopila« v podjetje. Vsak
podjetnik ima odgovornost do svojega podjetja in osebno
odgovorni za njegov obstoj in vem, da bodo podjetniki
naredili vse, da ohranijo svoje poslovne partnerje,
delovna mesta; zato iščejo know how, a brez pomoči
bank, zavarovanj izvoznih terjatev, odloga davčnih
obveznosti kot je DDV, vlade, ne bo šlo. …. Morda se bo
na koncu kateremu podjetniku zdela najboljša med
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najslabšimi opcijami, ravno prodaja podjetja, saj je
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slednje boljše kot da podjetje umre.
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Sonja Šmuc.

Kriza kaže odnos do gospodarstva
Ali bomo to uspeli narediti, je vprašanje, saj ta kriza spet
izkazuje podcenjevalen odnos do gospodarstva. V
Sloveniji ima slabšalno noto, kar me čudi, saj suverenost
temelji na ﬁnančni moči, ki ne izhaja zadolževanja,

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

ampak iz moči gospodarstva.
Hujše je kot 2009
Marsikje je situacija tokrat mnogo bolj resna leta 1991 ali
2009, ko je kriza povzročila močen upad prihodkov; tukaj
govorimo tudi o ničli. Izpad je lahko tudi 50 ali 70 %
dohodkov. Marsikatera branža bo rabila branžne ukrepe.
To ne velja le za turizem in gostinstvo, čeprav bosta ti
dve branži zadnji izplavali iz krize. Popolnoma je zaprta
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tehnična trgovina; to je polovica prometa v celotni
trgovini. 55.000 ljudi je na čakanju v segmentu tehnične
trgovini. V zasebnem segmentu je 50 in 60% stoji
gospodarstva. Tu govorimo o avtobusnih prevozih,
knjigarnah, založnikih, medijih, gradbeništvu; slednje bi
lahko delovalo zaradi razdalje, ki jo omogoča delo zunaj,
a se je ustavilo zaradi neizdajanj gradbenih dovoljenj…
To je silno nespametno, saj s takimi potezami lahko
ustavimo tudi tiste branže, ki bi lahko delovale. Vlada se
tega zaveda in pričakujemo da ko bodo začeli delovali
prvi ukrepi, da bodo začele delovati tudi nekatere

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

panoge…
Četrtkovo srečanje vladnih predstavnikov je pokazalo, da
vlada daje resnost tej situaciji v gospodarstvu in da ve,
da mora pomagati. Razumeli so tudi naše predloge
poznajo, se z njimi strinjali in hkrati opozorili, da naši
predlogi, tj. predlogi gospodarstva še ne bodo vključeni v
prvi paket vladnih ukrepov, ampak bo vključen v drugi
paket, ki se na nek način že vzporedno sprejema.
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Finančna kondicija Slovenije
Slovenija ima nekaj likvidnostih rezerv. Gospodarstvo je
dalo v proračun milijardo več v proračun. Denar je na
zalogi. Čeprav se bo morala Slovenija zadolžiti tako kot
ostale države. A ta zadolženost je za bodočo kakovost
življenja. Smo sicer proti zadolževanju, a zdaj je treba
ohraniti tiste, ki bodo pomagali pri kondiciji države v
prihodnosti. Vsi se bomo prilagoditi temu.
Minusi
Presenečeni smo, da med vsemi reševalnimi predlogi in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ukrepi nismo zaznali predlogov za stabilnost ohranjenja
podjetij. Je pa veliko predlogov za ohranjanje statusa
delavcev. Čudi me, da bomo morda edina država na
svetu, v kateri posamezne skupine krizo izkoriščajo za
dvig plač.
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GZS
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KORONA KRIZA
SONJA ŠMUC
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Območje gradnje so še podaljšali
-

ČREŠNJICE

Dela, ki trenutno še potekajo na Črešnjicah pri Cerkljah ob Krki, bodo ob ugodnem vremenu mo-

goče zaključena že v aprilu, so povedali na občinskem oddelku za komunalno infrastrukturo in gospodarske
javne službe. Vrednost projekta se je s sklenitvijo aneksa k pogodbi zvišala za približno sto tisoč evrov.
Projekt,

zajema

ki

središča Črešnjic
slabih

znašal

je v osnovi

na

območje

in je prvotno

320

tisoč

evrov,

predvideval, da se
zgradi dve

Črešnjicah

av-

tobusni postajališči za vsako
smer, ki bosta z avtobusno nišo

ločeni od vozišča.
močju

je

bila

tem ob-

Na

predvidena

tudi

izgradnja pločnika za pešce s
cestno

njen

razsvetljavo. Spreme-

je bil

tudi

prometni

re-

žim, saj cesta proti Drnovemu
ni več glavna, ampak se je glav-

na

smer vožnje prestavila

smer
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Posledično
strukcije

je prišlo

križišča

Drnovo, ki

se

Cerklje

Črešnjice-

je preobliko-

ga

valo v klasično
križanja s

do rekon-

cest

ob Krki-Hrastje in

ki

na

Cerklje ob Krki-Hrastje.

»T«

križišče,

cestnimi

priključ-

se povsod, kjer je bilo

pa so

možno, zaradi povečanja varnosti

izvedla

pod

pravim ko-

ureditve križišča

Na Črešnjicah so poleg

Februarja
di

bil

zara-

pločnik

območja

grad-

razsvetljavo.

letos

podaljšanja

nje sklenjen

v višini nekaj

je

aneks k pogodbi
več kot

95 tisoč

tom. Območje urejanja poteka

evrov.

iz smeri Brežice z začetkom pri

ni projektni dokumentaciji

hišnih številkah

9 a oz.

hišnih številk 36

oz.

Hrastju oz.

mu. Dela
tu so v
izvedbe
ga

ni

12 do

38 a proti

do 21 proti Drnove-

projek-

po osnovnem

bistvu končana,

razen

finega asfaltiranja (ki

možno izvesti, dokler se

ne odprejo cestne baze), talnih
oznak

ter

zaključnih

del, kot

so planiranja, čiščenja, zatravitve

..

sanirali tudi dotrajano cesto proti Cerkljam

ob Krki

in na eni strani zgradili pločnik.

Med gradnjo po

Črešnjice-Cerklje

zelo

dotrajana

metno

so

ugotovili, da je ces-

namreč
ta

izdela-

nevarna,

di takega

stanja

in

ob

tudi

Krki
pro-

zato

so zara-

in na

pobudo

krajanov pristopili k

podaljša-

ga

ter

prilagodili cestno
Vrednost celotne-

projekta tako zdaj znaša za-

okroženo

420

evrov, pri

tisoč

lokalne ceste
Dolenja

Cerklje ob Krki-

Pirošica.

V sklopu po-

godbe bo v letu 2020 dokončana rekonstrukcija križišča na

čemer Ministrstvo za obrambo sofinancira 300 tisoč evrov

Dolenji

v letih

vanje meteornih voda, zgradili

2019

in

2020, preosta-

Brežice.
Po pogodbi je dokončanje del
predvideno konec maja 2020,
vendar če bo vreme dopuščalo, upajo, da bo dela možno
nek

pa

krije Občina

tere

Pirošici,

bodo

v sklopu

obnovili

javno razsvetljavo in

ka-

odvodnja-

hodnik za

pešce. Pogodbena vrednost del
znaša

nekje

tisoč

evrov,

lani je

bilo realiziranih

146 ti-

soč evrov.

225

Izvajalec

del tako na

nju območja gradnje za približno 220 metrov (iz središča

zaključiti že aprila, sta sporo-

Črešnjicah kot Dolenji

čila David Flajnik

je KOP Brežice d.d., sta nam

Črešnjic proti Cerkljam,

ben

med

številkami 1-12), kjer
sanirali cesto in zgradili

z

Občine

in Teja Le-

Brežice.

hišnimi

Cerklje ob Krki je bilo

so

2019

obnovljeno

V

KS

odgovorila

Pirošici

še

Flajnik in Lebnova.

v letu

tudi vozišče

R. Retelj
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IihHshliHgUffldillHI O CELJU
r

Ka| čaka Celje v prihodnosti,
v kakšni kondiciji je mesto trenutno

in ka| bo prinesla kriza?
Ostanimo strpni, pozitivni in soli-

trenutna

»Mestna občina Celje ne bo

darni, predvsem pa odgovorni za

plati;

čutila kakšnih izrazito drugačnih posledic kot ostala sloven-

svoje zdravje in zdravje drugih,«

odprtost za sodelovanje in izme-

ko se je klub podjetnikov ustanovil, in sicer z namenom razvijati
managersko in podjetniško kultu-

je jasna Darja Lesjak, center rna-

njavo dobrih praks. Pomembno

ro ter povezati javni ter realni sek-

ska mesta.

nagerka Citycentra Celje.

je, da se vsi zavedamo, da lahko k

tor

zajezitvi epidemije prispeva prav

takrat mlade slovenske države.

vsak od nas.

»Člani se zavedamo, da je naša
družbena odgovornost, da v času
izrednih razmer sodelujemo pri

Elektrosignal

Upam, da se bomo

naučili o higieni,

državljani kaj

Skupina CETIS

predvsem na javnih mestih, tu-

di za v prihodnje. Dobro pri vsej
stvari

je, da si bodo

zaposleni

CETIS

poudar-

Klub podjetnikov Zlatorog

jajo, da bodo trenutne izredne razzagotovo imele pomemben

mere

Celje

kljub vsem posledicam nekoliko

dolgoročni vpliv tako na življenje

»Glede na podatke je bilo Ce-

Slabo pa, med drugim,
da kaj dosti ne bomo imeli od

ljudi kot tudi na gospodarstvo na

lje pred korono v dobri kondiciji

globalni ravni.

prvomajskih praznikov,« je po-

kako dolgo bomo občutili posledice, pa bo odvisno od zmožnosti

da bo tudi po
koroni. Verjamem, da se bo Celje
po koroni razvijalo tako kot vsa

naše prilagodljivosti

druga mesta,

spočili.

vedal Branko Kukec, direktor
Elektrosignal. Ob tem

podjetja

dodaja, da bomo razne odpustke
(odpise

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

Tudi v Skupini

situacija tudi pozitivne

spodbudila je solidarnost,

obveznosti) morali slej

krize.

Pravijo,

situaciji

Kako močno

in

trajanja

in

še dodamo povečuje
stroške. »Pri pisanju mega zakona
tudi nenamerno in v časovni stiski

realizaciji

bo

obreme-

so najbolj

izpostavljeni največjim
podjetja,

Številna

podjetniki, društva in

daljevala. Že v

tem

času je viden

ogromen korak, ko smo kar naenkrat postali računalniško vešči
in so se tudi birokratske službe

Preložnik, predsednik Kluba

tudi

slovati. So

djetnikov Zlatorog Celje.

tudi nekateri, ki so
se hitro znašli, se usmerili v nove
pa

in

ni sprejet, neznank pa je in jih še
bo veliko. Bojim se, da ne bo dolgo, ko bodo razne inštitucije (in-

rali

z njo,

vsi jemati kot

dobro

zapomniti

bi podjetja ne bila upravičena do
nekaterih bonitet. To pa ni namen
zakona,« je za Celjana prejšnji
teden poudaril Kukec.

Citycenter Celje

npr.

in

že pospešeno delujejo (kot

Prevent&Deioza

v

izdelavi

moramo
povezano

izziv

in si

aktivnosti,

Tudi pozitivne plati
»V Skupini CETIS že od samega začetka pojava koronavirusa
priporočene ukrepe,

s

katerimi si prizadevamo predvsem zaščititi zdravje naših zapo-

več

slabega.

definitivno pa bo

niti

da bomo v prihodnje bolje pripravljeni. V sodobnem globalnem

mask).

uvajamo

vse

po-

prinese

kriza

tudi

kaj
to-

Definitivno

bodo na udaru vsi gostinci, kako bo s transportom, še ne vem,
za

posodobile

določeni postopki

krat

poenostavili,« je povedal Franc

Ob tem dodaja, da
koronavirus in krizo,

'dlako v jajcu', samo da

»Vsaka

dobrega, se pa bojim, da bo

ostali so zaradi prepovedi delovanja čez noč ostali brez posla,
številni ne morejo normalno po-

dejavnosti, se uspešno organizi-

. . .) iskale

zaključi Preložnik.

industrializacija na-

pametna

prihaja do spodrsljajev. Zakon še

špekcije, FURS, sindikati, sodišča

ki je

HSF

samostojni

štabne službe v podjetjih dodatne
obremenitve. To pa ob zmanjšani

smeri,

razmer ter zagon gospodarstva,«

Frigotransport Pišek &

tveganjem.

nekatere

to v

ponovni vzpostavitvi normalnih življenjskih

'industrija 4.0', kar pomeni, da se

zmanjševanju opravljenega dela

in

in

angažiranje pri

zadnje čase največkrat omenjena

neposrednih delavcev

njeni

ki

sem,

zdravstveni

delavci, ekipe civilne zaščite in
tisti,

prepričan

aktivnostih za ublažitev povzročene krize in v nadaljevanju za

da so v najtežji

zagotovo

kot prej odplačati. Evropska unija nam ne bo povrnila treh milijard evrov. Pravi, da imajo ob

vsi

in

za skupno dobro

k delovanju

treba poskrbeti

gospodarski segment,

najbrž

proračuna,

name-

rebalans

več denarja za gospodarstvo,

najemnine

lokalov,

gospodarske

spodbude, kredite, mogoče odpis

nadomestil za uporabo stavbnih
zemljišč

...,«

je

povedal

Peter

svetu, kjer je ves svet ena velika

direktor podjetja Frigotransport Pišek & HSF. Ob tem
je izrazil veselje, da naša občina

vas, se lahko zgodba hitro pono-

doslej

vi.

Prav

je, da bomo pridobljene

Pišek,

ni bila tako izpostavljena

bolezni, ni pa to nobena garancija,

vrednote dodobra zaščitili in še

da ne bo v prihodnje.

kakšne dodali. Vsekakor pa sta
zdravstveni sistem in samooskrba

Več kot tri tedne vse
Pravi, da bodo

stoji

posledice trajne,

je

slenih in poslovnih partnerjev in
hkrati zajeziti širjenje koronaviru-

v na-

sa. Hkrati pa želimo z nadaljeva-

Sodelujejo po

manjši gostinci so bili že prej

zadnja leta

njem redne proizvodnje v največji

svojih močeh

težavah. »Vesel sem, da so nazaj

pozitivnih

možni meri izpolniti vsa naročila,

žal prinaša nestabilnost.

da bodo lahko s poslovanjem nadaljevali tudi naši kupci in da bo-

budno spremlja dogajanje, nje-

cami COVID-19, bo seveda bolj
jasno, ko se bo situacija umirila,

mo lahko tudi dolgoročno zagoto-

kjerkoli je mogoče, da po svojih

vili stabilno delovanje podjetja in

poslovanje normaliziralo. Zato bo

ohranili delovna mesta. Zelo cenimo, da naši sodelavci razumejo

močeh in s svojim znanjem pomagajo prebroditi trenutno situa-

»Pandemija
presenetila ves

še okolje, ki
v

COVID-19
svet.

je bilo

dobri kondiciji

trendih,

in

Tudi

Kako se bomo spopadli s posledi-

prihodnji
vlade za

sveženj

ukrepov naše

pomoč podjetjem

in po-

sameznikom še kako pomemben.

in upoštevajo ukrepe,« pojasnju-

jejo v podjetju. Pravijo,

da

ima

na prvem mestu.

Klub

podjetnikov

saj že več kot tri tedne vse stoji,

Zlatorog

govi člani pa aktivno sodelujejo,

v

gre za žive
stvari. Promet, ki ga danes izgubimo, ga jutri ne moremo nadoodprli vrtnarije, saj

mestiti. Jutri je vedno nov dan,«
in dodaja; »Verjamem, da

pravi

cijo, hkrati pa se tudi že priprav-

bomo Mestna občina Celje, župan Bojan Šrot, mestni svet, jaz

ljajo na čas po koroni. Ta čas nas

kot vodja odbora za gospodarstvo

nekako asociira na čas in razloge,

poskušali narediti vse, da se bomo
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jih žarišč

pandemije, s čimer
severne

Italije.

tudi

Celjani

z

»Očitno

ko

smo

epidemije vsak

zajezitev

trenda širitve

in tudi

lokalnem

šem

posledic v nasituacij

nihče, lahko le upamo, da so bili vsi

povzeti ukrepi pravočasni in
sicer,

da

bodo

ustre-

Menim

dice

obdobja karantene pustile na

posamezniku, ne glede na njegovo
življenjsko obdobje, določene posledice. Mislim predvsem na strah,

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

povorki več pustnih šem na temo

družbam in samostojnim podjetnikom, ki bodo v težavah. Bomo
pa v prihodnje videli, kam bo to

korona

kot slovenskih avtoh-

jetno marsikoga ta izkušnja

kurentov,

la, predvsem bo

'neslo'.«

izrednih razmer

Remont

z gotovostjo napovedati, kdaj

bolj približali gospodarskim

čim

»Pandemija bo s svojimi posle-

dicami zagotovo
slehernega
neta.

bo

zarezala

v

zavest

prebivalca našega pla-

Zavedanje o naši ranljivosti

pomembna

posebej. Komaj
sec dni nazaj

lekcija

vsakemu

malo več kot

je bilo v vsaki

me-

pustni

vi

ruša

tonih mask

-

teče šele tretji teden

kriza

trenutno pa

od razglasitve

in nihče še ne more

dosegla svoj

Matjaž Pavčič,

vrh,« je

bo

jasen

direktor družbe

Remont.

Ob

tem

poudarja, da so globalno

gledano nekatere regije prizadete
bolj,

druge manj,

vsekakor

pa

je

Celje relativno blizu enemu največ-

»Po

medgeneracijsko
otroki
noči

in

so

obratno.

ver-

zbliža-

izkušnja okrepila
vez

staršev

z

Praktično preko

vrednosti izgubile svojo

moč, hitro življenje se je ustavilo. V

ospredje so ponovno prišle vrednote, predvsem vrednota družine.«

Pobirali se bomo dolgo
Pavčič meni, da se bo življenje
po koncu epidemije
regiji

tudi

sanacije,

dve leti

daj, da bi trajalo dlje.

Posledice

v gospodarstvu bodo
v tem primeru za večino podjetij

Ko naša primarna
skrb za naše zdravje,
ne bo več edina tema vsakdanjih
pogovorov na vseh družbeno-

to je

po vzorcu Kitajske tudi pri nas
možno pričakovati normalizacijo
razmer, vendar le na zdravstve-

bo

nem področju,« poudarja. Prepri-

pove Pavčič

dragi strani bo

in dodaja:

ne

vsaj

gospodarsko-političnih nivojih,

posle-

zni.

občutek negotovosti,«

Bog

skrb,

imel

ni

eno leto

meseca torej

katastrofalne.

okolju. Izkušenj za

tovrstnih

reševanje

..

omilitvi

k

skupaj pripomogli

potrebno vsaj

dva

in

zase

da bo za vsak mesec zastoja

pa,

veli-

spoštovanja ukrepov za

mero

vsi

napovedujem prihodnosti, mislim

ima

v mislih območje

v naši

pobiralo precej dolgo. »Ne

čan je, da bomo šele takrat lahko
ocenjevali posledice in načrtovali
ukrepe, s katerimi bomo skušali
sanirati posledice trenutne krize.
»Na nivoju občin bo verjetno
potrebnih kar nekaj rebalansov
proračuna,

tudi

v podjetjih

bo

nujna prilagoditev novim pogojem poslovanja. Za gradbeništvo
sicer kljub optimističnim

napovedim pričakujem zmanjšan obseg
povpraševanja, temu pa se bomo
morali seveda tudi mi prilagoditi.
takrat pa - ostanite zdravi,« je

Do

zaključil Pavčič.
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Sejmarji kljub osami ne mirujejo
8 aprila, 2020 Samo Kranjec
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Sejmarji so trenutno dejavni na spletu, majske sejme načrtujejo za jesen, pomladanske pa prestavljajo na
prihodnje leto – pobudo za ublažitev posledic pandemije so podali tudi na gospodarsko ter obrtnopodjetniško zbornico.

Na Pomurskem sejmu so zaradi pandemije 31. Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti
MEGRA ter 5. Mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN iz letošnjega
marca premaknili v leto 2021. 4. mednarodni sejem sodobnega zdravstva MEDICAL, ki bi moral v Gornji
Radgoni potekati v maju, bodo organizirali od 24. do 26. septembra, sočasno z 8. mednarodnim sejmom obrambe,
varnosti, zaščite in reševanja SOBRA.
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Sejem Agra bo vseboval tudi nekmetijske programe
»Prizadevamo si, da bo programe gradbeništva, komunale in energetike za kmetijstvo in podeželje vsaj deloma
predstavil že 58. Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra od 22. do 27. avgusta. Agro organiziramo in
pripravljamo z vso zavzetostjo. Verjamemo, da bodo vladni ukrepi in naša skupna prizadevanja prinesli zmago
nad epidemijo še pred poletjem. Temu primerno smo prilagodili tudi rok za prijave sodelujočih. Sejem nove
generacije bo v mednarodnem letu zdravja rastlin zaradi aktualnega dogajanja še posebej posvečen zdravju ljudi.
Ob že napovedanih temah pa bodo tokrat še bolj v ospredju tudi prizadevanja za samooskrbo. Skupaj z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Vlado Republike Slovenije bomo poiskali rešitve, kako
omiliti gospodarsko krizo in ponudili pridelovalcem in predelovalcem pozitivne in dolgoročne usmeritve za
zdravo prihodnost. Ta se začne s preudarnostjo, povezovanjem, strategijo, strokovnostjo in kakovostjo…
Kakovost bodo tudi letos spodbujala in promovirala mednarodna ocenjevanja kakovosti mesnih, mlečnih izdelkov,
brezalkoholnih pijač, vin, medu, embalaže in kmetijske mehanizacije. Trudimo se, da bodo stekla čim prej in
nemoteno,« razlaga Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma.
Predlog organizatorjev sejmov za ublažitev posledic gospodarske krize

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

Pomurski sejem, ICM, Gospodarsko razstavišče, Proevent, Celjski sejem in Primorski sejem so naslovili na
GZS in OZS predlog za ublažitev krize, ki jo je povzročila pandemija COVID-19 v sejemski, kongresni,
spremljajoči dejavnosti in v celotnem gospodarstvu. Kongresna in sejemska industrija namreč v Sloveniji
prinašata veliko dodano vrednost in neposredno zaposlujeta več kot 15.000 oseb. Polega tega je od
organizacije dogodkov odvisnih še več kot 20.000 kreativcev, ki so večinoma samostojni podjetniki ali
samozaposleni v kulturi. Po podatkih mednarodne organizacije UFI sejmi v okolju, kjer se dogajajo,
bistveno multiplicirajo prihodke. V Evropi je ta faktor kar 4- do 7-kraten. Za učinek kongresne dejavnosti
pa študija »Kongresni gostje, njihove navade in potrošnja 2019”, ki jo je izvedel Turizem Ljubljana, navaja
podatek, da predstavlja skupna potrošnja kongresnih gostov kar 3,3-kratnik porabe običajnih turistov.
Ustvarjalni v okviru virtualnega sejma Narava-zdravje
Na Gospodarskem razstavišču vas vabijo, da izkoristite facebook strani sejma Narava-zdravje za svoje objave in
promocijo svoje dejavnosti, ki se kakorkoli povezuje z vsebinami za zdrav življenjski slog: zdrava prehrana,
zdravje, gibanje, wellness in naravna kozmetika, zeleno sobivanje. Na elektronski naslov narava.zdravje@grsejem.si jim lahko pošljete načrtovano kratko objavo, po možnosti ne linkov vaših že objavljenih prispevkov,
ampak originale. V mailu jim dodajte svojo spletno in facebook stran (če jo imate) ter mobilni telefon, da vas
lahko korektno predstavijo. Fotograﬁje naj bodo kvalitetne in povedne. Zaželeni pa so tudi videi, saj so najbolj
izviren in prepričljiv odraz vaše dejavnosti. Videi naj ne bodo predolgi, največ do minute in pol.
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Združenje opozarja na domnevno nejasnost pri izdajanju
gradbenih dovoljenj
08.04.2020 13:07

Ljubljana, 08. aprila (STA) - Določbe zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa so
glede izdajanja gradbenih dovoljenj nejasne, opozarja Slovensko nepremičninsko
združenje FIABCI Slovenija. Predlaga, da se v zakonu izrecno opredeli, za katere
objekte se dovoljenja lahko izdajajo.
Zakon določa, da se ne prekine tek rokov v upravnih zadevah za določene nujne zadeve, pri
čemer pa ni dovolj jasno opredeljeno, kaj se šteje med nujne zadeve glede izdajanja
gradbenih dovoljenj, so v današnjem pismu ministroma za javno upravo Boštjanu Koritniku ter
za okolje in prostor Andreju Vizjaku opozorili v združenju.

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

"Izdajanje gradbenih dovoljenj je ključnega pomena za nadaljevanje in zagon ne samo
gradbeništva, temveč tudi za povečanje drugih gospodarskih in družbenih dejavnosti," so
poudarili. Ker ima gradbeništvo multiplikativen učinek na gospodarstvo, bi bilo treba po
njihovem mnenju v prihodnjih mesecih izdati čim več gradbenih dovoljenj. Tisti del
gradbeništva, ki je vezan na industrijske in druge poslovne objekte, ima še posebej
pomembno mesto v fazi ponovnega zagona gospodarstva, so dodali.
Tudi objavljeno pojasnilo ministrstva za javno uprave je po njihovi oceni nejasno, "zato imajo
vlagatelji zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj dnevno velike težave ne samo na upravnih
enotah, temveč tudi pri vseh nosilcih urejanja prostora in mnenjedajalcih, ki so odločilnega
pomena za izdajanje gradbenih dovoljenj". Ugotavljajo, da se organi sklicujejo na zakon in
nočejo izvajati postopkov za izdajo gradbenih dovoljenj za posamezne vrste objektov, čeprav
gre med njimi tudi za objekte s področja gospodarske javne infrastrukture, še posebej pa ne
za industrijske in druge poslovne objekte.
Zato v združenju predlagajo, da se njihove predloge uvrsti v drugi paket za blažitev posledic
epidemije, in sicer da se izrecno navede, da se izvajajo postopki izdaje gradbenih dovoljenj za
stanovanjske in nestanovanjske stavbe, objekte prometne infrastrukture, cevovode,
komunikacijska omrežja in elektroenergetske vode, industrijske gradbene komplekse ter druge
gradbene inženirske objekte. Zakon bi moral tudi določiti, da naprej tečejo tudi postopki za
izdajo mnenj oz. soglasij vseh nosilcev urejanja prostora in Geodetske uprave RS, ki so
potrebni za izdajo gradbenih dovoljenj.
Poleg tega predlagajo, da vlada enotno za celotno javno upravo uredi pogoje za uporabo
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tehničnih sredstev v lasti zaposlenih v javni upravi, kot so osebni računalniki in telefoni, za
potrebe izvajanja dela na domu, ker da se v praksi pojavljajo številni problemi, da delavci v
javni upravi ne smejo uporabljati teh sredstev oz. ni urejeno vprašanje nadomestila za njihovo
uporabo.

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

Zavzemajo se tudi za to, da se pravno uredi možnost elektronskega oziroma brezstičnega
vročanja odločb in drugih upravnih aktov. Poleg tega menijo, da bi določeni uslužbenci lahko
delali v običajnih delovnih prostorih, saj je v stavbah prisotnih zelo malo njihovih sodelavcev,
zunanjih obiskovalcev pa sploh ni.
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PREDLAGALI SPREMEMBO
GRADBENEGA ZAKONA
torek, 7. 04. 2020

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

Na zadnji korespondenčni seji Državnega sveta so državni svetniki sprejeli tudi
spremembe Gradbenega zakona (GZ). S predlaganimi spremembami želijo
zagotoviti možnost čim večim izvajalcem del v gradbeništvu, da izpolnijo zahteve, ki
jih za nadaljnje opravljanje del v gradbeništvu določa GZ, saj se prehodno obdobje
izteče 31. 5. letos.
Gradbeni zakon, ki je začel veljati novembra 2017 namreč določa prehodno obdobje, do
katerega se morajo gradbeni delavci prilagoditi novim zahtevam. Že pred začetkom
uporabe zakona je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije opozarjala na kratko prehodno
obdobje, predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega strokovno izobraženega kadra. GZ
namreč določa, da mora imeti izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva,
zaposlenega najmanj enega delavca, ki izpolnjuje izobrazbene pogoje, določene v 14.
členu GZ. Navedeno zakonsko zahtevo veliko izvajalcev, predvsem manjših, v zakonsko
predvidenem roku ne bo moglo izpolniti, saj v Republiki Sloveniji primanjkuje strokovno
usposobljenih vodij del. Zato bodo morali nekateri kadri opravljati dodatno izobraževanje
(poklicno, srednje, višje, visoko) in dodatne izpite, kar za kadre, ki so že polno vključeni v
delovni proces, zahteva več časa, kot ga nudi trenutno veljavno prehodno obdobje. Če želi
na primer oseba z dokvalifikacijo doseči srednjo strokovno izobrazbo, potrebuje najmanj
dve leti osnovnega izobraževanja in potem še tri leta delovnih izkušenj, da lahko pristopi k
strokovnemu izpitu. Enako oziroma zelo podobno je tudi pri višješolskih in visokošolskih
programih, pa tudi na področju osnovnega poklicnega izobraževanja. Veliko tehnikov in
inženirjev nima opravljenega strokovnega izpita, veliko je kandidatov, ki bodo opravljali
mojstrski ali delovodski izpit. Glede na čas, ki je v povprečju potreben za opravljanje
mojstrskega ali delovodskega izpita (1,5 leta), vsi izpitov ne bodo mogli opraviti v
prehodnem obdobju.
Ocenjuje se, da približno 5.000 manjših podjetij, članov Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije (OZS), izvaja dela na gradbenih objektih. Približno še toliko je na gradbenem
področju malih obrtnikov in podjetnikov, ki niso člani OZS. V letih 2018 in 2019 je
mojstrski izpit uspešno opravilo 37 kandidatov. Takih, ki bodo želeli ohraniti vlogo
izvajalca del tudi na novogradnjah, je približno 370 in so še v postopkih (so se šele
prijavili oziroma pričeli s postopki za pridobitev mojstrskega izpita).
Podobno je tudi pri opravljanju strokovnih izpitov. Vsi izvajalci, ki ob koncu prehodnega
obdobja, torej do konca maja letos, ne bodo izpolnjevali pogojev, bodo morali bistveno
prilagoditi ali zmanjšati svojo dejavnost na področju gradbeništva oziroma bodo v večjem
prekršku. Za kršitve so predvidene enormno visoke globe, težave pa bodo tudi v postopkih
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pridobivanja uporabnih dovoljenj in drugih upravnih postopkih v zvezi z graditvijo.Zato
državni svet predlaga podaljšanje roka za izpolnjevanje obveznosti za dve leti do 31. 5.
2022. Predlagana sprememba ne pomeni novih vsebinskih rešitev glede na veljavni GZ,
temveč je zgolj tehnične oziroma administrativne narave.

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