Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 10. 6. 2020
Število objav: 16
Internet: 6
Tisk: 10
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1
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Internet
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2
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Internet
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3
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Zaporedna št.
4
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Tisk
Zaporedna št.
5

Povzetek

Naslov

Podrobnosti o bonih: Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

N. Š. , I. H.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odstotkov slovenskega BDP, od njega je neposredno odvisnih 60 tisoč delovnih mest, poleg tega pa vpliva tudi na
druge panoge, kot so transport, kultura, gradbeništvo. Obljubil je, da bodo lahko mala podjetja, ki imajo od 5 do 49
zaposlenih, najela kredit za premagovanje likvidnostnih težav - posameznemu podjetju bo...

Naslov

Manj naročil, manj zaposlenih v koroškem gospodarstvu

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 6. 2020

Avtor

Jasmina Detela, Urška Polanc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...so imeli v aprilu zapolnjenih 85 odstotkov kapacitet, maja pa le še 50. Zgodile so se odpovedi in prestavitve naročil
kupcev, ki so predvsem s področja gradbeništva in rudastva, na poznejše mesece. "Podobno je stanje v juniju, upam,
da se v juliju in avgustu ne poslabša. Največji problem je, da novih naročil ni," pove...

Naslov

Slovenski izvoz aprila strmoglavil. Kakšni so obeti za naprej?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 6. 2020

Avtor

Nataša Koražija, Jurij Šimac, Mateja Bertoncelj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...odvisno od programov. Taka sta bila april in maj, tako kaže za junij. Pri folijah, ki jih delamo za farmacijo in
prehrambno industrijo nam kar gre, tudi gradbeništvo se še kar drži, vse, kar je povezano z avtomobilsko industrijo, pa
se je povsem ustavilo. Tudi napovedi za naprej so zelo različne, nekateri kupci za tretje...

Naslov

Masa za hladnejša poletja

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Oglas; 10. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 32

Površina: 482 cm2

...Gradbeništvo Masa za hladnejša poletja Pri dvoboju vročine proti masi se iMBMMMBf'"'' ’ srečata dva giganta
gradbene fizike. Js* toplotnoakumulacijske mase, toliko...

Naslov

Korektnost in pristranskost, sposobnost in odgovornost

Medij

Dnevnik - Moj dom, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Moj dom; 10. 6. 2020

Avtor

Bojko Jerman

Teme

Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeništvo, graditev

Stran: 14

Površina: 1.045 cm
2

...bil zelo drag. Kaj pa pri nas? Kako oceniti stanje pravne države na tem področju? Najbolje s številom zapornikov
inženirjev in s številom odvzetih licenc za projektiranje. Ne boste jih našli: nobeden inženir še ni v zaporu, nobeden še
ni izgubil licence (kot mi je znano). Čeprav so naredili veliko napak, kljub enormni...
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Naslov

Bližnjice

Medij

Dnevnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ljubljana in okolica; 10. 6. 2020

Avtor

Marko Peterlin

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 8

Površina: 193 cm2

...Ste prepričani da ni prav zdaj v teku postopek za izdajo gradbenega dovoljenja za industrijski obrat na vašem vrtu?
Prav to med drugim omogoča sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je vlada na presenečenje mnogih vključila v
drugi protikoronski zakonodajni paket in jo kljub ostremu nasprotovanju javnosti in zbranim 35-000 podpisom...

Naslov

Odvisni so od obsega stanovanjske gradnje

Medij

Primorske novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 10. 6. 2020

Avtor

Nace Novak

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 5

Površina: 345 cm2

...renče V Goriških opekarnah kljub korona krizi stabilno poslujejo Odvisni so od obsega stanovanjske gradnje
Gradbeništvo se zelo počasi odziva na spremembe na trgu, zato v družbi Goriške opekarne, specializirani za
proizvodnjo kritin in zidnega programa, še stabilno poslujejo....

Naslov

Izvajanje ukrepov varstva okolja

Medij

Gorenjski glas - Ločanka, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Ločanka; 9. 6. 2020

Avtor

Karabegović Klavdija Škrbo

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 16

Površina: 351 cm2

...prašnih delcev z namenom ugotavlja-S IKv - * iiH&i Meritve kakovosti zunanjega zraka na merilni postaji nja
njihovega izvora. Analizo je izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za kamen, agregat in reciklirane
materiale. Ker je en vzorec pokazal visok delež kamene volne in kamenih vlaken v prašnih delcih,...

Naslov

Novo krožišče pri gostilni Maja

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Dženana Kmetec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 213 cm2

Hajdina Jeseni iz križišča v krožišče Novo krožišče pri gostilni Maja V naselju Zgornja Hajdina, pri gostišču Maja, se bo
jeseni začelo preurejanje trikrakega križišča v krožišče. Ker gre za državno cesto, ki se priključuje na lokalno, bo
glavnino sredstev za projekt, vreden nekaj več kot 304.000

Naslov

Starostno mejo za starše osnovnošolcev ukinili

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Monika Horvat

Teme

Gradbena parcela

Stran: 9

Površina: 243 cm2

...obeta izgradnja več hiš, potekajo še pogovori glede izgradnje večstanovanjskih objektov. Prav tako pa želimo s
prostorskimi akti (OPPN) zagotoviti dodatne gradbene parcele.« Izkupiček od prodanih občinskih parcel nameravajo
nameniti za nakup novih nepozidanih stavbnih parcel in njihovo komunalno opremljanje, ki jih bodo nato...
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Nadzorni odbor: "Zadeve naj prealeda sodni izvedenec s področja gradbeništva!"

Medij

Štajerski tednik, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 9. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 3

Površina: 146 cm2

...transparentnosti ter smotrnosti porabejavnih sredstev. Predsednica NO Maja Majnik Berghaus Nadzorni odbor: »
Zadene naj pregleda sodni izvedenec s področja gradbeništva!«...

Naslov

Gradbeni obrtniki in podjetniki po epidemiji

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Janko Rozman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 62

Površina: 668 cm2

...Epidemija in gradbinci 4 m \ V zadnjem času večkrat preberemo ali slišimo, da se gradbeništvo oziroma K 1***
gradbišča v času epidemije niso f % zaustavila. Na posameznih projektih so * * „ se zaradi prilagoditve dela in začasno
prekinjenih dobavnih...

Naslov

Zakoni, pomembni za obrt in malo podjetništvo

Medij

Obrtnik - Podjetnik, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 20

Površina: 442 cm2

...dejavnosti -» predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini -> Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika
(ZDohzZ) o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev -» Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem
stanovanjskih stavb in stanovanj in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) -» Osnutek Uredbe o izvajanju...

Naslov

Zaradi epidemije na udaru predvsem mali gradbinci

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...epidemije, gradbinci pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za tista podjetja, ki bodo
imela upad naročil. Ne drži, da se gradbeništvo v epidemiji ni zaustavilo V zadnjem času večkrat slišimo, da se
gradbeni projekti v času epidemije niso zaustavili. Na posameznih projektih so se zaradi...

Naslov

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za sezonsko oddajo prostora za namen gostinske ureditve na
območju Pustotnika za leto 2020

Medij

Mojaobcina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...120 m2, na parcelni št. 818/1, k.o. 2023. Najemnik je dolžan zagotoviti, da bo postavljena infrastruktura po normativih
in pogojih, ki jih predpisuje Gradbeni zakon. Najemnik je dolžan plačevati dogovorjeno mesečno najemnino. Najemnik
je dolžan plačevati mesečne stroške porabe vode, elektrike in odpadkov, ki bodo...
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Internet
Zaporedna št.
16
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Naslov

Na Finskem se bo v letu 2020 zmanjšala proizvodnja lesa, papirja, kartona in celuloze

Medij

Izvoznookno.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ukrepi pa bodo po oceni prinesli letni prihranek v višini 11 mio EUR. UPM Plywood Oy izdeluje visoko kakovostne
izdelke iz vezanega lesa in furnirja za gradbeništvo, talne obloge, ladjedelništvo, proizvodnjo parketa in druge
industrijske namene. V letu 2019 je prodaja UPM Plywood Oy znašala 450 mio EUR, zaposlenih...
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Podrobnosti o bonih: Ponudniki
jih niso dolžni sprejeti

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

AVTOR

I. H. , N. Š.

TWITTER

Turistične bone bo mogoče vnovčiti od 19. junija do
konca leta.
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Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, je na
današnji tiskovni konferenci predstavil podrobnosti turističnega
bona.
Da bodo boni prenosljivi le v t. i. ravni vrsti (torej na relaciji stari
starši - starši - otroci) je bilo znano že včeraj, prav tako to, da naj
bi bone lahko začeli koristiti že 19. junija. Je pa novost to, da
bomo bon lahko porabili pri več ponudnikih, ne le pri enem
samem, kot je bilo rečeno pred časom.

Novo o turističnih bonih
Počivalšek je dejal, da je zelo zadovoljen, da jim je s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

skupnimi močmi uspelo pripraviti toliko ukrepov za turizem. "Ponosen
sem tudi, da smo uspeli pripraviti novo znamko turizma Green and safe, ta bo označevala visoko
spoštovanje vseh standardov. Smo v koraku z vsemi turističnimi državami sveta in pripravljeni na začetek
poletne sezone,"

je zatrdil.

Turizem zaradi covid-19 povsod na tleh
Dodal je, da je turizem zaradi covida-19 po vsem svetu povsem
na tleh in da je vprašanje, kdaj se bo turizem spet vrnil v stare
tirnice, kot smo ga poznali pred epidemijo. "A nam gre precej na roko, da
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Slovenija velja za varno državo, čeprav naš turizem še vedno potrebuje spodbudo,"

je povedal

minister.
TURIZEM

Hrvati si manejo roke zaradi Slovencev
Poudaril je, da turizem predstavlja 10 odstotkov
slovenskega BDP, od njega je neposredno odvisnih 60 tisoč
delovnih mest, poleg tega pa vpliva tudi na druge panoge, kot so

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

transport, kultura, gradbeništvo.
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ZAVOD ZA KULTURO, TU RIZ E M IN Š P ORT M URSK A S OB OTA

Obljubil je, da bodo lahko mala podjetja, ki imajo od 5 do 49
zaposlenih, najela kredit za premagovanje likvidnostnih težav posameznemu podjetju bo na voljo od 5 do 50 tisoč evrov, poleg
tega jim bodo z razpisi pomagali izboljšati energetsko učinkovitost
ter posledično konkurenčnost.
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Sledili so predlogu planinskih koč
"A turizma ni brez turistov in letos bo mnogo odvisno od tega, kako se bodo odpirale, oziroma zapirale
meje. Ker se na te tokove ne moremo zanašati, je nujno, da se posvetimo domačemu gostu. Turistični
boni omogočajo, da se soočijo tako veliki kot mali ponudniki, je nov koncept državne pomoči,"

je

pojasnil Počivalšek.
KORONAKRIZA

Zelena luč za tretji paket ukrepov, potrjeni tudi
turistični boni

Računajo, da bodo učinki bonov multiplikativni in da bodo
spodbudili dodatno potrošnjo - ocenili so jo na 170 milijonov
evrov. Za ukrep bodo sicer porabili približno 345 milijonov evrov.
Bonov ne bo nujno unovčiti le pri enem ponudniku, s čimer so po

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

Počivalškovih besedah sledili tudi željam ponudnikov namestitev
v planinskih kočah. "Upravičenec bo moral obvestiti ponudnika, da bo unovčil bon, razliko pa
bo ponudniku povrnil FURS. Nadzor nad rabo bonov bo pri ponudnikih izvajal tržni inšpektorat,"

je

poudaril.
Dodal je, da lahko vseeno največ za preprečevanje kršitev
ponudnikov naredimo sami in javno opozarjamo na morebitne
zlorabe.

Furs predstavil način uveljavitve bona
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"Finančne uprave običajno ne povezujemo s počitnicami, ampak letošnje leto je posebno, saj je Furs
prevzel izvajanje novega zakona,"

je dejal namestnik generalnega direktorja

Finančne uprave Peter Grum. "Bone bo mogoče unovčiti od

19. 6. 2020 do konca leta."

VLADA SPREJELA

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

Še nekaj novosti glede turističnih bonov
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Poudaril je, da so glede na veliko število upravičencev (skupna
vrednost projekta znaša 350 milijonov evrov) projekt zastavili zelo
robustno, da bodo boni prišli do tistih, ki jih potrebuje (ponudniki
storitev), ter da ne bo prihajalo do zlorab. "Zlorabe smo poskušali onemogočiti s
kontrolami, ki jih bomo izvajali s kontrolami v realnem času v našem informacijskem sistemu,"

je

pojasnil Grum. "Povezani bomo tudi s knjigo gostov, ki se vodi pri policiji, tako da bomo v
realnem času preverjali nočitve tudi tam. Ponudniki bodo le tisti, ki so bili med ponudniki storitev
registrirani na dan 13. marca."

Kazni do 40 tisoč evrov
Tržni inšpektorat bo izvajal naknadni nadzor. "Globe, ki jih bo ob zlorabah
izrekal Tržni inšpektorat so relativno visoke,"

je dejal Grum. "Znašajo od 200 do 600 evrov za

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

fizične osebe in 1200 do 40 tisoč evrov za poslovne subjekte. Poziv ministra, da naj se ponudniki ne
poslužujejo razno raznih shem, je zelo na mestu."

SLOVENIJA

Najbolj bodo trpeli hoteli v mestih

"Napačno je razmišljanje, da bomo državljani prejeli kakršne koli bone v fizični obliki ali
natisnjene bone,"

je razložil Grum. "Boni bodo evidentirani v našem sistemu, ki jih

bodo ponudniki vnovčevali."

Klicni center za turistične bone 08 200 1005
Delovni čas klicnega centra:
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Ponedeljek, torek in četrtek: od 8. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Petek: od 8. do 13. ure
Ponudniki niso dolžni sprejemati bonov, zato jih je prej potrebno
vprašati, če bone sprejemajo. "S seboj morate imeti osebno izkaznico ali potni list in
sledite navodilom receptorja,"

je razložil Grum. "Receptor bo dal v podpis izjavo, kjer bomo

zapisali podatke in znesek, v kakšni višini želimo unovčiti bon."

Kdaj bo potrebna izjava?
V dveh primerih bo potrebno s sabo imeti dodatne izjave ali
pooblastila - ko bon unovči oseba, ki ni zakoniti zastopnik (npr.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stric za nočitev nečaka) ali v primeru prenosa bona med
družinskimi člani. Mogoč je prenos med zakonci, med starši in
otroki ter med starimi starši in vnuki.
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

PROFIMEDIA
"Glede na to, da boni ne bodo obstajali v mobilni obliki, priporočamo, da namestite našo aplikacijo edavki"

, je dejal Grum. "Na ta način boste lahko spremljali, kako je bil bon v novčen in kolikšen

znesek imate še na razpolago."
dezurni@zurnal24.si
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Manj naročil, manj
zaposlenih v koroškem
gospodarstvu

ODPRI GALERIJO
Doslej je brez dela v Grammerju ostalo 18 delavcev (proizvodnih in iz uprave), dva sta se predčasno
upokojila, sedmim delavcem v proizvodnji pa niso podaljšali pogodbe o zaposlitvi. JASMINA DETELA
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Jasmina Detela

Urška Polanc

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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Spopadanje s krizo: od skrajšanega delovnega časa do prekinitev
pogodb o zaposlitvi, za zdaj v glavnem za določen čas. Večina
podjetij je ves čas poslovala, vladne ukrepe ocenjujejo za
dobrodošle
Tudi koroška podjetja se spopadajo s posledicami epidemije, ki je mnogim zadala hud
udarec. Veliko jih je skorajda čez noč ostalo brez dela ali je (bila) njihova proizvodnja
precej okrnjena. Nekateri napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih.

Tuji partnerji ustavljali obrate
V posebno hudi krizi je avtoindustrija, s tem pa njeni dobavitelji, tudi na Koroškem. V
slovenjgraški družbi Adient s 560 zaposlenimi, kjer proizvajajo sestavne dele za
avtomobilske sedeže, niso ustavili strojev. V marcu je delalo od 10 do 15 odstotkov
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zaposlenih, zdaj okoli 70 odstotkov. So pa oziroma še koristijo vladne ukrepe za pomoč
podjetjem. Odpuščali niso, kako bo v prihodnje, bo odvisno od pogajanj s sindikati in
naročil kupcev, pojasnjujejo v družbi. Medtem so sicer neuradno zaokrožili podatki, da
bi lahko bilo v najslabšem primeru vprašljivih več deset delovnih mest. "V prihodnjih
tednih imamo napovedane seje sveta delavcev in sindikata, kjer bo verjetno znano kaj
več glede morebitnih odpuščanj. Uradnih informacij nimamo, je pa trenutno naročil
manj in verjetno za vse delavce v prihodnje ne bo dela," je povedal predsednik
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podjetniškega sindikata Bojan Rošer.

JASMINA DETELA Doslej je brez dela v Grammerju ostalo 18 delavcev (proizvodnih in iz uprave),
dva sta se predčasno upokojila, sedmim delavcem v proizvodnji pa niso podaljšali pogodbe o zaposlitvi.
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V Grammerju Automotive Slovenija v Slovenj Gradcu so začeli ustavljati proizvodne
linije 16. marca, med 23. marcem in 4. majem pa je celotna proizvodnja stala. "Razlog
je bil, da so naši kupci ustavili proizvodne linije in ni bilo naročil. Zaposleni so najprej
koristili ure in dopuste, kasneje so odšli na čakanje na delo," pojasnjuje direktor Darjan
Pušnik.
Od 25. maja delajo na vseh linijah v zmanjšanem obsegu. Doslej je brez dela ostalo 18
delavcev (proizvodnih in tudi iz uprave), dva sta se predčasno upokojila, sedmim
delavcem v proizvodnji pa niso podaljšali pogodbe zaposlitvi. S 1. junijem so uvedli
skrajšani delovni čas. Upad naročil je do 30-odstoten, odvisno od kupcev. "Poleg tega
se nam konec junija začasno izteka tudi projekt Toyota Yaris, ki ga lahko nadomestimo
šele v septembru," pojasnjuje direktor. Upa, da bodo lahko izpad prihodkov nadomestili
v drugi polovici leta in poslovno leto zaključili s pozitivno ničlo.

CNC Pušnik okrnjeno
V radeljskem podjetju CNC P&K Pušnik je od marca do junija večina čakala na delo,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

delalo jih je le okoli 20. V podjetju, kjer te dni dela približno sto delavcev, so
zadovoljni, da je vlada podaljšala ukrepe za čakanje na delo doma še v juniju. "Za zdaj
smo morali zaključiti delovno razmerje enajstim zaposlenim za določen čas. Želimo si,
da jih bomo lahko takoj, ko bo to mogoče, zaposlili nazaj. Skrajšanega delovnega časa
za zdaj ne bomo koristili," je povedala direktorica Helena Pušnik Knez. Upad
realizacije v aprilu in maju je bil kar 90-odstoten, manjše izboljšanje pričakujejo v
juniju, glede na napovedi v avtoindustriji naj bi začeli več delati šele v avgustu. "Konec
leta pričakujemo za najmanj 20 odstotkov nižjo realizacijo kot preteklo leto, posledično
tudi nižji rezultat poslovanja. Trenutno je naša prioriteta čim prej zapolniti razpoložljive
kapacitete, da spet dobimo naročila in lahko normalno nadaljujemo proizvodnjo," je
zaključila.
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V CNC Pušnik Radlje so prekinili pogodbo enajstim
zaposlenim za določen čas
V mežiškem Cablexu je proizvodnja potekala neprekinjeno, a omejeno. Na delovnih
mestih je bilo v času epidemije prisotnih od 85 do 90 odstotkov zaposlenih. Delo od
doma so odredili režijskim zaposlenim, na čakanje pa napotili zaposlene, ki se zaradi
zdravstvenega stanja uvrščajo v rizične skupine in tiste z otroki do 15. leta in brez
varstva. Glede na trenutni obseg dela in napovedi o uvedbi skrajšanega delovnega časa
ne razmišljajo. "V aprilu in maju smo beležili okoli 30-odstotni upad naročil, a se stanje
vrača na pričakovano raven. Če jeseni ne bo novih okužb, lahko na podlagi zasedenosti
z naročili in ocen kupcev pričakujemo do desetodstotni upad prihodkov od prodaje v
letošnjem letu v primerjavi z lani," pojasnjujejo v družbi, kjer trem delavcem niso
podaljšali pogodbe za določen čas.
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V Monterju iščejo nove delavce
V dravograjskem Monterju so ves čas epidemije delali, beležili pa enormni dvig
bolniškega staleža. "Ta se nam je povečal za kar 250 odstotkov v primerjavi z lani.
Posledično je bil velik padec realizacije, manj smo naredili in manj odpremili, kar je bil
vzrok, da so bili naši kupci slabe volje," pojasnjuje direktor Bogdan Kadiš.
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TOMAŽ RANC V aprilu in maju so v mežiškem Cablexu beležili okoli 30-odstotni upad naročil, a se že
vračajo na pričakovano raven.

Veseli so, da jim je ob strogih varnostnih in higienskih ukrepih uspelo onemogočiti vnos
virusa v podjetje, obrat, kjer je zaposlen delavec, ki se je okužil doma, pa so za en teden
zaprli. Dela imajo trenutno dovolj, zato ne bodo uvedli skrajšanega delovnega časa, tudi
odpuščanj ne načrtujejo. Celo nasprotno, zaposlili so nekaj novih sodelavcev. "Kdor je
pripravljen pošteno delati, so mu vrata Monterja odprta," vabi direktor, ki kljub
precejšnjem padcu naročil v zadnjih dveh mesecih ostaja optimist. "Ob angažiranosti
vodstva in vseh zaposlenih smo preživeli že kar nekaj kriz ali jih celo obrnili sebi v
prid. Bo pa v tem času dobrodošla vsaka oblika pomoči države."
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Regres v TAB tak kot v SIJ Metalu
Potem ko smo poročali, da so sindikati oziroma delavci na ravenski lokaciji družb Skupine SIJ
izrazili nezadovoljstvo z regresom in da so med drugim razočarani deloma tudi zato, ker v
nekaterih družbah v tem okolju kljub krizi napovedujejo boljši regres, so iz TAB Mežica
sporočili, da bodo tudi pri njih junija izplačali 1050 evrov regresa. Regres je ostajal
nespremenjen, torej minimalen, tudi po sestanku na sedežu SIJ, na katerem je uprava
socialnim partnerjem podrobneje predstavila otežene razmere. V sindikatih v SIJ zdaj
pričakujejo, da bodo poslovodstva družb delavcem predstavila razmere na zborih delavcev, s
tem pa tudi razloge za nizek regres. V TAB Mežica so sicer že pojasnili, da iščejo rešitve za
sto delavcev, za katere je dela manj ali ga ni. To rešujemo s premestitvami delavcev v okviru
Skupine TAB v Sloveniji, nepodaljševanjem pogodb za določen čas, upokojitvami in
prekinitvami pogodb. "Trudili se bomo, da bo teh čim manj," dodaja Bogomir Auprih,
direktor TAB Mežica. (plt)

V radeljskem Stroju s 103 zaposlenimi so imeli v aprilu zapolnjenih 85 odstotkov
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kapacitet, maja pa le še 50. Zgodile so se odpovedi in prestavitve naročil kupcev, ki so
predvsem s področja gradbeništva in rudastva, na poznejše mesece. "Podobno je stanje
v juniju, upam, da se v juliju in avgustu ne poslabša. Največji problem je, da novih
naročil ni," pove direktor Tomaž Kaiser. V aprilu je bilo na čakanju na delo okoli pet
odstotkov zaposlenih, v maju se je delež dvignil na 50 odstotkov, podobno velja za
junij. Z julijem bodo uveljavili skrajšan delovni čas. Iz poslovnih razlogov so odpustili
sedem ljudi (v enem primeru je šlo za predčasno upokojitev). Novih odpuščanj ne
načrtujejo, so pa zaposlenim v proizvodnji znižali plače za pet odstotkov, delavcem v
režiji še dodatno med dvema in petimi odstotki, na drugi strani pa vsakemu delavcu
odobrili dan dopusta mesečno več. Ukrep je v veljavi do izboljšanja situacije. "Glede na
drugi kvartal lani je padec realizacije okoli 50-odstoten, na letnem nivoju bomo padli za
okoli 30 odstotkov. Cilj je, da poslovno leto sklenemo s pozitivno ničlo," dodaja
direktor.
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Izpada letos ne bodo nadoknadili
V Marlesu PSP s proizvodnjo in sedežem v Podvelki proizvodnja ni stala, da so lahko
poskrbeli za varnost, so število zaposlenih, ki so delali, prepolovili. "Za zdaj se je delo v
podjetju vrnilo v stare tire, nimamo upada naročil, bo pa seveda nemogoče nadoknaditi
čas, ko smo delali v omejenem obsegu, saj so naše kapacitete omejene. Prav zaradi
omejenih proizvodnih kapacitet izpada prihodkov, ki smo ga imeli v času, ko smo delali
v zmanjšanem obsegu, v prihodnjih mesecih ne bomo mogli nadoknaditi, tako
računamo, da bo upad prihodkov v primerjavi z lani najmanj desetodstoten," pojasnjuje
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direktorica Tjaša Orešek.

ARHIV PODJETJA Podjetje Bijol v Vuzenici
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V Bijolu v Vuzenici je delo potekalo nemoteno, delalo je skoraj vseh 52 zaposlenih, šest
jih je bilo na čakanju. "Za zdaj nismo odpuščali, tudi nismo imeli zaposlenih, ki bi jim
potekla pogodba, in nismo nikogar predčasno upokojili. Trenutno imamo upad naročil,
stranke se težje odločajo za nabavo novih osnovnih sredstev zaradi negotove situacije.
Verjamemo, da se bo stanje počasi normaliziralo, ampak po vsej verjetnosti šele jeseni.
Kako bo koronavirus vplival na poslovanje, je težko napovedati, vsekakor bo rezultat
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precej slabši, kot je bil v preteklih letih," so pojasnili.
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Slovenski izvoz aprila strmoglavil. Kakšni so obeti za
naprej?
Ne spreglejte!
Mesečno poročilo Finance.si - kratek pregled s povezavami na članke, ki so jih bralci
Financ najraje prebrali v preteklem mesecu.
kliping@kliping.si
Potrdite prijavo »
Vaši podatki so na varnem. Časnik Finance se zavezuje, da bo vaše podatke skrbno hranil in uporabljal samo za pošiljanje Mesečnega poročila
Finance.si ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Odjavna povezava se nahaja na dnu vsakega biltena.
S potrditvijo se strinjate s politiko zasebnosti Časnika Finance.

Čas branja: 2 min
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Korona je izvoz v članice EU aprila medletno sklestila za več kot 40
odstotkov
JURIJ ŠIMAC , NATAŠA KORAŽIJA , MATEJA BERTONCELJ
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Več iz teme:
izvozniki >
Impol >

ZRS >

Rok Svetek >

Adria >

Kolektor >

LTH Castings >

Jernej Čokl >

Slovenski izvoz je aprila v primerjavi z letom prej močno upadel, vrednost izvoza v
države EU se je zmanjšala za več kot 40 odstotkov. Ti podatki seveda niso presenetljivi,
april je bil mesec, ko so v večini evropskih držav veljali strogi omejevalni ukrepi zaradi
korone. Kaj se je dogajalo maja in kakšni so obeti za naprej?
Po objavi, da je nemški izvoz aprila medletno upadel za 31 odstotkov, je aprilske
podatke razkril še Surs: Skupen izvoz je glede na lanski april letos upadel za skoraj 30
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odstotkov, izvoz v države EU pa je v tem obdobju strmoglavil za več kot 40 odstotkov.
Podatkov o tem, za koliko je izvoz upadel po posameznih državah še ni, iz nemških pa je
razvidno, da se je aprila slovenski izvoz v Nemčijo skrčil za več kot tretjino.

V prvih štirih mesecih letošnjega leta je celoten slovenski izvoz medletno upadel za 2,6
odstotka, izvoz v EU pa za 15 odstotkov. Zakaj pišemo o dveh ločenih podatkih? Ker je
slika celotnega slovenskega izvoza zaradi povečane trgovine s Švico nekoliko popačena,
podrobnosti v članku Ena sama naložba lahko sproži silovito rast slovenskega
izvoza.
"Vrednost trgovanja se je zmanjšala z vsemi najpomembnejšimi trgovinskim
partnericami iz EU, najbolj z Italijo in Nemčijo, ki pa ostaja najpomembnejša trgovinska
partnerica Slovenije," pojasnjujejo na Sursu. Močno je aprila upadel tudi uvoz, v
primerjavi z enakim obdobjem lani za več kot 40 odstotkov.

Ali konec karanten pomeni boljše čase? Padci so še vedno hudi
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Se bo slika v maju, glede na to, da je večina držav začela z odpravljanjem omejitev,
popravila?
Rok Svetek, direktor Adria Kombija, regijskega operaterja v železniškem prometu, je
glede dogajanja v prihodnjih mesecih razmeroma optimističen: "Pretovor se lepo pobira.
Maja smo prišli na približno 80 odstotkov lanskega obsega, v prvih petih mesecih pa smo
na 77 odstotkih. Junija bomo imeli sicer nekaj izpada, ker so skladišča polna in morajo v
tovarnah najprej porabiti vse, ki smo jim dostavili. Pričakujem, da bo do konca leta izpad
tovora približno 20-odstoten, prihodnje leto pa bo boljše kot leto 2019".
Kot smo že pisali, pa prav veliko razlogov za veselje nima avtomobilska industrija:
"Aprila je proizvodnja v našem avtomobilskem delu upadla tudi do 60 odstotkov, maja
do 50 odstotkov, junija bo rezultat glede na trenutna naročila podoben,« so nam
povedali v Kolektorju, podobno je tudi v LTH Castings in drugih podjetij, kjer
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beležijo približno 50-odstoten padec prodaje. Več v članku Nemci bodo
subvencionirali le nakupe električnih avtov. Kaj to pomeni za naše
avtomobiliste?
Impol iz Slovenske Bistrice že kar nekaj let sodim med deset največjih slovenskih
izvoznikov. Tokrat niso optimisti. Jernej Čokl, predsednik upravnega odbora:
»Razmere na trgih se ne izboljšujejo, nasprotno, zmeraj slabše je. Naročila so nam v
primerjavi z lani upadla za 30 do 40 odstotkov, odvisno od programov. Taka sta bila
april in maj, tako kaže za junij. Pri folijah, ki jih delamo za farmacijo in prehrambno
industrijo nam kar gre, tudi gradbeništvo se še kar drži, vse, kar je povezano z
avtomobilsko industrijo, pa se je povsem ustavilo. Tudi napovedi za naprej so zelo
različne, nekateri kupci za tretje četrtletje napovedujejo več naročil, drugi pa ne. Skratka,
dokler se Zahodna Evropa ne bo pobrala, bo katastrofa. Letošnje leto je izgubljeno.«

Letos na letni ravni padec, nato odboj?
Podobno kot pri BDP vrsta institucij za letos napoveduje razmeroma hud padec izvoza, v
prihodnjem letu pa znova rast. Banka Slovenije, ki je napovedi objavila zadnja, za
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letos glede na lani napoveduje 12,6-odstoten upad izvoza, prihodnje leto pa rast v višini
7,5 odstotka. Precej podobna je spomladanska napoved evropske komisije, ki
govori o 13,5-odstoten padcu letos glede na lani, v prihodnjem letu pa o 7,5-odstotni rast
izvoza.
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Površina: 482 cm2

Gradbeništvo

Masa za hladnejša poletja
Pri dvoboju vročine proti masi se
srečata dva giganta gradbene fizike.
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brez toplotne izolacije. Po severni Sloveniji

se lahko hladilnim napravam

prehladno. Se pa

da so stare kamnite hiše
na Krasu v poletni vročini vedno hladne, to

toplejših

takih objektih kakšna
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Gradbeništvo

Korektnost in pristranskost,
sposobnost in odgovornost
Mag.

BojkoJerman,

u.

d.

i.

a.

V procesu gradnje se srečujemo

številni ljudje, podjetja, združenja,

društva, upravni organi države,
sodišča in še kdo. Relacije in odnosi
med temi igralci so lahko zelo

različni, bodisi korektni in dobri,
bodisi manj korektni in slabi ali celo
nedorečeni.
V

času klasičnega kapitalizma, ki smo mu

priča, je marsikaj drugače, kot je bilo v
prejšnjem obdobju, ko so bili odnosi manj

formalizirani ter bolj neposredni in neformalni. Gre za več relacij, ki bi jih rad komentiral in opozoril na možne in potrebne

®- JT \

i

izboljšave.
Priprava

ponudbe

je zahtevno

delo, ki ni zastonj

Prodajalec in kupec
Tu

roto:

istock

mislim na končne stranke, ljudi, ki ku-

pujejo ali urejajo svoj dom, in na izvajalce,
ki njihovo stanovanje ali dom gradijo ali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

..

\

urejajo. Elektronsko poslovanje je prineslo

številne ugodnosti in istočasno težave.
Včasih je morala stranka vzeti pot pod noge, se odpeljati do enega od možnih ponu-

dnikov in se dogovoriti za izdelavo ponudbe. Danes lahko kupec z enim klikom pošlje več deset ponudnikom podatke, na osnovi katerih je mogoče izdelati ponudbo: v
eni sekundi lahko kupec naloži več desetim ponudnikom,

da se ukvarjajo z njego-

vim projektom ter mu svetujejo

in ponudi-

jo izvedbo. Na ta način nastane veliko ur
dela, ki gaje treba plačati. Kupec dobi brez
vloženega centa več deset ponudb in tehničnih rešitev, kar se pri zdravnikih ali odvetnikih ne bi moglo zgoditi. Sodobne platforme,

ki

kupcem

ponujajo

podporo,

ta

problem upoštevajo in dajejo povpraševa-

nja največ petim ponudnikom, kar je več
kot dovolj, da dobi kupec objektivno in

konkurenčno ponudbo. Od kupca ni korektno, da nalaga velikemu številu ponudnikov nepotrebno delo.
Kljub večjemu številu pridobljenih ponudb
še vedno ne more vedeti, kateri ponudnik je zanj najboljši, saj številke ne povedo vsega: ali je res usposobljen, ali ima
izkušnje, ali bo odgovarjal za napake, ko bo
dobil vse plačano ... Zato je ugled ponudnika pomembnejši kot sama višina ponudbe.
Nekorektnost je v tem odnosu možna z
obeh strani. Ponudnik lahko v malem tisku

kupec

skrije, česa vse ni upošteval pri ponudbi, ali

pa

pri

izvedbi uporabi cenejše

in slabše

materiale, kot jih je obljubil, ali pa naročena dela izvede slabo in nepravočasno.
Po

drugi strani se srečujemo tudi z neko-

rektnimi kupci,

ki veliko sprašujejo, zahte-

vajo veliko odgovorov in navodil od izkušenega ponudnika,

jo manj

nudniku,

potem pa izvedbo zaupa-

usposobljenemu, a cenejšemu po-

ki

ga

nadzirajo z znanjem, ki so
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ga

dobili pri

kakovostnejšem

izvajalcu, ki

so mu povzročili le veliko strokovnega dela
in stroškov, brez vsakršnega plačila. Še bolj

nekorekten pa je način, ko končni kupec
nakupi material prek spletne prodaje in
potem želi, da ta material nekdo vgradi.
Redko kdo na to pristane. Kupec se mora
zavedati, da pri dobrem ponudniku ne kupuje le materiala, ampak celotno storitev:
zaupanje in minulo delo, spoš-

tudi znanje,

In to

servis pomembnejši kot

znamka

jo kupuješ. Avtomobila

ki

naprave,

stane in je

in se splača plačati, saj

treba plačati

nes

...

rokov, odzivnost

tovanje

je daneke
nihče

ne bi kupil brez dobrega servisa in pri stavbah je to toliko bolj pomembno.

-

Odnosi med ponudniki

renti

konku-

so odnosi korektni, saj se
zavedamo, da če bomo mi korektni do dru-

V večini primerov

gih, bodo tudi oni do nas. Seveda pa so izjeme. Najbolj pogosta nekorektnost med po-

nudniki se kaže pri razliki med obljubljeno
kakovostjo materialov in dejansko vgrajenimi izdelki. Kupci tudi ne vedo za razlike
med posameznimi sestavnimi deli, zato je
prevara v praksi

takšna

Posebno

to velja

izvedljiva.

lahko

za projekte javnih razpi-

sov, kjer je pritisk na cene velik ter se praviloma
iz

kakovostni materiali

ponudbe v praksi

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

kakovostnimi.

in komponente

nadomestijo z

Tudi pri

komercialni

manj
grad-

nji (predvsem pri stanovanjskih blokih) za
trg je tako, da se vgrajuje vse, kar je najcenejše, da bi le bili dobički čim višji. Najkrajšo potegnejo končni kupci, ki ne morejo
na vgrajene naprave in izbrane
tehnične rešitve, čeprav bi z veseljem dodali kak evro za boljšo rešitev. Največ za
svoj denar pa dobijo investitorji, ki v svoji
režiji gradijo hiše in so dobro informirani.

vplivati

Kako

dobre

ločiti

od

Posebno pri javnih investicijah se med seboj

povezujejo

predstavniki investitorjev

in prijateljskih izvajalcev.

Enako kot

je

bilo

v socializmu, kjer so posel dobivali politično najprimernejši izvajalci,

ga danes dobi-

vajo tisti, ki se znajo klientelistično vklopiti
v sistem prilagoditve razpisnih pogojev na
svojo kožo. Kot denimo zgodba o višini nekega zidu.
Izvirni greh

se pojavi

že

pri izbiri projek-

tanta: posel dobi najcenejši, pa čeprav ni

dovolj strokoven in kakovosten ter čeprav
bo zaradi tega nastala velika škoda. Ne gre

le za evidentne napake,

ki se jih potem po-

pravlja, ampak za optimalno rešitev, za ka-

kovostno tehnično rešitev,
boljše

strokovnjake. Pred

ki

zahteva naj-

leti

so

morali

ki je bil
zagotovo dovolj usposobljen, da je lahko
strokovno revidiral projekte. Sedaj to ni

projekti dobiti soglasje revidenta,

več

potrebno, država (Pahorjeva

to ukinila, da bi investicije

vlada)

je

»lažje tekle«, da

nekorektnih

slabih,

ponudnikov? Najbolje se bo zanesti na izkušnje drugih,

dober

glas

izvajalca je veliko

pomembnejši kot sama cena
najcenejši

ponudnik

na

-

velikokrat je

koncu

najdražji.

je elektronske medije, internet, najbolj koristno uporabiti za poizvedbo o izkušnjah z določenim ponudnikom. Tudi
Zato

določenega ponudnika na njegovi
spletni strani veliko povedo, če jih znamo
zapisi

brati.
Strokovnost, koruptivnost, prav-

na država
Poseben

problem je strokovnost v gradbe-

ništvu. Danes lahko

projektirajo, gradijo in

izvajajo vsi, ki imajo formalne kvalifikacije.
V praksi pa je tako kot tudi na drugih področjih:
imamo

imamo
slabe

in

dobre

in

strokovne

nestrokovne

ter

projektante,

izvedence, nadzornike. In tudi strokovnjake, nagnjene h klientelizmu in korupciji.

Največ za svoj

denar

dobijo investitorji, ki v svoji

režiji

gradijo hiše in so

dobro informirani.

foto: iStock
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tni

strokovnjaki

biti

mora

strokovnost

njihova

in

objektivno

verificirana, večkrat

in
dokazana. Zato obstajajo
strokovna združenja in zbornice, ki izdajajo licence in bi morali bdeti nad strokovnopreverjana

stjo svojih članov

primeru

V

žal

A

ganizira

določenega

ponudnika

na njegovi spletni strani veliko povedo, če jih znamo brati.

Foto:

tudi

Danes

»administrativnih

ovir«!

ni več tehničnih pregledov, zad-

njega dejanja, ki se gaje še kdo bal,

ali ga bo

dovolj, jim je

ko

pred

Kaj pa pri nas? Kako

narejeno,

dovo-

odvzetih

objekt

uporabno

dobi

države na

zapornikov

jih našli:

dovoljenje, ga nih-

nobeden

še

če ne more reklamirati

kot

čeprav

dejansko

projektant ali

je!

Danes

Namreč

se torej

noben

izvajalec ne boji nikogar več

glede optimalnosti
kar je zelo

neustreznega,

in

kakovosti

objekta,

naša

sloni na nemški, kjer

sedanja

zakonodaja

je tudi tako.

Vendar

Čeprav

še

licence

kaj mrtvih ljudi.
Zato

je

sistem

brez

tehnične

tehničnih

licenc

morebitne

napake zavarujejo. Ob tem pa vedo,
bodo kaj

da

če

naredili narobe in bodo to ugoto-

vili drugi strokovnjaki,

bodo
ob
dobro ime in možnosti za delo v prihodnje.
V razvitih
državah so
strokovna raven,
pravna država in poslovna morala na povsem

drugi ravni

in tam

takoj

so

izjave

svoje

povsem

boste

ni v zaporu,
(kot mi je

venijo katastrofalen.

O

revizije

pro-

Slokrivicah

zgodbah in

na tem področju bi lahko napisal knjigo.

odločitev o tem,

Jasno
vit

in v

sodnikom.

dencem in

način so

ugotovljenih ne-

pravilnosti tudi kaznovalne

kazenske kot materialne.
lahko dela projektira in

posledice,
Logično
vodi

tako
je,

da

strokovno

ki jim je dorasel,
lahko najde delo in zaslužek v procesu gradnje v drugih manj zahtevnih fazah, dela je dovolj. Strokovne
odločitve lahko sprejemajo le kompetenzahtevne projekte

ni,

izve-

Če ima sodnik na vo-

lahko izbere

napačno.

Na ta

materialni in

kurupciji, ki jo poznamo na sodina drugih področjih, ne le pri

tudi

ščih

kaj

in

strokovnim

široko odprta vrata

klientelni

sporih je

pravilno

kater okoli, tudi strokovno

gradbeništvu.

Namreč sodnik nima orodja,
dvema mnenjema izbralo pravilzato lahko presoja subjektivno, tudi ne-

ki bi med
no,

pošteno, brez posledic.

Strokovne zbornice

te

ni le moralna kada mora imeti tudi učinkoprimeru

je

strank na sodišsodnih

ljo dve nasprotujoči si mnenji,

Strokovno

je, da odgovornost

nadzor

kaj

prepuščena

razsodbo

dvoma podajati

tegorija, ampak

svoje

številom
Ne

izobraževanj,

in

ne

pregledov za

titorji z neprimernimi cenenimi rešitvami.
Poleg tega za svoje delo dobijo korektno

lahko

s

naredili veliko napak,
škodi in kljub neNikomur se ni nič zgodilo.

Problem odgovornosti

s katerim

pravne

s števi-

so

imajo tam vsi, ki sodelujejo v procesu gradnje, proste roke, nanje ne pritiskajo inves-

plačilo,

zelo

kljub enormni materialni

jektov in brez

narobe.

takšna

znano).

inženir

izgubil

ni

in

projektiranje.

licenc

napak.

narejeno

bil

Najbolje

inženirjev

Če ima objekt uporabno

je marsikaj

bi

oceniti stanje

področju?

tem

za
nobeden

četudi

dvom

Inženirska

funkcijo in pos-

to

nepoštenimi. Pri

praviloma

lom

in

verjeti,

za

drag.

prestal ali ne. Danes uradniki pobirajo papirje, izjave, na katerih piše, daje vse v redu
ljenje,

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

morala

posredno ne ščiti poštenih
čih

nepotrebnih

ko

ščiti dobrih pred slabimi
strokovnjaki, niti ne ščiti poštenih pred nepoštenimi strokovnjaki. Na tak način niti

iStock

ni

mnenja,

nima. Pobira članarino, or-

je

dajanje

medtem

Tudi zapisi

gradnje bi

Slovenije imeti

zbornica

lanstvo.

ter podajati

konfliktov ali neskladij.

do napak,

pride

le tisti,

kdor jim ni dorasel,

morala

v primeru
pa

funkcije in prakse nima. Niti takrat, ko

prejme prijavo
sprojektiran

licence

zoper popolnoma

projekt,

razčiščevanje

Celo

van.

ne more

in objektivno

nihče

še

ni izgubil in

s tragičnim koncem

napačno

in ne gre v

razsodbo. Zato
tudi za napake

še nihče

ni bil kazno-

so že bili spoznani za
inženir še nobeden, niti inženirji iz-

krive,

vedenci

in

bi

inženirska zbornica, ki

zdravniki

niso bili kaznovani za klientelne
»strokovne« odločitve, saj ni

še

koruptivne

nikogar, ki bi o

tem

razsojal. Stranka na so-

možnosti zahtevati, da se »stromnenje
izvedenca verificira na

nima

dišču

kovno«

-zbornice bi

zbornici.
Strokovne

v prvi vrsti

morale

varovati javni interes na način, da izdajajo
objektivna kompetentna mnenja, ko pride
do sporov ali različnih mnenj. V gradbeništvu gre praviloma za velike materialne posledice. Zbornice ne morejo delovati kot do-

bičkonosna društva brez materialne in
družbene odgovornosti. Njihova zahteva
po neodvisnosti od politike in ministrstev
ima mejo
javnem
Nad

-

to je

nepristransko odločanje v

interesu.

stanovskimi

moral

biti

jamčil

za

zbornicami

organiziran
njihovo

bi

vsekakor

civilni nadzor,

objektivno

ki bi

delovanje v

interesu. Ta bi seveda moral nadvladati ozke, praviloma le materialne zasebne interese posameznikov in lobistič-

javnem
Sistem
Foto:

iStock

brez tehnične

revizije

projektov in

brez tehničnih pregledov

je za

Slovenijo katastrofalen.

nih krogov.
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SVOJE

MISLIM

MESTO

Bližnjice
mo. Tokrat menim, da ne
za večino več,

in da bo težav

ne manj.

Najprej zato, ker so tokratne spremembe predvsem v korist investitorjev

f Marko

projektov, ki
dljive

imajo lahko za okolje ško-

posledice. Največ

bližnjic je

na-

spore na sodiščih

tem povečuje, zaradi neusklajenih

zakonskih rešitev pa lahko pričakujemo tudi spodbijanje nekaterih določb

takimi postopki se

ni shemi zakonov in časovnic veljavnos-

da ni prav zdaj v

običajni smrtniki ne srečujemo v vlogi

ti posameznih določb ne bo lahko.

teku postopek za izdajo gradbe-

investitorjev, šepa tu in tam kdo znajde
na nasprotni strani, ko mu grozi, da bo

odpira vrata odločitvam, ki temeljijo na

čez njegov vrt potekal nov daljnovod ali

argumentu moči, ne na moči argumen-

da mu bo hišo vzela nova cesta.

tov, in na izvršenih dejstvih, kakršna so

Ste

prepričani

nega
obrat

dovoljenja
na

za

vašem

industrijski

vrtu?

to

Prav

med drugim omogoča sprememba gradbene zakonodaje, ki jo je vlada

kih primerih bi

In v ta-

kakšna varovalka

nam

Nepredvidljivost postopkov na stežaj

nam prinesla

na primer TEŠ

6. In če boin-

v

v postopkih, na primer neodvisni varuhi

ste v takih okoliščinah nasprotovali

drugi protikoronski zakonodajni paket

javnega interesa ali možnost upravne-

vesticiji na vašem vrtu, 'ker je pač vaš,

in jo kljub

ga spora, prišla še kako prav. Varovalke,

ne pa

za katere se

te administrativna ovira. x

presenečenje

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

S

tem razlogov za

s

zakona. Mnogo projektov bo tako odvisnih od sodišč in tudi slednjim v zaplete-

z gradbenim dovoljenjem presoja

okolje.

in

se s

tudi

mreč pri postopku, v katerem se hkrati
vplive na

koni in določbami ki se sklicujejo druga
na drugo. Možnost napak v postopkih

ostremu

mnogih

vključila

nasprotovanju jav-

nosti in zbranim 35-000 podpisom prenesla še v tretji paket.
S

tem naj

zdi da

zapletejo postopke,

investitorjev, lahko hitro postane-

v njih prav zato, da ščitijo posameznike in širšo družbo. Zato jih tudi zahte-

Nepredvidljivost postopkov

bi omogočili učinkovitejše
kar naj

vajo naša ustava, Evropska unija in me-

odločitvam, ki temeljijo na

in hitrejše postopke za gradnjo,

bi pomagalo zagnati gradbeno industrijo. Cilj je razumljiv in všečen. Marsik-

do se je vsaj kdaj

so

dnarodne konvencije.
Interventne

na

stežaj odpira vrata

argumentu moči, ne

spremembe pa

tudi ne

argumentov. In

na moči

če boste

v

znašel v

prispevajo k predvidljivi zakonodaji na

vlogi graditelja in še vsak se je spraše-

področju gradenj. Drastičen poseg v ko-

val zakaj je vse tako komplicirano.

maj dve leti veljaven zakon pomeni ne-

investiciji na vašem vrtu, ker

dnjih 20 let je zato vsaka vlada napove-

gotovost za

je pač vaš, ne pa investitorjev,

dala poenostavitev postopkov v zvezi z

kakšni bodo njegovi dejanski učinki v

lahko hitro postanete

gradnjo.

za

praksi. Zamislimo si uradnika, ki izdaja

administrativna ovira.

zdaj ni a tu in tam se zdi, da napreduje-

dovoljenja, ko se sooča z začasnimi za-

v življenju

Spektakularnih

uspehov

Za-

investitorje,

saj ni

jasno,

takih okoliščinah nasprotovali
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renče • V Goriških opekarnah kljub korona krizi

stabilno poslujejo

Odvisni so od obsega stanovanjske gradnje
Gradbeništvo se zelo počasi odziva na spremembe na

uporaben material.

povsem

posledice korona krize, saj je njihovo poslovanje

odvisno predvsem od obsega stanovanjske gradnje.
Nace

Novak

prodaja je v prvih pe-

“Naša

mesecih letošnjega leta

tim

enaki ravni kot

na približno

vprašanje pa

Ključno

lani.

je, kako bo

naprej. Skrbi nas,

zdaj

ni

pri

številki

na

sprejeli

že

dnjih

v

mesecih še poglobila.
bo

Povzročila

in

poselnost

večjo

brez-

tem

večjo

s

previdnost

pri

ljudi

odločanju o investicijah,” je
povedal

tor družbe
ne.

Stibilj, direk-

Jožef

Goriške opekarje

Pojasnil

da

še,

je

pa

tudi število zaposlenih ostaja

ukrepe

prisotna,

potrebno,

bilo

nasle-

že

je

tem

ob

58,

saj

so

go-

spodarski krizi.
spremembe

na

reagira

zelo počasi

na

trgu. Nobeden od projektov,
ki so bili že v teku, planirani

proračunih

v

titorji imeli
nar

zanje,

in

so

inves-

zagotovljen de-

se

ni ustavil. Še

predvsem od obsega stano-

kar

indi-

gradnje, tako

množične.

kot

“Na letni ravni

prej,”

je

jetja.

predvideno

bilo

je

povedal

Višnjevec,

pričaku-

Vianej

sodirektor

Pojasnil je še,

že

pod-

da je v

jemo za približno deset od-

stavbah,

stotkov

delajo, opeka zelo cenjen in

nižjo

20

na

kjer

ljudje živijo

do

šest

osem

od-

je

nijo, na Primorskem imamo

celotno

za

Slove-

približno

beništvu

delež,” je še pojasnil Višnje-

manj

nekaterih

drugih

tudi on

pričakuje,

bo

pa

kot v

vpliva

branžah,
da

vec.

ga

imela “jutri”.

8o-odstotni tržni

Državnega ukrepa čakanja
na delo

v podjetju niso upo-

rabili, ker

S kritino so močni
tam, kjer sta trta

zaostrile,

in oljke

v pomoč

niranja
Tudi

tre-

nujnih

razen

te-

Kot je še pojasnil Sti-

kočih.

bilj, je njihova prednost, da

zidni in strešni

proizvajajo

program,

včasih gre bolje

in

v promet prvi, drugič drugi,

sicer

pa

vezana

sta tudi zelo pomed sabo. Ce so z

zidnim programom prisotni

po

Sloveniji,

vsej

“Za

nas

je

predvsem,

da

gospodarska
prej

sta

trta

delov-

pomembno
se

splošna

situacija

normalizira,"

Stibilj.

čim

dodaja

•

10
odstotkov nižjo
prodajo kot lani

pričakujejo
v

Primorskem.
“Tam, kjer

skrajšanega

pro-

dajajo kritino predvsem na

in

pa bi jim lahko bil
ukrep subvencio-

nega časa.

načrtujejo večjih

ne

naložb,

podjetju

v

zato

ni bilo potrebe, če

se bodo razmere v prihodnje

in olj-

ke, kjer so strehe položne, je

Goriških

opekarnah

ob koncu leta

Stibilj.

prometa us-

Ker polovico

tvarijo v tujini,
odstotkov

kot

prodajo

lani,” je še pojasnil

da

od

imela korona kriza v grad-

nutno

“Gradbeništvo

pol leta bomo proizvajali to,

vidualne

in

delež

stil korca

daje ta tržni

stotkov

področju

prejšnji

njihovo poslovanje odvisno

vanjske

ustavilo

primeren, tako

ni

zaradi korona krize do

sti

ker se bo gospodarska kriza,

ki

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

dodatno nižanje zmogljivo-

nikoli

epidemije

radi

odstotkov nižjo prodajo kot lani, skrbijo pa jih

•

se

gradbeništvo v Sloveniji za-

in zidnega programa, še
stabilno poslujejo. Do konca leta pričakujejo za deset
za proizvodnjo kritin

mediteranski

ta

da

tudi,

je

Omenil

trgu, zato v družbi Goriške opekarne, specializirani

od

tega

30

Hrvaškem in

odstotkov v Italiji, je za-

prtje meje
vplivalo
vanje,

na

Italijo močno
njihovo

poslo-

tako kot začetna faza

negotovosti
glede

z

na

prehajanja

Hrvaškem

meje, kar

jim je povzročilo nekaj zapletov.

Opeka je cenjena, kjer
ljudje živijo in delajo
Proizvodnjo

so

že

do

zdaj

�SiiiNIBBBPB

prilagajali dejanskim potre-

V

bam na trgu, tako da kakšno

opekarnah.

stavbah,

kjer ljudje živijo

ÞẀ�

m

in delajo, je opeka

BBBbpBBIi

cenjen

in zelo

BBBBBBBiitBBP:
uporaben

'

■

'SBPBBBBBBBBBBB

u-

material, pravijo v Goriških
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Izvajanje ukrepov
varstva okolja
Na občinskem svetu so predstavili
poročilo o izvajanju ukrepov varstva

okolja v občini Škofja Loka za leto 2019.

Klavdija Škrbo Karabegovič, foto: Gorazd Kavčič

Seznam

podjetij, ki

vir obremenjevanja okolja

so

na

-

zakonodajo izvajati obratovalni monitoring emi-

z

IKv

S

območju občine Škofja Loka in so dolžna v skladu

*

iiH&i

sij snovi v zrak in vode, je sestavljen na osnovi podatkov
Agencije RS

za

okolje. Seznam zavezancev

za

izvajanje

meritev hrupa je pripravila Občina Škofja Loka glede na
zakonodajne

obveznosti

in

poznavanje

območja

svoje

občine. Na osnovi teh seznamov je nato pozvala vire one-

Meritve kakovosti zunanjega zraka na merilni postaji

snaževanja, da ji pošljejo poročila o obratovalnem monitoringu za leto 2019.

nja njihovega izvora. Analizo je izvedel Zavod

Podatke so vnesli v Kataster onesnaževalcev, ki je do-

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

strani občine in

grad-

za

in

agregat

re-

prostorsko prikazuje

ciklirane materiale. Ker je en vzorec pokazal visok delež

lokacijo posameznih izpustov snovi v okolje pri posame-

kamene volne in kamenih vlaken v prašnih delcih, na

stopen

spletni

beništvo Slovenije, Laboratorij za kamen,

na

znem povzročitelju emisij

ter podatke

mezen izpust snovi v okolje

o tem, ali

je posa-

skladen z zakonodajo ali ne.

Ugotovljenega sicer ni bilo nobenega čezmernega obre-

škofjeloški

občini menijo, da

ti več analiz,

na

bi bilo

smiselno naredi-

podlagi katerih bi dobili konkretnejše

zaključke.

menjevanja emisij snovi v zrak, vendar so količine določe-

nih onesnaževal višje, določenih pa nižje kot v letu poprej.
I?rav

tako niso

zaznali

preseganja

onesnaževanja

Slavnostna akademija

emisij snovi v vode in javno kanalizacijo ter emisij hrupa
v okolju, pri čemer pa velja poudariti, da določena podje-

Župan

tja kljub pozivom občine ne pošiljajo svojih poročil.

na Slavnostno akademijo ob občinskem prazniku s

Meritve kakovosti
Škofje

Loke

izvajajo

zunanjega
petih

na

zraka se

na

območju

merilnih postajah.

postavljene na avtobusni postaji

Škofja Loka, Trati,

podelitvijo priznanj Občine Škofja Loka

Te so

ki bo 26. junija ob 20. uri

v Vir-

nem

mašah, Frankovem naselju in na Godešiču.

fja

Občine Škofja Loka Tine Radinja vljudno vabi

na Loškem

za

leto 2020,

gradu. V kultur-

programu bo nastopil Tomaž Hostnik s sprem-

ljevalno

skupino

(Matic

Plemenitaš,

Jaka

Krušič,

Meritve za leto 2019 so pokazale, da zrak v občini Ško-

Gregor Hrovat in LUka

Loka

prireditev potekala v Sokolskem domu Škofja Loka.

ni čezmerno

onesnažen. Izmerjeni parametri

Vinko). V

primeru

dežja

bo

PM10 in PM2,5 ne dosegajo niti polovice mejne vrednosti, medtem ko parametri CO, N0

3

in 0

3

ne

dosegajo niti

Dan državnosti

desetine mejne vrednosti. Če primerjamo merilna mes-

ta med seboj, lahko opazimo, da
Frankovo naselje bile
PM10,

PM2,5 in CO.

izmerjene

so na

merilnem mestu

najvišje koncentracije

Najvišje vrednosti N0

2

in 0

3

pa so bile

izmerjene na merilnem mestu Godešič.

Občina je v letu

2019

naročila tudi mikroskopsko in

V Škofji Loki bodo 24. junija ob 20. uri

na vrtu Sokol-

skega doma obeležili dan državnosti. Slavnostni gov-

ornik bo Marko Pogačnik, poslanec v Državnem zboru

Republike Slovenije. V primeru dežja bo prireditev

potekala v Sokolskem domu Škofja Loka.

kemijsko analizo prašnih delcev z namenom ugotavlja-
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Hajdina

•

Jeseni

iz križišča v krožišče

Novo krožišče pri
V

naselju Zgornja Hajdina, pri gostišču Maja,

se

gostilni Maja
bo jeseni začelo preurejanje trikrakega

križišča v krožišče. Ker gre za državno cesto, ki se priključuje na lokalno, bo glavnino
za projekt, vreden nekaj več kot 304.000 evrov, zagotovilo Ministrstvo za infra-

sredstev

strukturo.
Lansko leto je bila zaključena re-

tudi priprave projektne dokumen-

konstrukcija lokalne ceste v nase-

tacije za ureditev krožišča na tem

se

lju Zgornja Hajdina, v okviru katere

območju. Ker gre za izjemno pro-

sistem glede na

so uredili še kolesarske

metno cesto,

ter

odvodnjavanje.

in peš poti

Investicijo

so

ki

je

obenem

tudi

»vpadnica« v občino, je ta projekt

izvajali fazno, v celoti z občinskimi

za vse,

sredstvi. Občina se je takrat lotila

zelo pomemben.

ki uporabljajo

to

cesto,

Tudi na pristojnem ministrstvu

ta

da sedanji prometni

zavedajo,

gostoto prome-

ni optimalen. »Občina Hajdina

je že pred leti naročila projekt za
izboljšanje
za

varnosti

prometne

trikrako križišče na tej cesti.

V

letu 2018 je bila na Direkciji za infrastrukturo
naloga, v

potrjena

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

projektna

kateri je bila kot edina
varianta

predsta-

vljena rešitev trikrakega krožišča,«

časovnico pojasnjuje župan Stanislav Glažar. Odkup potrebnih zemljišč in projektna dokumentacija
so stroški občine. Še vedno pa bo

glavnino

investicije

krila

država.

Lanskoletnemu podpisu sporazuma o financiranju konec

lanskega

leta med občino in Ministrstvom

za infrastrukturo je sledila objava
Izvajalec je izbran in na

razpisa.

projektu, vrednem 304.000 evrov,
naj bi začel
stvo

tovilo

za

delati jeseni. Ministr-

infrastrukturo
večinski

delež

bo

zago-

potrebnih

sredstev, 261.000 evrov, sofinancerski delež občine pa je 43.000
evrov.

Dela naj bi začeli jeseni

Dženana Kmetec
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Ormož

•

Občina

prenovljenim odlokom na pomoč mladim

s

Starostno mejo za starše osnovnošolcev ukinili
Občinske parcele po znižani ceni bodo odslej

na

voljo tudi družinam

s

šoloobveznimi otroki ,

Občina Ormož se tako kot dru-

jih

Da

bi

30 odstotkov niž-

ji ceni, kar pomeni, da so na voljo

zadržali doma in privabili tudi

od 10.000 do 15.000 evrov, odvisno od velikosti. Bo pa kmalu na
za

h gradnji, nudijo

voljo približno šest parcel v Ivanj-

različne ukrepe. Med najnovejšimi

kovcih, pogovori za njihovo komu-

je pomoč pri reševanju prvega sta-

nalno opremljenost že tečejo. Prav

novanjskega

problema,

v

okviru

tako želimo ponuditi komunalno

katere ponujajo občinska nepozidana stavbna zemljišča po znižani
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

na starost staršev.

se prodajajo po

mlade in mlade družine od drugod
ter jih spodbudili

glede

štiri parcele pri vinski kleti. Parcele

ge obmejne občine po državi sooča z izseljevanjem mladih.

ne

ceni.

Na

parcele

tak

način so v tem

pri Vinski

kleti že

nepozidana

stavbna

zemljišča v

Miklavžu pri

Ormožu,

letu tri

odkupovali pa

dobile

ča po drugih krajevnih skupnostih

nove lastnike. Toda do te pomoči
so bile po

opremljena

in jih

do sedaj veljavnem od-

tydi

zemljiš-

nato ponujali mladim. Od za-

sebnih investitorjev se obeta izgra-

loku upravičene osebe do 40. leta
starosti ter mlade družine
dru-

ki ima enega ali več šoloobveznih

žina enega ali obeh staršev z vsaj

otrok, ne glede na starost staršev.

enim otrokom, v kateri vsaj eden

Svetniki so spremembo odloka

od staršev prav tako ni star več kot
40 let. Glede na povpraševanje pa

pozdravili, a dodali, da bi na to mo-

rali misliti že ob pripravi odloka, ki

ugotavljajo, da je treba starostno

so ga sicer dokončno potrjevali ko-

njak,

mejo zvišati oz. pri družinah celo

nec lanskega leta. Urh Lukman pa

interesentov

ukiniti. Do pomoči so tako odslej

je poudaril, da

občinskih

kot mlade družine upravičene ose-

pomoč nameniti vsem, ki

be, ki še ob vložitvi popolne vloge

preseliti v njihovo občino, ne glede

na

niso dopolnile 41 let. Za mlade dru-

na njihovo starost.

bodo v tem letu prodane še tri do

-

bomo

žine pa se po novem šteje družina,

bi bilo smiselno to
se želijo

Kmalu na voljo tudi

dnja več hiš, potekajo še pogovori

parcele v Ivanjkovcih in

glede

Miklavžu
Kot

v.

Danijel Vrb-

trenutku še nekaj

tem

zanima

parcel:

koliko parcel bo
zanimanje

Prav

tako pa

želimo s

prostorskimi akti (OPPN)

razlaga župan
se

izgradnje večstanovanjskih

objektov.

pa

nakup

za

»Težko
prodanih,

zagotoviti dodatne gradbene parcele.«
Izkupiček od prodanih občinskih

parcel nameravajo nameniti za nakup

novih nepozidanih

stavbnih

reči,

parcel in njihovo komunalno opre-

glede

mljanje, ki jih bodo nato po znižani

da

ceni zopet ponujali mladim.
Monika Horvat

je

ocenjujem,
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Nadzorni odbor: »Zadene naj
pregleda sodni izvedenec s
področja gradbeništva!«
Nadzorni odbor (NO) Mestne občine Ptuj je investicijo ptumestne tržnice uvrstil v plan za letos, pregledali naj bi jo
septembra. Kot pravi predsednica NO Maja Majnik Berghaus,

jske

so m seji minuli teden razpravljali tudi

o

pobudi svetnikov,

da se ustanovi komisija. In zavzeli jasno stališče,

ki so ga posredovali občini Zapisali so, da imajo župan, svetniki in nadzorni odbor vsak svoje naloge, ki se medsebojno dopolnjujejo:

»Naloga nadzornega odbora je, da nadzoruje namenskost
in

porabe proračunskih sredstev in poslovanja. S

smotrnost

tem,

ko bi ustanavljali komisijo, posegajo svetniki

v pristoj-

nosti nadzornega odbora.«

Zavedajoč

se

obsežnosti in specifičnosti investicije pa

so

nadzorniki županji in mestnemu svetu predlagali da se imenuje sodnega izvedenca s področja gradbene stroke,
opravi

nadzor

v celoti.

nadzorni odbor pregleda
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Predsednica NO Maja Majnik Berghaus
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Zaradi epidemije na udaru
predvsem mali gradbinci

Gradbinci, združeni v sekciji gradbincev pri Obrtno-podjetniški zbornici
Slovenije, opozarjajo, da je epidemija Covid-19 prizadela številne male
gradbince, saj svojih storitev niso smeli ponujati potrošnikom. Ocenjujejo, da
bodo imeli v drugi polovici leta in tudi v prihodnjem letu velik upad naročil in
pomanjkanje dela predvsem majhni poslovni subjekti. Gradbinci zato
pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za
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gradbena podjetja, ki jim bodo upadla naročila.
»Po nekaterih podatkih naj bi bilo zaenkrat dela še dovolj, saj je potrebno
nadoknaditi nastale zamude in dokončati vse že dogovorjene in začete gradnje in
obnove. Zaskrbljujoč pa je podatek, da za drugo polovico tega leta in seveda za
prihodnje leto večina manjših izvajalcev, tako gradbenih, zaključnih gradbenih del
kot tudi inštalacij, ne bo imela dovolj dela glede na svoje kapacitete. Veliko
investitorjev, predvsem malih, se je namreč zaradi epidemije premislilo in bodo
svoje načrtovane investicije izvedli kasneje,« poudarja Zoran Simčič, predsednik
sekcije gradbincev pri OZS.
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Skoraj za en mesec so se ustavili tudi postopki izdajanja novih gradbenih
dovoljenj, kar pomeni, da bo manj novogradenj oziroma bo pri njihovi gradnji
prišlo do zamika, na bankah pa so manj ugodni pogoji za pridobivanje kreditov kot
pred epidemijo. Poleg tega je občutiti tudi strah in negotovost med ljudmi oziroma
potrošniki, kar še dodatno slabo vpliva na načrtovanje novih investicij.
V sekciji ocenjujejo, da bodo v prihodnjem obdobju na slabšem predvsem mali
gradbinci. Da bi vsaj malo omilili negativne posledice epidemije, gradbinci
pričakujejo lažji dostop do likvidnostnih sredstev in dodatno pomoč za tista
podjetja, ki bodo imela upad naročil.

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

Ne drži, da se gradbeništvo v epidemiji ni zaustavilo
V zadnjem času večkrat slišimo, da se gradbeni projekti v času epidemije niso
zaustavili. Na posameznih projektih so se zaradi prilagoditve dela in začasno
prekinjenih dobavnih verig nekoliko podaljšali roki, kar pa seveda v veliki meri
drži za večja gradbišča. Odlok o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev
potrošnikom je s 16. marcem 2020 popolnoma zaustavil izvajanje vseh, tudi
gradbenih storitev, za fizične osebe oziroma potrošnike. Prav na tem področju pa
so najbolj aktivni manjši gradbeni podjetniki in obrtniki. Tako so z dejavnostjo
prenehali izvajalci vseh gradbenih in zaključnih gradbenih del ter inštalacij na
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objektih fizičnih oseb, tako na novogradnjah kot tudi pri izvajanju vzdrževalnih del
na obstoječih objektih.
Ponovni zagon je bil postopen, najprej v začetku aprila na zunanjih delih stavb in v
praznih, še nevseljenih objektih in stanovanjih, šele sredi maja pa tudi v notranjosti
objektov. Za nekatera manjša podjetja v gradbeništvu, ki so ozko specializirana in
v veliki meri odvisna od naročil posameznih potrošnikov, je to pomenilo več kot
dvomesečno zaustavitev dejavnosti, ki je bila za mnoge hud udarec. Veliko je bilo
iskanja dodatnih možnosti za poslovanje in seveda čakanja na delo, tudi nekaj
odpuščanj zaposlenih in zapiranja podjetij. Velike težave so imeli in še imajo
gradbinci s svojimi zaposlenimi, ki večinoma prihajajo iz tako imenovanih tretjih
držav (BiH, Srbija, S. Makedonija…). Nekateri zaposleni se po 13. marcu še niso
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vrnili v Slovenijo, nekateri pa vse od začetka marca še niso bili doma. Tudi vsi
tisti, ki želijo samo na krajši dopust, morajo ob vrnitvi na delo v dvotedensko
karanteno, kar je seveda dodatni strošek delodajalca in izguba dragocenih delovnih
ur.

OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška 71, 1000 Ljubljana

9. 6. 2020
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JAVNO ZBIRANJE PONUDB za sezonsko oddajo
prostora za namen gostinske ureditve na območju
Pustotnika za leto 2020
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 7. člena Statuta Občine Žiri
objavlja Občina Žiri:
JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za sezonsko oddajo prostora za namen gostinske ureditve na območju Pustotnika za leto 2020
Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri
Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet javnega zbiranja ponudb je del zemljišča, parc. št. 818/1, k.o. 2023, na območju Športno rekreacijskega centra
Pustotnik za sezonski najem prostora za namen gostinske ponudbe od 1. 7. do 31. 10. 2020.
Za predmetni razpis je na voljo približno 120 m2, kjer bo lahko prijavitelj organiziral začasno gostinsko ponudbo, na
omenjeni parceli je omogočen priklop na vodovod in elektriko.
Pogoji najema:
Najemnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima izkušnje in znanja z gostinstvom.
Pogodba se sklepa z namenom ponudbe gostinske storitve na območju Pustotnik.
Zemljišče v izmeri cca. 120 m2, na parcelni št. 818/1, k.o. 2023.
Najemnik je dolžan zagotoviti, da bo postavljena infrastruktura po normativih in pogojih, ki jih predpisuje Gradbeni
zakon.
Najemnik je dolžan plačevati dogovorjeno mesečno najemnino.
Najemnik je dolžan plačevati mesečne stroške porabe vode, elektrike in odpadkov, ki bodo zaradi dejavnosti nastali.
Objekt bo možno priključiti na obstoječe vodovodno in električno omrežje. Priklop izvede Občina Žiri
Najemnik se je kot povzročitelj odpadkov dolžan vključiti v sistem zbiranja odpadkov Občine Žiri.
Najemnik mora poskrbeti, da na celotnem območju Pustotnika ne bo onesnaženja narave s smetmi ali drugimi odpadki.
Najemnik se zaveže, da na Občino Žiri odda vlogo za razpored obratovalnega časa začasne gostinske ureditve na
območju Pustotnika.
Najemnik je dolžan skrbeti za čistočo in opremljenost z WC papirjem in dezinfekcijskim sredstvom, primernim za
sanitarno enote, ki je že postavljena na območju Pustotnika.
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Ob prijavi najemnik predloži natančen opis in vizualno postavitev ureditve prostora za namen gostinske ponudbe, ki jo
namerava urediti na predmetnem delu zemljišča.
Da bo najemnik ob končani sezoni oz. najemni pogodbi spravil zemljišče v prvotno stanje.
Vsebina vloge:
Vloga mora obvezno vsebovati:
naziv prijavitelja,
ime in priimek, naslov, telefonsko številko kontaktne osebe, elektronski naslov,
naziv, naslov in davčno št. prejemnika računov za fiksne stroške najema,
opis programa in storitve, ki jo bo prijavitelj ponudil,
načrt oz. vizualno postavitev ureditve prostora,
predviden obratovalni čas.
Obrazec za vlogo je sestavni del razpisne dokumentacije in je objavljen na spletni strani Občine Žiri v rubriki razpisi in
objave (www.ziri.si/objave/58).
Postopek izbire:
Izbirna komisija, ki jo predlaga župan, bo na podlagi pravočasno prejetih vlog izbrala najustreznejšo ponudbo za najem
prostora na območju Pustotnika.
Najugodnejši prijavitelj bo tisti, ki bo ponudil:
mesečna najemnina: do 10 točk, in sicer: najvišja ponujena cena 10 točk, druga najvišja ponujena cena 5 točk, tretja
oz. vse naslednje ponudbe 0 točk.
odpiralni čas: do 10 točk, in sicer: vse dni v tednu – 10 točk, vse dni v tednu razen
nedelje – 8 točk, petek, sobota in nedelja – 3 točke (aktiven dan se šteje, da je odprto vsaj 3 ure).
ponudba: do 5 točk, in sicer: hrana in pijača – 5 točk, pijača – 3 točke
dodaten program oz. turistična ponudba in popestritev območja Pustotnik – 5 točk
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Oddaja ponudb:
Vloge pošljite na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, ali na e-mail gregor.mlinar@ziri.si, s pripisom »NAJEM
PROSTORA PUSTOTNIK«, in sicer do vključno 25. 6. 2020 do 9.00.
Prepozno prispele in nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 10
dni od zaključka razpisa.
Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko dobite na e-mailu: gregor.mlinar@ziri.si ali telefonski številki: 04 50 50 710, 040
518 963.
Dokumenti:
Javno zbiranje ponudb Pustotnik
Vloga Pustotnik
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Na Finskem se bo v letu 2020 zmanjšala
proizvodnja lesa, papirja, kartona in celuloze
torek, 09. junij 2020
Finski Inštitut za naravne vire (LUKE) napoveduje, da bo finska lesna industrija kljub zmanjšanju
proizvodnje preživela pandemijo korona virusa bolje kot drugi sektorji.
Proizvodnja žaganega lesa naj bi leta 2020 po napovedih padla na 10,3 mio m3, povprečna izvozna cena
žaganega lesa pa naj bi se letos znižala za 4 %. Tudi obseg proizvodnje in izvoza vezanega lesa bo leta 2020
znatno manjši kot v letu 2019. V finski papirni industriji naj bi se obseg proizvodnje in izvoza v letu 2020
zmanjšal za 15 %. Prav tako se bo v letu 2020 zmanjšal tudi obseg proizvodnje kartona, a so dolgoročni obeti
precej boljši, saj se bo povpraševanje kmalu okrepilo.
Ocenjujejo, da se bo letos v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo povpraševanje tudi po celulozi, posledično se
bo zmanjšala tudi proizvodnja. Znižala se bo tudi povprečna izvozna cena celuloze. Dolgoročni obeti za
povpraševanje po celulozi pa ostajajo pozitivni.
Industrijski poseki iz okroglega lesa naj bi se leta 2020 na Finskem znižali za 10 % na 56,5 mio m3. Ocenjujejo,
da se bodo cene posekanih hlodov iz iglavcev znižale za 3-4 % v primerjavi z letom 2019, cene posekanega
celuloznega lesa pa bodo letos ostale na ravni iz leta 2019. Poraba gozdnih sekancev bo letos ostala na ravni
leta 2019, medtem ko se bo njihova povprečna proizvodna cena v letu 2020 nekoliko zvišala.
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Zmanjšanje proizvodnje vezanega lesa pa načrtuje tudi finsko lesno podjetje UPM Plywood Oy. Trajno
namerava zapreti svojo tovarno za proizvodnjo vezanega brezovega lesa v mestu Jyväskylä.
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V tovarni je trenutno zaposlenih 167 ljudi. Dobičkonosnost tovarne je že dolgo časa šibka, takšna je bila tudi v
času, ko je bilo povpraševanje še veliko. Donosnost se kljub naložbam, varčevalnim ukrepom ter številnim
izboljšavam ni izboljšala na trajnostno raven. Prav tako konkurenca na trgu vezanih plošč iz brezovega lesa
stalno narašča. Po načrtu naj bi izdelke, ki jih trenutno izdelujejo v tovarni Jyväskylä, proizvajali v drugih
tovarnah na Finskem, v Estoniji in v Rusiji. V Rusiji so na primer ravni proizvodnih stroškov bistveno bolj
konkurenčne kot na Finskem. Stroški prestrukturiranja so ocenjeni na približno 22 mio EUR, načrtovani ukrepi
pa bodo po oceni prinesli letni prihranek v višini 11 mio EUR.
UPM Plywood Oy izdeluje visoko kakovostne izdelke iz vezanega lesa in furnirja za gradbeništvo, talne obloge,
ladjedelništvo, proizvodnjo parketa in druge industrijske namene. V letu 2019 je prodaja UPM Plywood Oy
znašala 450 mio EUR, zaposlenih pa je bilo skupno 2.400 delavcev. Podjetje ima 6 proizvodnih obratov za
vezane plošče in en obrat za furniranje na Finskem, pa tudi po en obrat za proizvodnjo vezanega lesa v Rusiji
in Estoniji. Sedež ima v mestu Lahti na Finskem. UPM Plywood Oy je del finske skupine UPM-Kymmene Oyj,
ki se ukvarja predvsem s proizvodnjo pisarniškega papirja. Skupina, ki ima sedež v Helsinkih, je v letu 2019
ustvarila 10,3 mlrd EUR prihodkov, zaposluje pa 18.742 delavcev.
Viri: Factiva, Esmerk Finnish News, Reuters
Več informacij o globalnih trendih na področju lesne industrije
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