Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 11. 2020
Število objav: 31
Internet: 27
Radio: 1
Televizija: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 29
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev: 0
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Naslov

Med prvim in drugim valom več zaposlovanja. Za ohranjanje delovnih mest 312 mio. evrov.

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Al. Ma.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večini dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ
prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila
je dejavnost trgovine , kjer so razpisali skoraj 1800 prostih delovnih mest. Kakšna...

Naslov

Načrtovali so selitev, ogenj pa je vzel vse

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Družina se po požaru zdaj s humanitarno akcijo obrača na dobre ljudi. Vsa zbrana sredstva bodo namenili gradnji
novega doma, skupaj jim lahko pomagamo kmalu zaživeti v novi hiši. Stanovanjska hiša v Kroški ulici v Murski Soboti
je pogorela 19. oktobra, pri gašenju...

Naslov

Tomaž Gantar predstavil nove, strožje ukrepe

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

A. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...opravila. Dejavnosti pa bodo zaradi zimske sezone še naprej opravljali vulkanizerji in dimnikarji. Industrijska
proizvodnja bo delovala naprej, tudi gradbeništvo na nenaseljenih območjih. Zaprle pa se bodo trgovine, ki ne ponujajo
najnujnejšega blaga, odprte bodo torej ostale prodajalne s hrano, lekarne, odprte...

Naslov

Kako je epidemija vlipala na ceno stanovanj

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Skoraj tri četrtine ljubljanskih stanovanj iz šestih vestanovanjskih projektov v gradnji že prodanih. Ljubljana –
Epidemija covida-19 je vplivala predvsem na število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami, ne pa tudi na njihove
prodajne...

Naslov

Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško po načrtih

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Simona Fajfar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško po načrtih Po dograditvi prizidka bodo nadaljevali z obnovo starega
dela knjižnice. Odpri galerijo Dela potekajo...
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Naslov

SOS za okolje: Maribor načeloma za sežigalnico, a ne za celotno breme

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ne bo breme zgolj občine. Investicija v izgradnjo sežigalnice je na grobo ocenjena na okoli 45 milijonov evrov,
postopki umeščanja objekta v prostor, gradnje in poizkusnega obratovanja pa naj bi trajali približno sedem let....

Naslov

Med prvim in drugim valom epidemije večje povpraševanje po delovni sili

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večini dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ
prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila
je dejavnost trgovine, kjer so razpisali skoraj 1800 prostih delovnih mest. Podatki,...

Naslov

Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in zapirajo nenujne trgovine

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo delali, prav tako dimnikarji, je na današnji novinarski konferenci povedal Gantar. Industrijska proizvodnja bo
normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne trgovine bodo znova zaprte,
tudi trgovski centri. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte....

Naslov

Pregled - Slovenija, 12. 11. (četrtek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled dogodkov; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...več kot 13.600 prostih delovnih mest. To je po podatkih statističnega urada okoli 2500 več kot v četrtletju prej. Največ
delovnih mest so razpisali v gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in trgovini. LJUBLJANA - Čisti dobiček skupine
NLB je v prvih devetih mesecih dosegel 104,6 milijona evrov, kar je 36 odstotkov...

Naslov

POPRAVEK: Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in zapirajo nenujne trgovine

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo delali, prav tako dimnikarji, je na današnji novinarski konferenci povedal Gantar. Industrijska proizvodnja bo
normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne trgovine bodo znova zaprte,
tudi v trgovskih centrih. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in...
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Naslov

Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in zapirajo nenujne trgovine (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo delali, prav tako dimnikarji, je na današnji novinarski konferenci povedal Gantar. Industrijska proizvodnja bo
normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne trgovine bodo znova zaprte,
tudi trgovski centri, razen trgovin s hrano v njih. Še naprej bodo odprte živilske trgovine,...

Naslov

Slovenija odpravila kršitve glede prenosa habitatne in ptičje direktive

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

...v leto 2017. Kot so pojasnili na okoljskem ministrstvu, so bile leta 2018 glede odprave očitkov iz uradnega opomina
sprejete ustrezne določbe v okviru gradbenega zakona, oktobra lani pa so bile sprejete spremembe uredbe o
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, junija letos pa še spremembe zakona o ohranjanju narave....

Naslov

Znanih je deset nominirank v rekordnem izboru za inženirko leta 2020

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

rš

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Znanih je deset nominirank v rekordnem izboru za inženirko leta 2020 Znanih je deset nominirank za inženirko leta
2020, ki predstavljajo največji potencial, da so s svojim delom in osebnostjo lahko zgled in navdih mlajšim generacijam
deklet....

Naslov

Stanovalce Kajuhove šokiral posek dreves

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Vanja Brkić

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...Kajuhove od križišča z Letališko cesto do križišča s Kavčičevo ulico poteka skladno s terminskim načrtom. Če bodo
vremenske razmere še naprej ugodne, bo gradnja končana marca 2021. Na občini so povedali, da so prenovo
zahodnih dveh voznih pasov vključno s pločnikom in kolesarsko stezo že končali. »Zdaj bomo promet...

Televizija

Naslov

Kdo bo gradil železnico?

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Dnevnik; 12. 11. 2020

Avtor

Vesna Zadravec

Teme

Gradbeništvo, graditev

Zaporedna št.
15
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19:20

Trajanje: 3 min

...TV SLOVENIJA 1, 12.11.2020, DNEVNIK, 19:20 ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica) Zdaj pa zapletom pri izbiri
izvajalca za gradnjo nove železniške povezave med Koprom in Divačo. Po naših informacijah je investitor 2TDK zavrnil
pritožbe ponudnikov zoper presojo katero podjetje lahko...
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Naslov

“Kopalni avtobus bi Fieso odrešil pločevine”

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Alenka Penjak

Teme

Gradbeništvo, graditev

...dogovor možen,” še pove podžupan Radovac. Parkirna hiša na območju makadamskega parkirišča bi zagotovo še
uspešneje rešila parkirne težave, je pa njena gradnja odvisna ne le od denarja v občinski blagajni, temveč tudi od
dogovorov in vizij razvoja Fiese. Montiranje javne razsvetljave se bo končalo te dni. (Foto:...

Naslov

Svetniki občino Cerkno rinejo v velike težave

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Saša Dragoš

Teme

Gradbeništvo, graditev

...vso občino. Kot razlog so svetniki navajali socialne stiske občanov, ki pa jih kazalniki razvitosti ne potrjujejo. Svetniki
so odstranili ovire pred gradnjo trgovskega centra ob potoku Cerknica. So pa zavrnili predlagani komunalni prispevek
in preložili odločanje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča....

Naslov

Do pomladi prvih pet hiš soseske Soške vile

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Mitja Marussig

Teme

Gradbeništvo, graditev

...navedli, kako bodo gradili sosesko. Tam bo po načrtih 28 enodružinskih dvoetažnih atrijskih hiš brez kleti,
razporeditev objektov se bo prilagajala oblikam gradbenih parcel, so pojasnili....

Naslov

Gantar: Ustavlja se javni transport, zaprte vse nenujne trgovine

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...enote. Lahko bodo obratovali vulkanizerji in dimnikarji. Ukrepi na področju gospodarstva bodo začeli veljati v
ponedeljek, industrija bo delovala dalje, gradbeništvo na nenaseljenih območjih se tudi nadaljuje, je dejal minister. Vse
nenujne trgovine bodo zaprte. Prejšnji teden odprte dejavnosti (pedikura, zlatarne...)...

Naslov

Letališki terminal na Brniku bo gradbinec GIC Gradnje zgradil do junija 2021

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Letališki terminal na Brniku bo gradbinec GIC Gradnje zgradil do junija 2021 Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: Luka Koper dodaj letališče dodaj gradbeništvo dodaj stanovanja dodaj Letališče Jožeta... dodaj Čas branja: 1
min SHRANI 0 12.11.2020 13:49...
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Naslov

Med prvim in drugim valom največ zaposlovanja v gradbeništvu, proizvodnji in trgovini

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Med prvim in drugim valom največ zaposlovanja v gradbeništvu, proizvodnji in trgovini 39 min Število prostih delovnih
mest se je v tretjem letošnjem četrtletju - obdobju med prvim in drugim valom koronavirusa - povečalo...

Naslov

Poslovna konferenca Portorož: Sandra Navidi o podjetjih med ZDA, Kitajsko in korono kako biti odporen?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Anja Zaletel

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slepiti, protekcionizem bo ostal, je opozorila Navidijeva. Med panogami, ki bodo pridobile zaradi Bidnovih politik, pa je
izpostavila infrastrukturo, gradbeništvo, zeleno energijo in električno mobilnost. Tudi velika tehnološka podjetja so si
oddahnila ob Bidnovi izvolitvi in razdeljenem kongresu, saj računajo, da...

Naslov

Kitajsko-slovenski gospodarski odnosi

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Točka preloma; 12. 11. 2020

Avtor

Sarah Neubauer

Teme

Gradbeništvo, graditev

21:34

Trajanje: 25 min

...izkušena ekipa strokovnjakov, ki uživa svetovni ugled. Guangdonška univerza za petrokemijske tehnologije se
ponaša s širokim naborom panog in nadarjenih inženirjev ter tesnimi vezmi z industrijo. SARAH NEUBAUER
(novinarka) Inštitut za raziskave inteligentnih proizvodnih metod naprednih materialov, bodo vzpostavili...

Naslov

Pomemben dan za Koroško: Tretja razvojna os vse do mejnega prehoda Holmec

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...na Twitterju zapisal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in ob zapisu objavil video podpisa zasnove. S tem je
Vrtovec potrdil svojo opredelitev do gradnje hitre ceste vse do mejnega prehoda z Avstrijo. Konec avgusta se je
infrastrukturni minister Jernej Vrtovec ob obisku Koroške opredelil do tega, da je...

Naslov

Minister Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in zapirajo nenujne trgovine; predvideno
trajanje novih omejevalnih ukrepov 14 dni, potem nadzorovano sproščanje

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...današnji novinarski konferenci povedal Gantar. Stikov in kršitev odlokov je še vedno preveč Industrijska proizvodnja
bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne trgovine bodo znova
zaprte, tudi trgovski centri. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte....
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Naslov

Veliki cenzor

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Vanja Pirc

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zadeve pristojen tudi za film, ni njegova krivda; gre za potezo prejšnje vlade, ki je filme uvrstila med ključne državne
investicije, kakršna je denimo gradnja bolnišnic, in te potrebujejo odobritev številnih instanc, od kulturnega in
finančnega ministrstva do vlade. Je pa Hojs odgovoren za to, da gradiva, v...

Naslov

Dovolj je, naj ostanejo brez beliča

Medij

Mladina.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 11. 2020

Avtor

Markus Becker

Teme

Gradbeništvo, graditev

...kot je Madžarska, kmalu utegnejo ostati brez evropskih milijard. Madžarski premier Viktor Orbán ob začetku gradnje
daljnovoda Cirkovce – Pince 14. oktobra 2020 Madžarski premier Viktor Orbán ob začetku gradnje daljnovoda
Cirkovce – Pince 14. oktobra 2020 Borut Krajnc Madžarski premier Viktor Orbán je uistosmeril...

Naslov

Se je/bo gradbeništvo izognilo koronakrizi

Medij

Radio Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Studio ob 17-ih; 12. 11. 2020

Avtor

Alenka Terlep

Teme

Gradbeništvo, graditev

17:04

Trajanje: 56 min

...istim časovnim obdobjem januar, avgust 2019. Tukaj se strinjam s kolegom Mugerlijem, mi smo zabeležili konstantno
rast na gradbenih in inženirskih objektih, se pravi zahtevne gradnje. Tukaj predvsem spada noter, spada noter projekti,
torej infrastrukturni projekti. Se pravi vpliv države, ki zaganja nekatere projekte,...

Naslov

Vlada je za 14 dni zaprla državo

Medij

TV Slovenija 1, Slovenija

Rubrika, Datum

Odmevi; 12. 11. 2020

Avtor

Boštjan Veselič

Teme

Gradbeništvo, graditev

22:01

Trajanje: 2 min

...gospodinjstvu. Odpravila je vrsto izjem za prehod državne meje. Od gospodarskih dejavnosti bo dovoljena le še
industrijska proizvodnja, deloma pa tudi gradbeništvo. Ustavil se bo javni potniški promet. Podrobneje Boštjan Veselič
Golob. BOŠTJAN VESELIČ GOLOB (novinar) Od jutrišnjega dne velja popolna prepoved vsakršnega...

Naslov

Načrtovali so selitev, ogenj pa je vzel vse

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

Ines Baler

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Družina se po požaru zdaj s humanitarno akcijo obrača na dobre ljudi. Vsa zbrana sredstva bodo namenili gradnji
novega doma, skupaj jim lahko pomagamo kmalu zaživeti v novi hiši. Stanovanjska hiša v Kroški ulici v Murski Soboti
je pogorela 19. oktobra, pri gašenju...
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Naslov

Med prvim in drugim valom epidemije večje povpraševanje po delovni sili

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večini dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ
prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila
je dejavnost trgovine, kjer so razpisali skoraj 1800 prostih delovnih mest. Podatki,...
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Četrtek, 11:53
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Med prvim in drugim valom več zaposlovanja. Za ohranjanje delovnih mest 312 mio.
evrov.
Vpogled v trg dela
Al. Ma.| 12. november 2020 ob 11:49
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delodajalci so v tretjem četrtletju razpisali nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest, kar je 2.500 več kot v 2. četrtletju. Zavod
za zaposlovanje pa je doslej za ohranjanje delovnih mest namenil 312 milijonov evrov.
Državni statistični urad je objavil podatke o prostih delovnih mestih v tretjem četrtletju. Zbrani so bili na referenčni dan: 31. avgusta.
Gre za obdobje med obema valoma koronske krize, ko so podjetja spet lahko začela opravljati svoje dejavnosti, so pojasnili na uradu.
Delodajalci so v tretjem četrtletju razpisali nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest, kar je za približno 2500 več kot v četrtletju prej. Prav tako
se je za nekaj več kot 3000 povečalo število zasedenih delovnih mest.
V primerjavi z drugim četrtletjem se je povpraševanje po novi delovni sili povečalo v večini dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj
osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj
2900 v vsaki dejavnosti), sledila je dejavnost trgovine, kjer so razpisali skoraj 1800 prostih delovnih mest.

Kakšna pa je dejanska zaposlenost?
Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji zasedenih nekaj več kot 766.000 delovnih mest ali za
približno 3000 več kot v prejšnjem četrtletju. V drugem trimesečju, ko podjetja zaradi epidemije skoraj dva meseca niso smela opravljati svoje
dejavnosti ali pa so jo izvajala v zmanjšanem obsegu, se je število zasedenih delovnih mest zmanjšalo za skoraj 30.000.
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V tretjem četrtletju se je to število spet začelo povečevati, razen v treh dejavnostih, in sicer v predelovalni, finančni in zavarovalniški dejavnosti ter
drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
V medletni primerjavi se je medtem število zasedenih delovnih mest na ravni države zmanjšalo za skoraj 8000.
Stopnja prostih delovnih mest je bila v letošnjem tretjem četrtletju 1,7-odstotna, kar je za tri desetinke odstotne točke več kot v prejšnjem
trimesečju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu(4,7odstotna) ter v gostinstvu in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (pri obeh je bila 3,1-odstotna).

Zavod za zaposlovanje porabil 312 milijonov evrov
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Do 3. četrtletja je šlo boljše, v 4. pa pričakujejo spet slabše podatke. Foto: BoBo

Zavod za zaposlovanje je do vključno torka za povračila nadomestil plač za skrajšani delovni čas, za čakanje na delo in za čas odrejene karantene
ter za začasna denarna nadomestila izplačal 312,4 milijona evrov.

Cigler Kralj: Med 19.000 oskrbovanci aktivno okuženih 1551. Virus v 85 % domov.
Kot je na sredni novinarski konferenci povedal minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Cigler Kralj, je zavod za zaposlovanje do
vključno torka prejel 12.739 vlog delodajalcev za povračilo nadomestil za skrajšani delovnik za 59.827 zaposlenih. Za ta ukrep je zavod
delodajalcem do zdaj izplačal skoraj 9,4 milijona evrov za nekaj več kot 17.400 oseb.
Za povračila nadomestil plač za čakanje na delo je zavod izplačal 301,9 milijona evrov, za povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela
zaradi odrejene karantene 240.000 evrov in za začasna denarna nadomestila 914.000 evrov.

Vlada sprejela šesti protikoronski sveženj, ki prinaša delno nadomestilo fiksnih stroškov podjetij
Pomoči trgu dela ob spopadanju s pandemijo covida-19 je namenjen tudi šesti protikoronski zakon, katerega predlog je v torek sprejela vlada in
ga v sredo poslala v DZ. Predlog med drugim prinaša podaljšanje subvencioniranja skrajšanega delovnega časa in višje povračilo nadomestila
plače za čas čakanja na delo doma, poenostavljajo se tudi postopki prijave dela na domu.
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Predlog po ministrovih besedah uvaja tudi pomembne spremembe pri zagotavljanju dodatnega kadra. Tistim, ki bodo sklenili pogodbo za
določen čas zaradi nadomeščanja odsotnih delavcev zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, bo v tem času pravica do
denarnega nadomestila za brezposelnost mirovala, po poteku pogodbe pa bodo znova prejemali nadomestilo, kot so ga prej.
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Načrtovali so selitev, ogenj pa je vzel vse
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V Kroški ulici v Murski Soboti je 19. oktobra popoldne izbruhnil požar na
stanovanjski hiši. Ognjeni zublji so vzeli novi dom družine Šadl-Kolbl, v katerega
se je nameravala vseliti na začetku prihodnjega leta. »Pogled na naše delo, ki se
je v enem samem trenutku spremenilo v pepel, nas je spravil v obup. Ne vem,
ali sem kdaj pretočil toliko solza kot takrat. Vse sanje in vizije o prihodnosti so
izginile,« se tistega dne spominja Matej Šadl, ki je s partnerico Sanjo Kolbl
bivališče začel graditi leta 2013. Hišo sta gradila iz naravnih materialov, lesa,
slame in gline, da bi bila čim bolj okolju in zdravju prijazna. »Taka hiša tudi po
odstranitvi ne obremenjuje okolja in se vsi materiali lahko vrnejo v naravo.
Radi imamo naravo, ta nas uči in radi smo z njo povezani. Svet bi bil lepši, če
bi vsi živeli v sožitju z njo,« pravi sogovornik. Obup je toliko večji zato, ker je
družina večino gradbenih del opravila sama. »Pomagali so nam starši, kolikor
so lahko, v zadnjem času pa tudi otroci, ki so zelo uživali pri izdelavi notranjih
glinenih ometov.« Matej in Sanja imata tri otroke, dveletnega Adama,
šestletnega Noaha in osemletno Ariel. »Otroci so se zelo veselili vselitve, zato
nama je še toliko huje. V takem trenutku te v obup spravlja nemoč, rad bi
spremenil stvari, a jih ne moreš, in si jih prisiljen sprejeti,« pravita starša. Šadl
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si je bil zaradi dogodkov primoran poiskati tudi psihološko pomoč, saj, kot pravi,
drugače tega ne bi zmogel prebroditi. V izdelavo hiše so vložili okoli deset tisoč
ur dela, požar pa je objekt popolnoma uničil. Ta teden ga bodo porušili, kar bo
dodaten finančni zalogaj za družino.

Osebni arhiv
Ogenj je hišo, zgrajeno iz naravnih materialov, popolnoma uničil. Ta teden jo
rušijo, družina pa upa, da jim bodo dobri ljudje pomagali s humanitarnimi
prispevki za gradnjo novega doma.
Zgraditi nov dom
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V preteklih dneh se je v sodelovanju s soboškim območnim združenjem Rdečega
križa Slovenije odprl transakcijski račun, na katerem zbirajo humanitarne
prispevke. »Vemo, da obstaja na svetu veliko plemenitih ljudi, ki razumejo
stisko človeka in so pripravljeni pomagati ob takšni tragediji. Že vnaprej se
srčno zahvaljujemo vsem. Trenutno smo se znašli v veliki stiski, iz katere se
lahko izkopljemo tudi s pomočjo teh,« se družina obrača na vse, ki jim lahko
pomagajo. Z zbranimi sredstvi si želijo ustvariti nov dom, v katerem bi se z
otroki dobro počutili. Mlada družina trenutno živi pri starših na Krajni, v
začetku prihodnjega leta pa so se nameravali preseliti v novo hišo. »Naša
prihodnost, sanje in vsa vložena energija so bile v tistem popoldnevu uničene.
Na srečo smo vsi ostali nepoškodovani. Vse tolažilne besede sorodnikov in
prijateljev ter tudi nepoznanih ljudi nama dajejo upanje in moč, da bomo
skupaj zmogli zgraditi svetlo prihodnost,« kljub vsemu s kančkom optimizma
pravita starša. Pridejo pa tudi dnevi, ko so čisto na tleh. Prestajajo težko
preizkušnjo, vendar se zavedajo, da obupati nikakor ne smejo.
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Bojana Šömen
Dim je bilo opaziti že od daleč.
Vzroka še ne poznajo
osebni arhiv
Družina Šadl-Kolbl se je nameravala v začetku prihodnjega leta vseliti v novo
hišo.
V sodelovanju s soboškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije je bil
odprt račun za zbiranje humanitarnih prispevkov. Finančno pomoč lahko nakažete
na: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 3, 9000 Murska Sobota; številka transakcijskega računa: SI56 0234
0001 0419 250; sklic: SI 00 19102020-15; koda namena: OTHR, namen: požar.
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Dan po požaru, po opravljenem ogledu kraja, so s Policijske postaje Murska
Sobota sporočili, da je zagorelo v notranjosti hiše; vzroke še ugotavljajo, tujo
krivdo so izključili. Dodali so, da je po nestrokovni oceni za okoli 70 tisoč evrov
škode. Šadl nam je povedal, da natančnih podatkov o škodi še nimajo, saj sodni
izvedenec poročilo še izdeluje. Sam ocenjuje, da je škoda vsaj dvakrat, če ne celo
trikrat večja od omenjene, kajti hiša je bila v sklepni fazi izvedbe, z vsemi
inštalacijami, ogrevanjem, prezračevanjem in večino dokončanih notranjih
glinenih ometov. »Poleg hiše je žal uničeno vse orodje za gradnjo, ki je prav
tako stalo nekaj tisoč evrov. Uničen je tudi gradbeni material za dokončanje
hiše, parket, ki je bil pripravljen za polaganje, in kopalniška oprema,« dodaja.
Čakajo tudi na ugotovitev, kaj je bil vzrok požara. Šadl pravi, da je vprašanj
nešteto, odgovorov pa še ni.
Neizmerno so hvaležni vsem, ki so pomagali pri intervenciji. Kot smo na naši
spletni strani Vestnik.si že pisali, je pri gašenju požara sodelovalo osem gasilskih
društev. Sogovornik pove, da je bilo delo gasilcev oteženo, saj so bile zaradi
obnavljanja ulice težave z dobavo vode. »Čeprav žal niso mogli rešiti naše hiše,
so zavarovali območje in preprečili, da bi se požar razširil na sosednje objekte,
kar bi se ob tako strnjeni poselitvi lahko hitro zgodilo. Še enkrat hvala vsem,«
doda Matej Šadl. Ob zahvalah z družino niso pozabili niti na gospoda, ki je
poklical gasilce, in sosedi za izkazano sočutje in topel napitek v tistih trenutkih.
Javno se zahvaljujejo tudi soboškemu županu Aleksandru Jevšku, ki je prišel
na območje požara in ponudil takojšnjo pomoč, Zavodu Detel, ki jim je že
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naslednji dan podaril večji znesek, območnemu združenju Rdečega križa ter
vsem drugim, ki so se ali se še bodo odzvali na humanitarno pomoč ter pomagali
družini v tem težkem času.
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Tomaž Gantar predstavil nove, strožje ukrepe
0
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Twitter

Poglej več

ZAPRI

To nas nas z vidika ukrepov za zamejitev širjenja novega koronavirusa čaka v
nadaljnje.
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Bobo

Minister za zdravje Tomaž Gantar
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Ganter poziva vse državljane, da potrpijo 14 dni, da bi prekinili ta začaran krog. »Ne zato,
ker je to zapisano v odlokih, ker tako misli vlada, ampak ker je to nujna, edina pot. Pot, ki je
značilna za večji dela svet.«
Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je na samem začetku popoldanske tiskovne konference
dejal, da je vlada pipravila ukrepe, ki pravzaprav vključujejo predvsem doslednejše izvajanje že
obstoječih.
Za njim je pred kamere stopil minister za zdravje Tomaž Gantar in natančneje predstavil nove
zaostritve, ki bodo veljale naslednja dva tedna. Po dveh tednih pa bodo začeli z nadzorovanim in
postopnim sproščanjem.
Novi ukrepi?
BESEDILO SE NADALJUJE PO OGLASU
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Vhodna vrata so ogledalo celega doma.
Tukaj boste našli najboljša!
Gibanje bo omejeno predvsem znotraj iste družine. Pouk bo še naprej potekal na daljavo, v vrtcih bo
varstvo potekalo tako kot doslej.
Omejitve za trgovine in ukrepi v gospodarstvu bodo začeli veljati v ponedeljek, ostali ukrepi
pa z jutrišnjim dnem.
V zaprtih prostorih bodo lahko trenirali le poklicni športniki. Javni potniški promet bo za dva tedna
ukinjen, enaka usoda naslednjih 14 dni čaka tudi šole vožnje, medtem pa bodo taksisti lahko še
naprej obratovali. Upravne enote bodo opravljale le najnujnejša opravila. Dejavnosti bodo še naprej
opravljali vulkanizerji in dimnikarji.
Industrijska proizvodnja bo delovala naprej.
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Zaprle pa se bodo trgovine, ki ne ponujajo najnujnejšega blaga, odprte bodo torej ostale prodajalne s
hrano, lekarne, odprte bodo tudi banke in pošte.
Več sledi ...
koronavirus

okužba
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ukrepi
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Kako je epidemija vlipala na ceno stanovanj
delo.si/gospodarstvo/novice/kako-je-epidemije-vlipala-na-ceno-stanovanj

Ljubljana – Epidemija covida-19 je vplivala predvsem na število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami,
ne pa tudi na njihove prodajne cene. Številni nepremičninski posredniki padca ne pričakujejo niti v prihodnje,
več jih celo meni, da se bo rast cen nadaljevala.
Nepremičninski posredniki so ocenili, da bo epidemija na nepremičninskem trgu najbolj prizadela hotele in
gostinske lokale, precej manj pisarne. »Noben nepremičninski posrednik pa ni ugotovil, da bi cene stanovanj
in stanovanjskih hiš padle ali da bi na ta segment vplivala epidemija,« je dejala Maša Žlajpah Puš iz podjetja
Nai Significa, ki je skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) izvedlo anketo. Nepremičninski
posredniki so predvideli znižanje najemnin, povečanje ponudbe stanovanj, slaba petina jih celo pričakuje rast
prodajnih cen.
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Že na začetku epidemije smo opozarjali, da ni razlogov za znižanje cen nepremičnin, ki so ga nekateri
pričakovali, je dejal Boštjan Udovič, direktor nepremičninske zbornice na GZS.

Maša Žlajpah Puš. FOTO: Tomi Lombar/Delo
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Vodja oddelka za nepremičninsko posredovanje v podjetju Nai Significaje na včerajšnjem posvetu Poslovanje
z nepremičninami povedala, da so že spomladi ocenili, da vpliva zdravstvene krize, ki je drugačna kot kriza
leta 2008, na stanovanjske nepremičnine ne bo: »Ocenili smo, da se bo vpliv poznal na najemniškem trgu,
medtem ko prodajne cene ne bodo padle. Tudi če kratkoročno bodo, epidemija na daljši rok ne bo imela
posledic.«
V analizi po prvem valu epidemije so ugotovili, da so kupnine od prodanih stanovanjskih nepremičnin med
spomladansko epidemijo od ocenjenih vrednosti odstopale »v mejah normale. Torej ni zaznati padca cen
stanovanjskih nepremičnin.«
Slovenci kupujejo luksuzne nepremičnine
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Rekordno draga rabljena stanovanja
To kažejo tudi uradne objave. Po zadnjih podatkih statističnega urada in geodetske uprave (Gurs) so cene
nepremičnin v letošnjem drugem četrtletju rasle. Stanovanjske nepremičnine so bile v povprečju 1,9 odstotka
dražje kot v prvem četrtletju, in sicer rabljene stanovanjske nepremičnine za 1,4 odstotka, nove pa za 7,1
odstotka. Cene nepremičnin so se v Sloveniji povišale nekoliko bolj od povprečja v Evropski uniji, ki je pri 1,5
odstotka.

Tudi preliminarno poročilo Gursa kaže, da so cene rabljenih stanovanj, ki najbolje odražajo trende cen
stanovanjskih nepremičnin, v prvem polletju še naprej rasle. Povprečna cena rabljenega stanovanja je bila
rekordnih 1940 evrov za kvadratni meter, kar je 60 evrov več kot v drugem polletju lani, in se je prvič
povzpela nad 1900 evrov. Najbolj so cene poskočile v Kranju, kjer je bila povprečna cena rabljenega
stanovanja po preliminarnih podatkih, ob praktično nespremenjenih povprečnih lastnostih prodanih stanovanj,
sedem odstotkov višja kot v drugem polletju lani. V Mariboru je bila povprečna cena višja za štiri odstotke, v
Ljubljani in Celju pa za tri odstotke. Še naprej so rabljena stanovanja najdražja v glavnem mestu, povprečna
cena je bila v prvem polletju 2910 evrov za kvadratni meter.
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CenaStanovanja
Zadnji podatki o vrednosti kupo-prodajnih poslov se razberejo s portala Gursa. Tako je bilo oktobra sklenjenih
devet kupo-prodajnih poslov za nakup nove nepremičnine v Ljubljani z letom izgradnje prihodnje leto.
Povprečna cena na kvadratni meter stanovanja in pripadajočega parkirišča je bila 2755 evrov (z davkom na
dodano vrednost). To je tisoč evrov manj od povprečne cene novega stanovanja v Ljubljani lani, ki se je gibala
med 3200 in 4200 evri na kvadratni meter, oziroma 20 odstotkov več kot leto prej. A opozorimo; oktobra je
bilo sklenjenih le devet poslov, zato ta vzorec še zdaleč ni reprezentativen in na podlagi tega ni mogoče
sklepati, kako se bodo cene nepremičnin gibale v prihodnje. Kot pišemo na prvi strani, nepremičninski
posredniki ne pričakujejo njihovega padca, petina jih celo meni, da bodo še naprej rasle.

Ležarine bi spodbudile nakupe nepremičnin
Investitorji v šest večstanovanjskih projektov v Ljubljani s skupaj 467 stanovanji v gradnji so imeli konec
julija prodanih 38 odstotkov vseh stanovanj, konec oktobra jih imajo 70 odstotkov, je predstavila Maša Žlajpah
Puš: »To je precej dober podatek o trgu.« Povpraševanje po stanovanjih je kljub krizi zaradi koronavirusa torej
še vedno veliko. Ponudba pa temu še vedno ne zmore slediti.
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Bojan Ivanc. FOTO: Leon Vidic/Delo
Cene niso padle, ker je bilo v Sloveniji v zadnjih desetih letih zgrajenih premalo stanovanj, da bi lahko vsi
prišli do svoje nepremičnine, je pojasnila Žlajpah Puševa. Glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc je k temu dodal
vladne ukrepe za blažitev posledic epidemije, ki so preprečili veliko rast stopnje brezposelnosti in možnost
odloga plačila kreditnih obveznosti, poleg tega so nepremičnine za Slovence še vedno najpomembnejša
naložba.
»Zanimanje za nakup stanovanjskih nepremičnin ostaja veliko,« je dejal Ivanc. Rast njihove vrednosti
spodbujajo tudi nizke obrestne mere tako za posojila – hipotekarna posojila še vedno rastejo – kot tudi za
depozite. »Obrestne mere bodo še bolj negativne. Evropska centralna banka bi jih lahko še bolj znižala, s
čimer se povečuje verjetnost, da banke uvedejo negativne obresti tudi za večje depozite fizičnih oseb,« je
Ivanc povedal, kaj bi še spodbudilo investiranje v nepremičnine. Te so namreč za Slovence še naprej
najpomembnejša naložba.

Zaprtje dejavnosti zmanjšalo število poslov
Epidemija covida-19 je bolj kot na cene vplivala na število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami. Ne
nazadnje je bila tudi dejavnost nepremičninskega posredovanja zaprta. Medtem ko je bilo lani na mesec
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sklenjenih od 198 do 286 kupo-prodajnih poslov s stanovanji in stanovanjskimi hišami na največjem trgu v
Ljubljani, jih je bilo oktobra letos le devet, aprila 68, več kot 200 pa po marcu le v poletnih juniju in juliju.

KupoprodajniPosli
Prihodki podjetij iz nepremičninske dejavnosti so v prvih osmih mesecih padli za deset odstotkov, število
zaposlenih pa so zmanjšali za odstotek, je predstavil glavni ekonomist GZS.
V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) bodo letos prodali več nepremičnin, kot so načrtovali, in bodo
dosegli rekordno prodajo, je povedal Andrej Lazar iz DUTB: »Kljub zdravstveni krizi je ogromno
povpraševanja. Govorim o investitorjih, ki imajo svoj denar in ki se lahko zadolžijo po izjemno nizkih
obrestnih merah. Kupci stanovanj pa so bistveno bolj previdni.«
Skoraj tri četrtine ljubljanskih stanovanj iz šestih vestanovanjskih projektov v gradnji že prodanih.
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Gradnja prizidka Valvasorjeve knjižnice Krško
po načrtih
Po dograditvi prizidka bodo nadaljevali z obnovo starega dela knjižnice.
Fotografija: Dela potekajo po načrtih. FOTO: Občina Krško
Odpri galerijo
Dela potekajo po načrtih. FOTO: Občina Krško
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Simona Fajfar
12.11.2020 ob 10:30
12.11.2020 ob 11:30

Simona Fajfar
12.11.2020 ob 10:30
12.11.2020 ob 11:30
Poslušajte
Čas branja: 1:39 min.
Delite
Krško – V starem mestnem jedru Krškega pospešeno gradijo prizidek k Valvasorjevi knjižnici Krško,
ki deluje v nekdanjem kapucinskem samostanu. Trenutno gradijo kletno etažo objekta, ki naj bi bila
zaključena do sredine decembra.
Od začetka gradbenih del pred petimi meseci so odstranili del spomeniško zavarovane škarpe,
zgradili temelje in povezali komunalne vode do objekta – ogrevanje, vodo, elektriko. Naložba naj bi
bila zaključena v letu 2022. S tem bo Krško dobilo 1600 kvadratnih metrov velik prizidek k
Valvasorjevi knjižnici, ki bo v eni etaži in z ozelenjeno streho ustrezal številnim zahtevam
spomeniškega varstva. Prizidek ne bo tujek v starem mestnem jedru, obenem pa bo zagotavljal vse
pogoje za delovanje sodobne knjižnice.
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Vrednost pogodbe za gradnjo prizidka znaša 4,4 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila iz
proračuna, 380.000 evrov pa pričakujejo iz Eko sklada. Naložba pa s tem ne bo končana, saj občina
načrtuje tudi obnovo obstoječega, samostanskega dela knjižnice, ki meri 1140 kvadratnih metrov.
Celotna naložba, gradnja prizidka in obnova starega dela knjižnice je ocenjena na 8,1 milijona evrov,
končana v letu 2023.

28

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

12.11.2020
Thursday,
Četrtek,
07:50
07:50

Kazalo

https://www.sta.si/2829335/sos-za-okolje-maribor-n...

1/1

SOS za okolje: Maribor načeloma za
sežigalnico, a ne za celotno breme
Možnost koriščenja odpadne toplote pri termični obdelavi odpadkov je eden od razlogov, da se Mestna občina Maribor
zanima za opravljanje državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Ne strinja pa se s tem, da bi
si občine pri izvajanju te dejavnosti konkurirale in da bi celotno breme investicije nosila občina.
Na mariborski občini poudarjajo, da končna odločitev glede sežigalnice tudi na njihovi strani še ni bila sprejeta, saj na
področju ravnanja z odpadki preučujejo različne možnosti.
"Zaradi energetskih koristi in samozadostnosti pri ravnanju z odpadki tudi na tem področju pripravljamo in preučujemo
različne možnosti, ena od njih je termična obdelava. S termično predelavo odpadkov doma bi se znižali stroški obdelave,
ne bi bilo več odvoza odpadkov na druge lokacije ali v tujino in z njimi povezanih stroškov ter vplivov na okolje," so
povedali za STA.
Spomnili so, da v večini večjih zahodnoevropskih mestih takšni projekti uspešno delujejo in so se izkazali kot prednost
tako za lokalno skupnost kot za okolje in prebivalce.
Trenutno s tem v zvezi javni podjetji Snaga in Energetika Maribor pripravljata občinski podrobni prostorski načrt (OPPN),
ki poleg drugih vsebin obravnava tudi prostorsko možnost za postavitev sežigalnice v Mariboru.
"Poudariti je potrebno, da to še ne prejudicira odločitve o izvedbi te investicije. Področje ravnanja z odpadki je na trgu
izredno dinamično. Če se še pred nekaj leti ni obrestovalo ukvarjanje z odpadki, se trenutno to kaže kot primerna opcija.
Prihodnost je nepredvidljiva in želimo biti pripravljeni tudi na samooskrbnost," izpostavljajo na občini.
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Za morebitno termično obdelavo odpadkov bi po njihovih navedbah uporabili tehnologijo, ki bi izpolnjevala zahteve iz
dokumenta Evropske komisije o najboljših razpoložljivih tehnikah sežiganja odpadkov.
"V nadaljevanju bodo pripravljene podrobne strokovne podlage s preveritvijo možnosti umestitve te dejavnosti v prostor,
kjer bo prikazana tudi utemeljitev izbora lokacije ter presoja vplivov na okolje in zdravje ljudi," so navedli.
Neuradno se kot možno lokacijo za sežigalnico omenja območje pri nedavno zgrajeni sortirnici odpadkov na Teznem.
Civilna družba še ni izrazila svojega mnenja, saj na to temo v Mariboru še ni bilo širše razprave. Mestni svetniki naj bi se
s tem seznanili v okviru obravnave akcijskega načrta trajnostne oskrbe mesta Maribor s toploto na naslednji seji.
Na občini poudarjajo, da bodo v postopku umeščanja objekta v prostor izvedeni vsi postopki in izvedene študije vplivov te
dejavnosti na okolje in zdravje ljudi. "Vsekakor bo izbrana tehnologija in celotni postopek termične predelave odpadkov
moral zagotavljati vplive, ki bodo znotraj slovenske in evropske zakonodaje. Termična predelava odpadkov bo potekala
pod strogimi kriteriji za varovanje okolja ter z rednim nadzorom," so napovedali.
Za ekonomsko opravičljivost projekta bo po ocenah občine potrebno predelovati odpadke, primerne za termično
predelavo iz celotne regije. "Zaradi možnosti izkoristka toplote vidi država Maribor kot ustrezno mesto za postavitev
enega od objektov. Mestna občina Maribor je z ministrstvom za okolje in prostor v kontaktu, ne strinjamo pa se s tem, da
bi si občine pri izvajanju te dejavnosti konkurirale," so opozorili na občini.
Kot so dodali, gre za sprejemanje okoljskega bremena. Zato pričakujejo, da občina ne bo nosila še investicijskega
bremena ter da bo svoje obveznosti prevzela tudi država, glede na to, da gre za obveznost državne gospodarske javne
službe.
Prav tako na občini pričakujejo, da bo ministrstvo sodelovalo v prostorskih in okoljskih postopkih pri umeščanju
sežigalnice v prostor in da to ne bo breme zgolj občine.
Investicija v izgradnjo sežigalnice je na grobo ocenjena na okoli 45 milijonov evrov, postopki umeščanja objekta v prostor,
gradnje in poizkusnega obratovanja pa naj bi trajali približno sedem let.

29

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

12.11.2020
Thursday,
Četrtek,
11:03
11:03

Kazalo

https://www.sta.si/2830683/med-prvim-in-drugim-val...

1/1

Med prvim in drugim valom epidemije večje
povpraševanje po delovni sili
Delodajalci so v tretjem četrtletju razpisali nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest, kar je po podatkih statističnega
urada za približno 2500 več kot v četrtletju prej. Prav tako se je za nekaj več kot 3000 povečalo število zasedenih
delovnih mest. Noben kazalnik pa ni dosegel ravni iz lanskega tretjega četrtletja.
Kot so pojasnili na statističnem uradu, se podatki v raziskovanju o prostih delovnih mestih zbirajo na referenčni dan v
posameznem četrtletju, za tretje četrtletje je to bil 31. avgust. Gre za obdobje, ki pade v obdobje med obema valoma
koronske krize, ko so podjetja spet lahko začela z opravljanjem svoje dejavnosti, so dodali.
V primerjavi z drugim četrtletjem se je povpraševanje po novi delovni sili povečalo v večini dejavnosti, na šestih področjih
dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel upad. Največ prostih delovnih mest so razpisali v
gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih (skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila je dejavnost trgovine, kjer so razpisali
skoraj 1800 prostih delovnih mest.
Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji zasedenih nekaj več kot 766.000
delovnih mest ali za približno 3000 več kot v prejšnjem četrtletju. V drugem trimesečju, ko podjetja zaradi epidemije
skoraj dva meseca niso smela opravljati svoje dejavnosti, ali pa so jo izvajala v zmanjšanem obsegu, se je število
zasedenih delovnih mest zmanjšalo za skoraj 30.000.
V tretjem četrtletju se je to število spet začelo povečevati, razen v treh dejavnostih, in sicer v predelovalni, finančni in
zavarovalniški dejavnosti ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.
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V medletni primerjavi se je medtem število zasedenih delovnih mest na ravni države zmanjšalo za skoraj 8000.
Stopnja prostih delovnih mest je bila v letošnjem tretjem četrtletju 1,7-odstotna, kar je za tri desetinke odstotne točke več
kot v prejšnjem trimesečju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke.
Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu (4,7-odstotna) ter v gostinstvu in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (pri
obeh je bila 3,1-odstotna).

30

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

12.11.2020
Thursday,
Četrtek,
18:00
18:00

Kazalo

https://www.sta.si/2830943/gantar-ustavlja-se-javn...

1/1

Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in
zapirajo nenujne trgovine
Vlada je na današnji seji podaljšala večino dosedanjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere dodatne omejitve. Po
besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bo s soboto ustavljen javni potniški promet, od ponedeljka pa bodo znova
zaprte nenujne trgovine. Ukrepi bodo veljali naslednjih 14 dni.
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, vrtci pa bodo delovali le za nujne primere. V zaprtih
prostorih bodo lahko trenirali samo poklicni športniki.
Tako kot ob prvem valu epidemije bo znova ustavljen javni potniški promet, prav tako delo šol voženj. Bodo pa lahko
vozili taksiji. Upravne enote bodo lahko opravljale le najnujnejša opravila. Vulkanizerji bodo delali, prav tako dimnikarji, je
na današnji novinarski konferenci povedal Gantar.
Industrijska proizvodnja bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne
trgovine bodo znova zaprte, tudi trgovski centri. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte.
Po ministrovih besedah vsi ukrepi veljajo naslednjih 14 dni. Odlok, ki se nanaša na gospodarstvo, bo sprejet v petek,
njegovi ukrepi pa bodo začeli veljati v ponedeljek. Ostali ukrepi bodo začeli veljati v petek oziroma konec tedna. Javni
promet bo tako denimo prenehal obratovati v soboto.
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Po besedah Gantarja je namen ukrepov v največji možni meri omejiti stike med ljudmi, saj trenutni ukrepi še ne dajejo
povsem zadovoljivih rezultatov. Klub veljavnim omejitvam je med ljudmi še vedno precej stikov, pa tudi kršitev odlokov,
čeprav se veliko ljudi ukrepov tudi drži, je dejal.
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Pregled - Slovenija, 12. 11. (četrtek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 12. novembra.
LJUBLJANA - Vlada je podaljšala večino dosedanjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere dodatne omejitve. Po
besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bo ustavljen javni potniški promet, od ponedeljka bodo znova zaprte
nenujne trgovine. Ukrepi so predvideni za naslednjih 14 dni, potem pa bi lahko sledilo nadzorovano sproščanje. S petkom
bodo prepovedana vsa zbiranja, razen družin in znotraj istega gospodinjstva, je povedal minister za notranje zadeve Aleš
Hojs. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje brez
karantene.
LJUBLJANA - V sredo so po vladnih podatkih ob 6767 testih potrdili 1925 okužb z novim koronavirusom, pozitivnih je
bilo 28,45 odstotka testov. Umrlo je 41 bolnikov s covidom-19, kar je največ doslej. V bolnišnicah so zdravili največ
covidnih bolnikov do zdaj, 1210 (18 več kot dan prej), med njimi 200 na intenzivni negi (dva manj).
RADLJE OB DRAVI/SLOVENJ GRADEC/BELTINCI/PTUJ - Okužbe z novim koronavirusom se še naprej širijo v
domovih za starejše. Na Koroškem je trenutno največ okuženih iz Doma Hmelina v Radljah ob Dravi, dom pa
razširjenosti okužb v celoti deluje kot siva cona. V domu Janka Škrabana v Beltincih imajo okuženih 37 stanovalcev in 10
zaposlenih. Dodatne okužbe so potrdili tudi v enoti ptujskega doma upokojencev v Muretincih. Okuženih imajo 12
stanovalcev, skupaj v ptujskem domu pa 76.
LJUBLJANA - Gospodarska zbornica Slovenije je vlado pozvala, naj gospodarstvo ostane čim bolj odprto. Dodatni
ukrepi ne bodo bistveno pripomogli k obvladovanju števila okuženih, bodo pa povzročili ponoven pretres v podjetjih, od
katerih se številna že vse od pomladi soočajo z drastičnim upadom poslovanja, je opozorila. Trgovinska zbornica
Slovenije pa je vlado pozvala k odprtju prodajaln.
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LJUBLJANA - Po šestem protikoronskem zakonu, če bo ta sprejet, bo lahko osebo v karanteno poleg NIJZ in policije
napotil tudi lečeči zdravnik. Z ministrstev za zdravje in javno upravo pa so sporočili, da lahko potrdila o karanteni
posamezniki prejmejo po izpolnitvi obrazca na spletni strani NIJZ ali portalu eUprava.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ni končal seje, na kateri se je seznanil
z dogajanjem ob četrtkovih nasilnih protestih v Ljubljani. Člani odbora so se odločili, da se bodo v petek na zaprtem delu
seje podrobneje seznanili z dejavnostjo Sove pri spremljanju organizacije protestov.
LJUBLJANA - Delodajalci so v tretjem četrtletju, torej obdobju med obema valoma koronske krize, ko so podjetja spet
lahko začela z opravljanjem svoje dejavnosti, razpisali nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest. To je po podatkih
statističnega urada okoli 2500 več kot v četrtletju prej. Največ delovnih mest so razpisali v gradbeništvu, predelovalnih
dejavnostih in trgovini.
LJUBLJANA - Čisti dobiček skupine NLB je v prvih devetih mesecih dosegel 104,6 milijona evrov, kar je 36 odstotkov
manj kot v enakem obdobju lani. Padec je posledica dodatnih oslabitev in rezervacij v višini 50,2 milijona evrov. Nadzorni
svet je ob obravnavi rezultatov Blaža Brodnjaka še za pet let imenoval za predsednika uprave banke, v upravo sta bila
znova imenovana tudi Archibald Kremser in Andreas Burkhardt.
LJUBLJANA - Pred sto leti so v Rapallu podpisali pogodbo, ki je začrtala mejo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z
Italijo, z njo pa je Kraljevina SHS v zameno za priznanje izgubila del ozemlja. S tem je pod Italijo prišlo okoli 300.000
Slovencev ali dobra tretjina slovenskega prebivalstva. Predsednik republik Borut Pahor je ob obletnici poudaril, da so se
Primorci pred okoli sto leti uprli fašizmu.
LJUBLJANA - Letošnjo nacionalno konferenco obvladovanja sladkorne bolezni, ki je potekala na daljavo, so
zaznamovale posledice epidemije covida-19. Razpravljavci so tako opozorili, da je epidemija bolnikom otežila dostop
tako do preventive kot zdravljenja. Znova so tudi poudarili, da sladkorna bolezen predstavlja veliko breme za javno
zdravstvo.
LJUBLJANA - Vlada je na seji s položaja direktorice Javne agencije za knjigo RS (Jak) razrešila Renato Zamida. Ta je
vodenje Jaka prevzela 1. januarja 2018, imenovana je bila za obdobje petih let. Zgodba z njenim razreševanjem z mesta
direktorice sicer sega že v začetek letošnjega leta.
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LJUBLJANA - Skupina evroposlancev s prvo podpisano Ireno Jovevo (Renew/LMŠ) je na evropsko komisarko za
razvoj, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Marijo Gabriel naslovila pismo na temo problematike stanja v
slovenski filmski industriji. V njem so komisarko pozvali k pomoči za odblokiranje financiranja slovenske nacionalne
filmske produkcije.
LJUBLJANA - Letošnja prejemnica nagrade Radojke Vrančič je prevajalka Lara Unuk. Nagrado, ki jo Društvo slovenskih
književnih prevajalcev podeljuje za uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil prevajalcem,
starim do 35 let, je prejela za sklop prevodov štirih romanov: Številka 31328, Bog mi je priča, Dendriti in Eksperiment.

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

LJUBLJANA - Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije letos prejme
etnologinja Marija Klobčar, Murkovi listini pa Matjaž Brojan in Pevska skupina Cintare. Murkovega priznanja komisija ni
podelila, ker zanj ni prejela nobenega predloga, so sporočili iz Slovenskega etnološkega društva, ki podeljuje Murkova
odličja.
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POPRAVEK: Gantar: Ustavlja se javni potniški
promet in zapirajo nenujne trgovine
V 4. odstavku vesti je pravilno, da bodo znova zaprte vse nenujne trgovine, tudi v trgovskih centrih (IN NE trgovski centri).
Popravljeno vest objavljamo v celoti.
Vlada je na današnji seji podaljšala večino dosedanjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere dodatne omejitve. Po
besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bo s soboto ustavljen javni potniški promet, od ponedeljka pa bodo znova
zaprte nenujne trgovine. Ukrepi bodo veljali naslednjih 14 dni.
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, vrtci pa bodo delovali le za nujne primere. V zaprtih
prostorih bodo lahko trenirali samo poklicni športniki.
Tako kot ob prvem valu epidemije bo znova ustavljen javni potniški promet, prav tako delo šol voženj. Bodo pa lahko
vozili taksiji. Upravne enote bodo lahko opravljale le najnujnejša opravila. Vulkanizerji bodo delali, prav tako dimnikarji, je
na današnji novinarski konferenci povedal Gantar.
Industrijska proizvodnja bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne
trgovine bodo znova zaprte, tudi v trgovskih centrih. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte.
Po ministrovih besedah vsi ukrepi veljajo naslednjih 14 dni. Odlok, ki se nanaša na gospodarstvo, bo sprejet v petek,
njegovi ukrepi pa bodo začeli veljati v ponedeljek. Ostali ukrepi bodo začeli veljati v petek oziroma konec tedna. Javni
promet bo tako denimo prenehal obratovati v soboto.

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

Po besedah Gantarja je namen ukrepov v največji možni meri omejiti stike med ljudmi, saj trenutni ukrepi še ne dajejo
povsem zadovoljivih rezultatov. Kljub veljavnim omejitvam je med ljudmi še vedno precej stikov, pa tudi kršitev odlokov,
čeprav se veliko ljudi ukrepov tudi drži, je dejal.
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Gantar: Ustavlja se javni potniški promet in
zapirajo nenujne trgovine (dopolnjeno)
Vlada je na današnji seji podaljšala večino dosedanjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere dodatne omejitve. Po
besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bo ustavljen javni potniški promet, od ponedeljka bodo znova zaprte
nenujne trgovine. Ukrepi so predvideni za naslednjih 14 dni, potem pa bi lahko sledilo nadzorovano sproščanje.
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, vrtci pa bodo delovali le za nujne primere. Podatki namreč
kažejo, da število okužb med učenci in učitelji po prehodu na izobraževanje na daljavo upada. V zaprtih prostorih bodo
lahko trenirali samo poklicni športniki.
Tako kot ob prvem valu epidemije bo znova ustavljen javni potniški promet, prav tako delo šol voženj. Bodo pa lahko
vozili taksiji. Upravne enote bodo opravljale le najnujnejša opravila. Vulkanizerji bodo delali, prav tako dimnikarji, je na
današnji novinarski konferenci povedal Gantar.
Industrijska proizvodnja bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse nenujne
trgovine bodo znova zaprte, tudi trgovski centri, razen trgovin s hrano v njih. Še naprej bodo odprte živilske trgovine,
lekarne, banke in pošte. Nenujne dejavnosti, ki so bile odprte pretekli teden, kot so pedikure, zlatarne in podobno, pa se
znova zapirajo.

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

Po ministrovih besedah so ukrepi predvideni za naslednjih 14 dni, "nato pa lahko začnemo z nadzorovanim
sproščanjem". Odlok, ki se nanaša na gospodarstvo, bo predvidoma sprejet v petek, njegovi ukrepi pa bodo začeli veljati
v ponedeljek. Nenujne trgovine se zapirajo v ponedeljek in, kot je tvitnil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, tudi javni
potniški promet. Ostali ukrepi bodo začeli veljati v petek oziroma konec tedna.
Namen ukrepov je po besedah ministra Gantarja v največji možni meri omejiti stike med ljudmi, saj trenutni ukrepi še ne
dajejo povsem zadovoljivih rezultatov. Klub veljavnim omejitvam je med ljudmi še vedno precej stikov, pa tudi kršitev
odlokov, čeprav se jih velika večina drži, je dejal. "Z ukrepi, ki smo jih sprejeli 26. oktobra, smo sicer eksponentno rast
okužb uspeli spremeniti v linearno. So pa okužbe še vedno v porastu," je dodal.
Namen je obdržati tudi delujoč zdravstveni sistem. "Epidemija je namreč za zdravstveni sistem velika dodatna
bremenitev. Treba je ukrepati, da ne pridemo do točke, ko zdravstveni sistem ne bi mogel zdraviti vseh bolnikov, ki
potrebujejo nujno zdravljenje, in vseh ostalih," je dejal.
V Gospodarski zbornici Slovenije so sicer vlado pozivali, naj gospodarstvo ostane čim bolj odprto in naj pred
sprejemanjem novih ukrepov opravi analizo. V zbornici namreč menijo, da dodatni ukrepi ne bodo bistveno pripomogli k
obvladovanju števila okuženih, bodo pa povzročili ponoven pretres v podjetjih, od katerih se številna že vse od pomladi
soočajo z drastičnim upadom poslovanja, nekatera so komaj v ponedeljek ponovno začela s poslovanjem. Kot še
poudarjajo, analize kažejo, da med rizičnimi dejavnostmi ni javnega prometa, trgovin in podobnih gospodarskih
dejavnosti, kjer ni velike koncentracije ljudi oz. kje spoštujejo ukrepe.
Vlada se je po besedah Gantarja danes seznanila tudi s strategijo cepljenja. Kot je dejal, imamo "prve resne obete, da bi
lahko v decembru prišli že do prvih doz cepiva" in bi lahko tako s cepljenjem začeli v drugi polovici istega meseca. Eno
od podjetij, ki bo dobilo prvo registracijo cepiva od evropske agencije za zdravila, je po njegovih besedah Pfeizer, s
katerim bo imelo ministrstvo za zdravje prihodnji teden sestanek. Na njem "bomo skušali doreči način, pogoje in možnosti
za začetek cepljenja" pri nas, je dejal.
Cepiva sprva po njegovih besedah ne bo dovolj za vse potrebe v EU, zato bo morala vsaka država oblikovati prioritetno
listo: "To pomeni najprej cepljenje ogroženih, to je v domovih za starejše in cepljenje zdravstvenih delavcev, kroničnih
bolnikov in tako naprej."
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Slovenija odpravila kršitve glede prenosa
habitatne in ptičje direktive
Slovenija je uspešno odpravila kršitve pri neustreznem prenosu dela direktive EU o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter direktive o ohranjanju prosto živečih ptic. Evropska komisija je postopek
zaključila kot uspešno rešen, so sporočili z okoljskega ministrstva.
V postopku kršitve je Slovenija podrobneje zadovoljivo pojasnila prenos nekaterih določb, glede drugih pa napovedala
spremembo zakonodaje, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za okolje in prostor.
Uradni opomin Evropske komisije zaradi neustreznega prenosa omenjenih zakonodajnih aktov sega v leto 2017. Kot so
pojasnili na okoljskem ministrstvu, so bile leta 2018 glede odprave očitkov iz uradnega opomina sprejete ustrezne
določbe v okviru gradbenega zakona, oktobra lani pa so bile sprejete spremembe uredbe o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah, junija letos pa še spremembe zakona o ohranjanju narave.

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

"S tem so bili odpravljeni vsi očitki Evropske komisije iz kršitve, zato je postopek zaključila kot uspešno rešen," so
poudarili na ministrstvu.
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Znanih je deset nominirank v rekordnem izboru za inženirko leta
2020

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

dnevnik.si/1042943107/gazela/znanih-je-deset-nominirank-v-rekordnem-izboru-za-inzenirko-leta-2020

V središču tretjega slovenskega izbora inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov
potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in
učinkovita družbena promocija inženirk, med katerimi ena prejme priznanje inženirka leta. Tudi letošnje
glavno merilo izbora nominirank je bila raznolikost: glede na izobrazbo, starost, organizacijo oz.
zaposlovalca, področje dela, dosedanjo pojavnost in poklicno usmeritev. Po tem merilu odkrivajo potencial
pestre izbire poklicne poti, ki jo omogoča inženirski poklic, in kaj vse lahko inženirke na svoji poklicni poti
dosežejo.

Super inženirke: varijo pivo, kreirajo e-mobilnost in spravljajo zločince za
zapahe
Darko Švetak, glavni in odgovorni urednik revije IRT3000, soorganizator izbora, je izpostavil, da lahko
prav z raznovrstnostjo zgledov, v katerem vsako dekle najde svoj vzor, največ prispevajo k navduševanju za
inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost v slovenski družbi: »Letos smo prejeli več prijav kot v
prvih dveh letih skupaj, kar priča, da so se inženirke začele zavedati svoje vloge v družbi. V letošnji
generaciji imamo izjemne nominiranke, ki z inženiringom rešujejo izzive v zootehniki, sodelujejo pri
zdravljenju raka, varijo pivo, kreirajo e-mobilnost, pa tudi spravljajo zločince za zapahe.«
Med letošnje nominiranke za inženirko leta 2020 so uvrščene
• Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Plastika Skaza,
• Elizabeta Škrget, raziskovalka in razvijalka receptur v podjetju Lek Veterina,
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• Jasna Marušić, razvijalka programske opreme v podjetju Cosylab,
• Katja Smolič, skrbnica tehnične dokumentacije v podjetju Iskra Pio,
• Lea Pilić, tehnologinja robotik v podjetju LTH Castings,
• Monika Koroša, samostojna tehnologinja v podjetju Krka,
• Patricija Krt, tehnologinja za inovacije in kakovost v podjetju Pivovarna Laško Union,
• Sara Fink, koordinatorka e-mobilnosti v podjetju Porsche Slovenija,
• Saša Vrhovec Hartman, daktiloskopinja na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju na ministrstvu za
notranje zadeve,
• Špela Bolka, vodja tehnologije v podjetju Hidria.

Deset enakovrednih nominirank, ena »predsednica razreda«

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

Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter drugih sodelujočih partnerjev, je del
projekta Inženirke in inženirji bomo! Ta iniciativa mlade z dogodki na slovenskih gimnazijah in šolskih
centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Z
izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo predvsem problem nevidnosti inženirk v družbi. Pri izboru
je v ospredju prispevek inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.

Inženirka leta bo znana 6. januarja 2021
Na odločitev, katera od nominirank predstavlja največji zgled in navdih mladim, s svojimi glasovi
enakovredno vplivajo štiri skupine oz. deležniki izbora: vse nominiranke za priznanje inženirka leta,
predstavniki medijev, dijakinje in profesorji srednjih šol ter predstavniki organizatorja in partnerjev.
Aktualna nosilka naziva inženirka leta je Aida Kamišalić Latifić, raziskovalka in predavateljica na Fakulteti
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Leto prej je inženirka leta 2018
postala Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v podjetju RLS merilna tehnika.
Oglejte si predstavitve nominirank na spletni strani Inženirka leta.
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Stanovalce Kajuhove šokiral posek dreves

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

dnevnik.si/1042943073/lokalno/ljubljana/stanovalce-kajuhove-sokiral-posek-dreves

V sklopu rekonstrukcije odseka Kajuhove ulice je Mestna občina Ljubljana dala podreti deset starih in že
visokih dreves pred blokom na naslovu Kajuhova ulica 26–32. Tamkajšnji stanovalci o načrtovanem
poseku niso bili vnaprej obveščeni, zato jih je zvok motornih žag in gradbene mehanizacije ter pogled na
padajoča drevesa globoko šokiral.
Stanovalci so po pričevanju enega od sosedov pred blokom opazovali, kako padajo drevesa, ki so jih vsaj
deloma ščitila pred prometnim hrupom iz Kajuhove ulice in jim poleti delala senco. Te zaščite zdaj nimajo
več. Predvsem tisti v višjih nadstropjih pa po poseku dreves ugotavljajo, da jim v stanovanja zvečer
neprijetno sveti tudi reklamni stolp sicer še neodprtega nakupovalnega centra Ikea, ki stoji le nekaj sto
metrov stran od njihovega bloka.

Občina: Posek je bil potreben iz več razlogov
Ko so tamkajšnji prebivalci povprašali delavce, zakaj so drevesa morali posekati, so dobivali različne
odgovore, zato ne vedo, kaj je bil pravi razlog. Nekatere prebivalce je pogled na posek dreves tako
vznemiril, da so fotografije delili na družbenih omrežjih twitter in facebook. Pod njimi se je razvila debata
o upravičenosti oziroma neupravičenosti tega dejanja, zgražanje in ugibanje o vzrokih poseka. Kot enega
od razlogov za posek dreves so nekateri navajali potrebo po širitvi bližnjega križišča, da bo po odprtju
nakupovalnega centra Ikea promet tod okoli tekel tekoče.
A na Mestni občini Ljubljana zagotavljajo, da drevesa niso padla zaradi potreb izboljšanja prometne
situacije zaradi Ikee. »Posek desetih dreves je bil izveden v sklopu rekonstrukcije Kajuhove ulice, vendar
ne zaradi križišča in za potrebe dovoza do Ikee, ampak zato, ker ni bilo mogoče izvesti sanacije pločnika ob
objektih Kajuhova 26–32. Obstoječa drevesa so s koreninami močno dvignila pločnik, novega pločnika pa
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ob drevesih zaradi korenin ni mogoče urediti,« so povedali na občinskem oddelku za gospodarske
dejavnosti in promet. Pojasnili so še, da so drevesa imela »agresiven koreninski sistem, bila so neposredno
nad primarnim vodovodom in posledično so ogrožala tudi vodovod«. Dodali so, da bi bilo zaradi varnosti
treba drevesom odstraniti približno polovico krošenj. »V isti liniji bomo posadili deset novih dreves z manj
agresivnim koreninskim sistemom po izboru upravljalca drevoredov javnega podjetja Voka Snaga,« so
obljubili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, ki ga vodi David Polutnik.

Pomembnost ohranjanja starih in velikih dreves
Na ljubljanski občini, kjer sicer poskušajo širiti zavest o pomembnosti ohranjanja starih in velikih dreves
in celo izvajajo letni izbor naj drevesa, so zagotovili: »Trudimo se ohraniti vsako drevo, če je le mogoče,
posebej tista, ki so že dosegla določeno starost in s tem tudi velikost. Ko se pojavi potreba po odstranitvi
drevesa z nekega območja, skladno s strokovnimi smernicami skrbno proučimo vse možnosti, ki bi
prispevale k ohranitvi drevesa. V določenih primerih pa žal to ni mogoče, če ni primernih pogojev za rast
dreves. V takšnih primerih poskušamo drevo presaditi, če pa to ni mogoče, ga s tehtnim razlogom
odstranimo in poskušamo nadomestiti z novim ali celo več drevesi.«

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

Krajinska arhitektka in urbanistka Maja Simoneti z Inštituta za politike prostora je sicer slišala o poseku
dreves v Kajuhovi ulici, a je priznala, da s situacijo podrobno ni seznanjena. Ko smo ji povedali, da je k
odločitvi za posek prispevala tudi ogroženost vodovodnega omrežja, je dejala: »Če gre za škodljive posege
dreves na komunalno infrastrukturo, potem je to resen problem in mislim, da bi v tem primeru občini
morali zaupati.« Poudarila pa je, da je ob tej situaciji treba dobro pretresti vprašanja, kot so, ali se bodo
posekana drevesa nadomestila, s kakšnimi drevesi jih bo občina nadomestila, kam točno bo zasadila
nadomestna drevesa.

Transparentnost pri takšnih posegih je pomembna
Ljubljanska občina je sicer v preteklosti občane že večkrat prek svoje spletne strani in družbenih omrežij
vnaprej obveščala, ko je nameravala posekati kakšno drevo na javni površni. A tokrat tega ni storila, zato
je bilo presenečenje občanov še toliko večje. »Občina je v zadnjem času to obveščanje kar dobro izvajala, a
kot kaže, vsake toliko časa še vedno pride do zdrsov,« je Simonetijeva lahko le ugibala o vzrokih za
tokratno nekomuniciranje o poseku desetih dreves.
Simonetijeva je poudarila, da so prebivalci občutljivi za to, kaj se dogaja z drevesi v njihovi okolici, in da je
njihova zaskrbljenost velika. »Veliko ljudi čuti notranjo naklonjenost do dreves,« je povedala
Simonetijeva, ki se ji zdi pomembno, da vse občine, ne samo ljubljanska, dosledno vnaprej obveščajo
občane o tovrstnih posegih v prostor. »Najmanj, kar lahko storijo, je, da ljudi seznanijo vnaprej. In jim
obrazložijo, zakaj se to dogaja, ker če bodo poznali razloge, bodo lažje razumeli,« je prepričana
strokovnjakinja.

Kajuhova končana marca 2021
Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet zagotavljajo, da rekonstrukcija dela Kajuhove
od križišča z Letališko cesto do križišča s Kavčičevo ulico poteka skladno s terminskim načrtom. Če bodo
vremenske razmere še naprej ugodne, bo gradnja končana marca 2021. Na občini so povedali, da so
prenovo zahodnih dveh voznih pasov vključno s pločnikom in kolesarsko stezo že končali. »Zdaj bomo
promet preusmerili na novi del in začeli rekonstrukcijo vzhodnega dela,« so napovedali.
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Kdo bo gradil železnico?
TV SLOVENIJA 1, 12.11.2020, DNEVNIK, 19:20
ELEN BATISTA ŠTADER (voditeljica)
Zdaj pa zapletom pri izbiri izvajalca za gradnjo nove železniške povezave med Koprom in Divačo. Po naših informacijah
je investitor 2TDK zavrnil pritožbe ponudnikov zoper presojo katero podjetje lahko zgradi 700 milijonov evrov vreden tir.
Izjema je le pritožba avstrijskega Strabaga, ki trdi, da je češka družba Met19:20rostav ponaredila referenco. Če bo
avstrijski gradbinec uspel s pritožbo bodo v igre za projekt drugi tir ostali le še trije turški Cengiz, avstrijski Strabag in
slovenski Kolektor, ki nastopa v konzorciju s turškim podjetjem Yapi Merkezi.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
To je pritožba Strabaga. V njem avstrijski gradbinec predlaga izločitev konzorcija Gorenjske gradbene družbe, češkega
Metrostava in CGP-ja Darija Južne. Razlog pa, ponarejena referenca Metrostava. Investitor 2TDK je ob razpisu od
ponudnika zahteva referenco, da je že zgradil najmanj 10 kilometrski tunel po novi avstrijski metodi gradnje predorov.
Kompleks Blanca, ki ga češki Metrostav navaja kot referenco pa po tej metodi šteje le dobrih 5 kilometrov dolg predor,
ugotavlja Strabag. Na 2TDK-ju izjav ne dajejo, neuradno še vedno čakajo na pojasnila Metrostava o sporni reference. Če
Metrostav ne bodo stari ustreznih dokazil bodo v igri za gradnjo drugega tira ostali le še trije, med njimi Petričev Kolektor.
JADRAN BAJEC (Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir)
Razpis je narejen zato, da bi dobili čim več kompetentnih ponudnikov, da bi lahko dali čim nižjo ceno. Ne pa, da je razpis
narejen na način, da dobimo zelo malo ponudnikov, ki si lahko ne bom rekel izmislijo ceno, ampak jo določajo po svoji
meri.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)

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

Civilni nadzor tako dolgotrajno odločanje ocenjuje kot nedopustno in na račun davkoplačevalcev.
EMIL MILAN PINTAR (Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir)
Odločitev bo padla glede na to kateri od v teh igralcev bodo ob novi vladi v slovenskem prostoru pravzaprav najmočnejši.
Ta bo zmagal, ne po kvaliteti, ne po ceni, po politični odločiti.
VESNA ZADRAVEC (novinarka)
V ponedeljek bodo pritožbe romale na Državno revizijsko komisijo, v torek pa bo 2TDK nadaljeval z drugim krogom in
pozval vsaj tri k oddaji ponudbe. Ponudb sicer do dokončne odločitve DKOM-a na 2TDK-ju ne bodo odprli.
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“Kopalni avtobus bi Fieso odrešil pločevine”
Alenka Penjak

Istra

12. 11. 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!

“Že to, da smo po 40 letih dobili pločnik in da ni več lukenj na cesti, je za nas veliko,” ob obnovljeni cesti, ter
prvič v zgodovini Fiese tudi pločniku, zadovoljstva ne skriva Gorazd Sivka. In vendar imajo prebivalci Fiese
še kakšen predlog, ki bi ga veljalo uresničiti do nove turistične sezone. Med njimi so kopalni avtobus in lepši
gostinski objekti, ki bi manj štrleli iz zelene in toliko opevane podobe Fiese.

Cesto, ki pelje v Fieso, so po koncu turistične sezone zasedli delavci, takšna pa je njena nova podoba. Foto: Tomaž Primožic/FPA

FIESA > Obnavljanje edine ceste, ki vodi v Fieso, gre h koncu. Na cestišču je nov asfalt, prvič v zgodovini tudi
pločnik in javna razsvetljava. Obnavljanje Fiese se je začelo, kako pa se bo nadaljevalo?
Karlo Radovac, podžupan občine Piran, pravi, da je na vrsti reševanje parkirnih težav. “Iščemo nadomestno lokacijo
za parkiranje v Fiesi. Vidimo jo ob jezeru, seveda ob soglasju zavoda za varstvo narave. Želimo si tudi, da bi plažni
del uredili podobno kot v Strunjanu,” oriše načrte za prihodnje leto.
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Parkirišče, ki bi delovalo po sistemu parkiraj in se odpelji, bi lahko uredili na lucijskem
makadamu, če se bodo dogovorili z Marino Portorož.

V iskanju parkirnih rešitev
O avtobusnih pobudah Gorazda Sivke, a tudi Emila Gnezde in še nekaterih naših sogovornikov, ki ne želijo biti
imenovani, ki bi lahko močno omilile parkirne težave v Fiesi, pa Radovac odgovarja, da so blizu tudi občinskim
prometnim strategijam. “Takšno parkirišče, ki bi delovalo po sistemu park&drive - parkiraj in se odpelji -, bi lahko
uredili na lucijskem makadamu, če bomo le našli ustrezen dogovor z Marino Portorož. Ker ne vemo, kako uspešno
bo iskanje takšnega dogovora, razmišljamo o parkirišču blizu jezera, ki bi ublažilo parkirno stisko. Del tistega
zemljišča je v lasti občine, del pa tudi zasebna last. Upamo, da bo dogovor možen,” še pove podžupan Radovac.

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

Parkirna hiša na območju makadamskega parkirišča bi zagotovo še uspešneje rešila parkirne težave, je pa njena
gradnja odvisna ne le od denarja v občinski blagajni, temveč tudi od dogovorov in vizij razvoja Fiese.

Montiranje javne razsvetljave se bo končalo te dni. (Foto: Tomaž Primožic/FPA)

V KS Piran so nedavno obnovili smernice, za katere menijo, da bi jih odločevalci v Fiesi morali upoštevati. Od Okolja
Piran kot upravljalca Fiese pričakujejo skrb za vzdrževanje in čiščenje travnika, zelenice in obeh jezer, urejanje poti iz
vodopropustnih materialov, nadzor nad parkiranjem, urejen pločnik ob cesti, ki vodi v Fieso, urejene table, ki
opozarjajo na naravni spomenik in na ustrezno obnašanje obiskovalcev v tem naravnem okolju.
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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!

Ob cesti so obnovili tudi podporne zidove. (Foto: Tomaž Primožic/FPA)

Da ne bi pločnikov zasedli avtomobili
Zora Mužinić in Romana Kačič, predsednica in podpredsednica KS Piran, še nagovarjata občino, naj strokovnjaki
izdelajo projekt urejanja celotne doline Fiese, in sicer po kriterijih trajnostnega razvoja v sozvočju s strategijo
zelenega in kulturnega turizma.
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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!

Neasfaltirani pločniki v dolini Fiese ostajajo namenjeni parkiranju. (Foto: Tomaž Primožic/FPA)

Celostnega projekta urejanja Fiese si želijo tudi njeni stanovalci, so pa tokratno občinsko naložbo sprejeli z odprtimi
rokami. Upajo predvsem, da novih pločnikov ne bodo zasedli avtomobili in da jim to niti ne bo dovoljeno.
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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!

V spodnjem delu Fiese, blizu parkirišča za avtodome, občina išče prostor, ki bi ga med turistično sezono namenila parkirišču. (Foto:
Tomaž Primožic/FPA)

Občina Piran je za sanacijo ceste in ureditev pločnika med garažno hišo Arze in Fieso namenila 239.649 evrov, delo
je dobila družba CPK, naložbi pa se je pridružila tudi družba Elektro Primorska, ki je za svoj delež odštela 31.697
evrov (brez DDV). Vsa dela so vredna 331.042 evrov.
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Svetniki občino Cerkno rinejo v velike težave
Saša Dragoš

Goriška

12. 11. 2020, 06.00 , posodobljeno: 12. 11. 2020, 07.08

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

Svet občine je spremenil dva prostorska dokumenta, da bo Spar po 20 letih peripetij lahko zgradil prvi
trgovski center v občini. Po pričakovanjih je zavrnil komunalni prispevek in preložil odločanje o NUSZ, ki bi
doslej simbolično davščino razširil na vso občino. Kot razlog so svetniki navajali socialne stiske občanov, ki
pa jih kazalniki razvitosti ne potrjujejo.

Svetniki so odstranili ovire pred gradnjo trgovskega centra ob potoku Cerknica. So pa zavrnili predlagani komunalni prispevek in preložili
odločanje o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. In s tem občini “odrezali” zajeten del prihodkov. Foto: Saša Dragoš

CERKNO > Svet občine je v ponedeljek preložil odločanje o odloku, ki naj bi razširil pobiranje nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) iz Cerknega na vso občino in zavrnil odlok o podlagah za odmero
komunalnega prispevka ob novogradnjah. Je pa Sparu in Postojnski jami, ki ga je še v drugo pridobila za postavitev
prvega trgovskega centra v občini, s spremembo dveh prostorskih dokumentov odprl pot v uresničitev gradnje.

Zaradi domnevnih socialnih stisk proti novim obremenitvam
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Občina Cerkno desetletja zamuja z uvedbo davščin in komunalnih prispevkov kot lastnih razvojnih virov in prav
toliko časa tone. Leta 2016 so, po dolgoletnem uporu vodstva občine in svetnikov, uvedli vodarino, ki se ji velika
večina občanov ni uprla. Sedaj se z uporom svetnikov nič bolje ne godi NUSZ. V Cerknem enega najnižjih v državi
sicer zaračunavajo, a so svetniki tokrat odložili odločanje o razširitvi dajatve na vso občino.
Gašper Uršič
župan
“Zakonite prispevke bomo morali zaračunati. To je edini namenski razvojni denar, ki ga
imamo na razpolago.”

“Za objekt na podeželju s 150 kvadratnimi metri površine z vso komunalno opremljenostjo bi NUSZ stal 65 evrov
letno. Za toliko velik objekt v prvem območju Cerknega pa 80 evrov,” je razložila pripravljalka odloka Polona Kren.
Ker je podeželje skromno opremljeno, bi bil letni prispevek za večino nižji (okrog 50 evrov v povprečju). Precej višji
(okrog 11.000 evrov) bi bil komunalni prispevek za novogradnje, navkljub temu, da so prvotni predlog oklestili za
četrtino in v uvodni točki sprejeli odlok s polovično olajšavo za mlade in mlade družine.

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

180.000
evrov na leto zbere občina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pobira ga le v
Cerknem

“Sprejemamo vrsto odlokov, ki bodo dodatno obremenili občane. Imamo nizke plače. Ali ne bi sprejema odloka o
NUSZ prenesli na prihodnje leto?” se je vprašal Stanko Močnik (LSM). “Že prej sem večkrat izpostavila problem
novih obveznosti za občane. Razumem, da so prispevki potrebni, a so velik problem za ljudi, zlasti za starejše s 300,
400 evri penzije,” je dodala Branka Florjančič (SLS). “Ali ste se o uvedbi posvetovali s sveti KS? Na podeželju je
odprtih veliko socialnih vprašanj in prispevki ne bi šli gladko skozi. Ko pripravljamo pakete za otroke in v šolah
obroke za upravičene, je 65 evrov letno visoka obremenitev,” je dodala Urška Lahajnar (LSM). V imenu socialnih
stisk so komunalni prispevek zavrnili vsi svetniki z izjemo županove liste STKS. Odločanje o nadomestilu pa so
odložili.

Strmoglavili so s koeficentom razvitosti
“Zakonite prispevke bomo morali zaračunati. To je edini namenski razvojni denar, ki ga imamo na razpolago,” je
opozarjal župan Gašper Uršič.
Občina Cerkno je s pravkar izračunanim razvojnim koeficientom s še predlanske 16-odstotne razvitosti nad
povprečjem Slovenije strmoglavila na povprečje. Pri tem jo del kazalnikov še potiska zelo visoko. S 4,4-odstotno
brezposelnostjo v poprečju zadnjih treh let in 65-odstotno delovno aktivnostjo med aktivnimi prebivalci je v vrhu
slovenskih občin. Na sredini je z dodano vrednostjo na zaposlenega (33.000 evrov), povsem na dnu je s kazalniki
razvojnih možnosti. Le Cerknemu in še sedmim občinam v Sloveniji je pripisana ničla pri kazalniku priključenosti na
javno kanalizacijsko omrežje po agromelioracijah. Skoraj pri dnu je z indeksom staranja.
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Nižje plače, a povprečne pokojnine
Z lansko povprečno neto plačo 949 evrov (Slovenija 1133 evrov, Železniki 1084, Idrija 1162 evrov), je Cerkno res za
13 do 19 odstotkov zaostajalo za sosednjimi občinami, a je življenje v njej precej cenejše. Z NUSZ Cerkno, denimo,
zbere 180.000 evrov letno, malenkost večji Železniki 420.000, enkrat večja Idrija pa 1,2 milijona.

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

Veliko bolje se Cerkno odreže s pokojninami. Povprečna pokojnina šest odstotkov zaostaja za državnim
povprečjem, invalidske pokojnine pa so dva odstotka nad njim. Vse, skupaj z vdovskimi in družinskimi, so na ravni
državnega povprečja.
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Do pomladi prvih pet hiš soseske Soške vile
Mitja Marussig

Goriška

12. 11. 2020, 06.00 , posodobljeno: 12. 11. 2020, 07.08

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

Na območje bodoče soseske Soške vile bodo, leto dni kasneje kot so načrtovali, v teh dneh prišli gradbeni
stroji. Eta Invest bo do prihodnje pomladi zgradila prvih pet hiš soseske. “Naslednje faze gradnje objektov
in komunalne infrastrukture bomo prilagajali povpraševanju na trgu,” pravijo v Eta Invest. Občina bo uredila
tudi povezovalno pot.

Eta Invest bo na zahodnem delu travnika med obrtno cono in Potjo na Breg začela graditi prve hiše bodoče soseske Soške vile, ob
železnici pa bo občina uredila makadamsko povezovalno cesto. Foto: Leo Caharija

SOLKAN > Po tem, ko je načrtovana soseska Soške vile desetletje sprožala nesoglasja, so avgusta lani mestni
svetniki potrdili odlok o programu opremljanja zemljišč, ki je bil nekakšen kompromis med interesi investitorja,
pomisleki Solkancev in usmeritvami občine. Program opremljanja je bil predpogoj, da lahko družba Eta Invest dobi
gradbeno dovoljenje, v njem pa so določili, da lahko gradi 28 enostanovanjskih hiš in kakšno komunalno
infrastrukturo mora zgraditi.

50

12.11.2020

Primorske.si

Četrtek, 06:07

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.primorske.si/primorska/goriska/prve-vi...

2/2

Začeli bodo s petimi od skupno 28 hiš
Takrat se je mudilo, ker je podjetje načrtovalo, da bo prvi del komunalne opreme in hiš začelo graditi že lani jeseni
in končalo februarja letos, celotno infrastrukturo za naselje pa do oktobra 2022. Ko so sprejeli še pogodbo o
opremljanju, bi morali dobiti le še gradbeno dovoljenje in poslati stroje na travnik na severnem delu obrtne cone. A
je agencija za okolje na ministrstvu za okolje in prostor zahtevala, da morajo pripraviti še presojo vplivov na okolje,
kar je upočasnilo zadeve. Projekt ni ogrožen, so zatrdili v Eta Invest, a so svetniki morali podaljšati roke za gradnjo
infrastrukture. Ko je konec letošnjega poletja ministrstvo potrdilo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, je
zadeva stekla, na upravni enoti pa so nam pred dnevi potrdili, da so Eti Invest izdali dovoljenje “za gradnjo niza
petih enostanovanjskih atrijskih hiš ter fekalne kanalizacije v Solkanu.”

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

Povezovalna cesta bo
Čez zemljišče, kjer bodo gradili sosesko, že več let prehajajo bližnji stanovalci, sprehajalci in
kmetje, ki imajo obdelovalne površine na solkanskem polju. Ko bo tam soseska, to ne bo več
mogoče. Bojazen, da prehoda ne bo, pa je odveč. Občina je že pred časom odkupila zemljišče
ob železniški progi, kjer bo povezovalna cesta med obrtno cono in Potjo na Breg, pod katero
so predvideli tudi gradnjo odvodnika. “Izvajalec je že izbran, prihodnji teden bo začel urejati
utrjeno makadamsko cesto, kot je bilo dogovorjeno, narejena bo predvidoma do konca
novembra, odvisno od vremenskih razmer,” je potrdila direktorica mestne uprave Maja
Grapulin Vadjunec in dodala: “Z Eta Invest smo dogovorjeni, da bo gradbišče ogradila na tak
način, da ne bo oviralo prehoda tudi v času, ko bomo še urejali povezovalno cesto.”

Soseska mora biti končana do jeseni 2023
V Eti Invest so nam zatrdili, da se bodo lotili gradnje prvega dela soseske: “Naselje bo predvidoma grajeno v štirih
sklopih, prva faza zajema izgradnjo petih objektov in potrebne komunalne infrastrukture (fekalna kanalizacija,
vodovod, elektro in telefonski priključek, priključek na obstoječo cesto) in naj bi bila končana spomladi 2021.” Po
novem programu opremljanja mora investitor novo komunalno opremo zgraditi do oktobra 2023, ko naj bi zanjo
pridobil uporabno dovoljenje in jo prenesel v last in upravljanje občine. Za zgrajeno ne bo plačal komunalnega
prispevka. “Naslednje faze gradnje objektov in komunalne infrastrukture bomo prilagajali povpraševanju na trgu,
vsekakor pa bomo komunalno opremo zgradili v rokih, ki so opredeljeni v programu opremljanja. Za gradbeno
dovoljenje za naslednje faze bomo zaprosili po izgradnji potrebne komunalne infrastrukture,” so v Eta Invest
navedli, kako bodo gradili sosesko.
Tam bo po načrtih 28 enodružinskih dvoetažnih atrijskih hiš brez kleti, razporeditev objektov se bo prilagajala
oblikam gradbenih parcel, so pojasnili.
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Gantar: Ustavlja se javni transport, zaprte vse
nenujne trgovine
Spletno uredništvo

Slovenija

12. 11. 2020, 17.40 , posodobljeno: 12. 11. 2020, 20.20
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Minister za zdravje Tomaž Gantar in miniser za notranje zadeve Aleš Hojs sta na današnji popoldanski
novinarski konferenci predstavila nove ukrepe za zajezitev širjenje novega koronavirusa. Kot je dejal Gantar,
bodo ukrepi veljali 14 dni, nato sledi nadzorovano in postopno sproščanje.

Minister za zdravje Tomaž Gantar Foto: STA

LJUBLJANA > “Cilj je, da ob velikem številu covidnih bolnikov obdržimo delujoč javni zdravstveni sistem. Ukrepi, ki
smo jih sprejeli 26. oktobra, so delno uspešni. Krivulja obolelih raste, a uspelo nam je eksponentno rast spremeniti v
linearno,” je dejal danes Tomaž Gantar in navedel, da je ključni ukrep omejevanje stikov, da prekinemo začaran krog
okužb.

Javni promet se bo ustavil v ponedeljek
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Šolanje bo še vedno potekalo na daljavo, vrtci so odprti samo za nujne primere. Glede športnih aktivnosti v zaprtih
prostorih lahko trenirajo samo poklicni športniki, drugi ne. Ponovno se bo ustavil javni prevoz (od ponedeljka dalje),
šole vožnje ne bo, taksi služba pa bo delovala. Najnujnejša dela bodo opravljale upravne enote. Lahko bodo
obratovali vulkanizerji in dimnikarji.
Ukrepi na področju gospodarstva bodo začeli veljati v ponedeljek, industrija bo delovala dalje, gradbeništvo na
nenaseljenih območjih se tudi nadaljuje, je dejal minister. Prejšnji teden odprte dejavnosti (pedikura, zlatarne ...) se v
ponedeljek vnovič zapirajo. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne, banke in pošte, možen bo tudi prevzem
hrane.

V začetku decembra cepivo v Sloveniji
“Sprejetje teh ukrepov je nujno za zmanjševanje kontaktov, da ne bi po sproščanju začeli ponovno sprejemati
omejevalne ukrepe,” je navedel minister in še dodal, da imajo prve resne obete, da bi v začetku decembra dobili
cepivo. Slovenija si je po njegovih besedah zagotovila cepivo za 60 odstotkov populacije. “Začeli bomo s cepljenjem
ogroženih skupin” je dejal minister.

Prepovedano vsakršno zbiranje, razen družin in članov istega
gospodinjstva
Vlada je na današnji seji odločila, da se s petkom prepovejo vsa zbiranja, razen družin in znotraj istega gospodinjstva,
je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Prav tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo
več med izjemami za prehajanje meje brez karantene.
Doslej je bilo dovoljeno zbiranje do šest oseb. To ne bo več mogoče, razen če bodo zbrani člani družine oz. člani
skupnega gospodinjstva.
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Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne izjeme, kot so prihod na in odhod z
dela, opravljanje kmetijskih, gozdarskih in gospodarskih dejavnosti, dostop do zdravstvenih, sodnih, upravnih in
drugih storitev, "če tega nimate v svoji občini", je spomnil minister za notranje zadeve na današnji novinarski
konferenci.

Od ponedeljka spremembe pri prehajanju državne meje
S ponedeljkom pa bodo začele veljati tudi spremembe glede prehajanja državne meje. Doslej so lahko lastniki
nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi potrebovali negativni test na koronavirus ali šli v
karanteno. Te izjeme ne bo več, je dejal Hojs.
Prav tako ne bo več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72 ur zunaj EU oziroma schengenskega območja. "Po
domače, preživljanje vikendov v BiH ali Srbiji ne bo več mogoče," je dodal Hojs.
Do sedaj je veljalo tudi, da so osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz rdeče države,
imele možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. Ta ukrep sicer ostaja, a lahko
karanteno na tak način prekinejo šele po petih dneh.
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Del ukrepov, ki bodo začeli veljati že v petek, pa je tudi izjema v delu odloka, ki je doslej prepovedoval vsa shajanja,
slavja, poroke, ter maše in verske obrede. Od petka bo namreč dovoljena sklenitev zakonske zveze, a le ob
predčasnem soglasju ministrstva za delo.
Vlada je poleg zagotavljanja nalog, ki jih mora kljub omejitvam opravljati država, kot so delovanje vlade, parlamenta,
občin ter javnih služb, dodala še delovanje organov političnih strank, s čimer so po Hojsovem stališču "razblinili
dileme, ki so se pojavljale o tem, ali je vlada želela omejevati delovanje katerekoli stranke oziroma organe teh
strank".
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Vlada je za 14 dni podaljšala tudi že veljavne določbe glede obveznosti razkuževanja rok v večstanovanjskih stavbah
ter režim v šolah in vrtcih.
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Letališki terminal na Brniku bo gradbinec
GIC Gradnje zgradil do junija 2021
Čas branja: 1 min

0
12.11.2020 13:49 Dopolnjeno: 12.11.2020 14:07

Med večjimi gradbišči poudarjajo še parkirno hišo v
Luki Koper za šest tisoč avtomobilov in tri lastne
stanovanjske projekte za trg
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VASILIJ KRIVEC
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Nov letališki terminal bo imel deset tisoč kvadratnih metrov površin, v
odhodni hali bo 22 prijavnih okenc, pet linij za varnostne preglede,
brezcarinska trgovina in nov poslovni salon.
Foto: GIC GRADNJE

Več iz teme:
Luka Koper >

letališče >

Letališče Jožeta... >

Fraport >

gradbeništvo >
Luka Koper >

stanovanja >
GIC Gradnje >
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Družinsko gradbeno podjetje iz Rogaške Slatine letos jeseni dela z
vsemi svojimi zmogljivostmi, nadaljuje gradnjo objektov za znane
naročnike, nekatere projekte pa počasi končuje.

Potniški terminal na brniškem letališču
Najodmevnejši objekt, ki ga gradi, je potniški terminal
na Letališču Jožeta Pučnika. Trenutno tu izvajajo obrtniška in
inštalacijska dela, objekt, ki so ga začeli graditi julija lani, bo
končan junija prihodnje leto. Fraport bo za ta projekt, skupna
površina znaša deset tisoč kvadratnih metrov, namenil okoli 17
milijonov evrov, pri čemer bodo zgradili novo odhodno halo z 22
prijavnimi okenci, petimi linijami za varnostne preglede, tremi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

trakovi za prevzem prtljage, novo sortirnico prtljage, veliko
brezcarinsko trgovino in nov poslovni salon.

Garažna hiša v Luki Koper
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Foto: GIC GRADNJE

Za Luko Koper pa gradijo garažno hišo za skladiščenje
avtomobilov. V garaži, gradnja bo stala okoli 18 milijonov evrov,
bodo lahko skladiščili do šest tisoč avtomobilov, skupaj pa bo
imela okoli 120 tisoč kvadratnih metrov površin. Objekt so začeli
graditi septembra lani, končan bo marca prihodnje leto.

Trije stanovanjski objekti, ki jih gradijo za trg
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Poleg naštetih in drugih projektov za znanega naročnika GIC
Gradnje razvija tri lastne stanovanjske projekte za trg. Skupna
vrednost teh projektov je okoli devet milijonov evrov.
Na Funtkovi ulici v Ljubljani gradijo vila blok s štirimi
stanovanjskimi enotami. Stanovanja, vsako bo v svoji etaži, bodo
imela od 80 do 130 kvadratnih metrov bivalnih površin, cene pa
segajo od 522 do 671 tisoč evrov. Projekt bo stal okoli dva milijona
evrov, gradnja bo predvidoma končana konec tega leta, ko bodo
tudi začeli prodajo.
V Podčetrtku gradijo naselje Dalgona, ki bo končano do sredine
prihodnjega leta, skupaj bo tam 33 stanovanjskih enot, cena
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kvadratnega metra bo 1.500 evrov. Naselje, projekt je vreden štiri
milijone evrov, bo stalo blizu tamkajšnjega termalnega parka,
prodali pa so že več kot polovico stanovanj.
V središču Rogaške Slatine se pripravljajo na gradnjo okoli tri
milijone evrov vrednega objekta s 17 stanovanji. Projekt, za
katerega že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bo stal okoli
tri milijone evrov. Graditi bodo začeli letos, gradnja pa bo
končana predvidoma v začetku leta 2022.
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Več iz teme:
Luka Koper >

letališče >
Fraport >

Luka Koper >

stanovanja >
GIC Gradnje >

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

Letališče Jožeta... >

gradbeništvo >
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Med prvim in drugim valom največ zaposlovanja v
gradbeništvu, proizvodnji in trgovini
39 min

Število prostih delovnih mest se je v tretjem letošnjem četrtletju - obdobju
med prvim in drugim valom koronavirusa - povečalo za 22,5 odstotka glede
na četrtletje prej, poroča statistični urad (Surs). Delodajalci so razpisali
nekaj več kot 13.600 prostih delovnih mest, kar je za 2.500 več kot četrtletje
prej. Nove delavce so iskali predvsem v gradbeništvu in predelovalnih
dejavnostih (skoraj 2.900 v vsaki dejavnosti) ter trgovini (skoraj 1.800
prostih delovnih mest).
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V tretjem četrtletju je bilo zasedenih nekaj več kot 766 tisoč delovnih mest,
kar je približno tri tisoč več kot četrtletje prej, medletno pa za skoraj osem
tisoč manj, še poroča Surs. Spomnimo, četrtletje prej, ko nekatere panoge
skoraj dva meseca niso smele opravljati dejavnosti oziroma so jo izvajala v
okrnjenem obsegu, se je število zasedenih delovnih mest zmanjšalo za skoraj
30 tisoč.
Stopnja prostih delovnih mest je bila v tretjem četrtletju 1,7-odstotna, kar je
medletno za pol odstotne točke manj. Najvišja je bila v gradbeništvu (4,7odstotna).
(anketa) V letu 2021 kljub koronakrizi rast zaposlovanja – najbolj
iskani bodo proizvodni delavci, zidarji in prodajalci
KOMENTAR
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https://www.finance.si/8968089/Poslovna-konferenca...

Poslovna konferenca Portorož: Sandra
Navidi o podjetjih med ZDA, Kitajsko in
korono - kako biti odporen?
Čas branja: 4 min

0
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ANJA ZALETEL

Foto: Osebni arhiv
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Več iz teme:
PKP >

podjetja >

Nouriel Roubini >

trgovinska vojna >
Donald Trump >

Svetovna zdravstvena... >

Sandra Navidi >

Joe Biden >

Svetovna trgovinska... >

tesla >

Ekonomske in politične tektonske plošče se že dlje časa
premikajo, zdaj to pospešuje pandemija, rezultat pa sta disrupcija
in velika negotovost, je v uvodu svojega nastopa na virtualni
Poslovni konferenci Portorož, ki jo organizirata ljubljanska
ekonomska fakulteta in Poslovna akademija Časnika Finance
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poudarila Sandra Navidi, ustanoviteljica in direktorica podjetja
BeyondGlobal, strokovnjakinja na področju mednarodnih
kapitalskih trgov in nekdanja tesna sodelavka Nouriela
Roubinija.

Preberite tudi
(intervju) Sandra Navidi, BeyondGlobal: Elite se
brez zunanjega pritiska ne bodo spremenile
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O stanju v ZDA
Negotovost ostaja tudi po ameriških predsedniških volitvah,
saj Donald Trump ne priznava poraza. Ima tudi določene
mehanizme, s katerimi lahko to še stopnjuje in blokira postopke,
je poudarila Navidijeva.
Stopnja brezposelnosti je slabih sedem odstotkov, k temu, da ta
številka ni še precej višja, pa so največ prispevali paketi pomoči, ki
so ublažili udarec. Zdaj bo še nekaj časa trajalo, da sprejmejo nove
pakete pomoči, zato bomo verjetno videli še več izgub zaposlitve
in stečajev, je prepričana.
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Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden ima bolj izdelan
načrt za boj proti koroni, je poudarila govornica. Optimizem je v
zadnjih dneh zbudila tudi novica o novem cepivu. To je dobra
novica, a trajalo bo še nekaj časa, da ga proizvedejo zadostne
količine, ob tem pa bodo tudi logistični izzivi, ki jih bo treba
nasloviti, je opozorila.

Bidnov načrt
Kot napoveduje Navidijeva, bo Joe Biden znova vzpostavil bolj
strukturiran in institucionaliziran odločevalski proces ter vrnil več
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predvidljivosti in zanesljivosti. Se pa sooča z razdeljenim
kongresom. Po prvotnih pričakovanjih naj bi bil njegov
stimulativni paket vreden okoli dva bilijona dolarjev, zaradi
razdeljenega kongresa pa bomo zdaj verjetno videli polovico tega,
ki ne bo prišla letos, pač pa prihodnje leto, napoveduje.
Tudi napovedan dvig davkov bo verjetno prišel pozneje in bo
manjši, kot smo pričakovali. To je tudi zaradi trenutne
gospodarske situacije, saj Biden ne bo želel ogroziti okrevanja
gospodarstva. Pričakovati je tudi dvig minimalne plače.
Na področju mednarodne trgovine lahko pričakujemo umiritev
trgovinskih vojn, saj se Biden zaveda naše vzajemne odvisnosti. A
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ne smemo se slepiti, protekcionizem bo ostal, je opozorila
Navidijeva.
Med panogami, ki bodo pridobile zaradi Bidnovih politik, pa je
izpostavila infrastrukturo, gradbeništvo, zeleno energijo in
električno mobilnost. Tudi velika tehnološka podjetja so si
oddahnila ob Bidnovi izvolitvi in razdeljenem kongresu, saj
računajo, da določena zakonodaja ne bo sprejeta, konkurenčni
postopki proti njim pa bodo počasnejši, je poudarila. Uspevati bi
morala tudi farmacevtska industrija, Bidnova administracija
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namerava veliko porabiti tudi za zdravje in negovalne storitve.
Glede naftnega sektorja pa pričakuje, da čeprav ZDA ne bodo čez
noč izstopile iz te panoge, a Biden bo verjetno znova pristopil k
pariškemu podnebnemu sporazumu in morda tudi obnovil
dogovor z Iranom. To bo za večja podjetja manjši udarec, saj so se
že obrnila tudi v smer alternativnih virov energije, za manjša
podjetja pa bi lahko bil večji udarec.

O Kitajski
Biden bo verjetno umiril trgovinske napetosti, hkrati pa je
nakazal, da si želi tudi sodelovanja prek mednarodnih organizacij,
kot sta Svetovna trgovinska organizacija in Svetovna
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zdravstvena organizacija. Še naprej pa bomo gledali hladno
tehnološko vojno s Kitajsko, kjer ne bo pravih zmagovalcev,
vplivala pa bo na vse, je opozorila govornica.

O odnosih z Evropo
Joe Biden bo poskušal popraviti škodo, ki jo je Trump povzročil v
odnosih z evropskimi zavezniki tako na politični kot gospodarski
ravni. Slišati bo bolj sodelovalno retoriko, to pa bo pomenilo manj
negotovosti, kar bo bolje za vlagatelje in podjetja. Verjetno pa se
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na področju trgovinskih dogovorov ne bomo popolnoma vrnili v
obdobje pred Trumpom, je prepričana.

O dogajanju v Nemčiji
Nemško gospodarstvo je kljub koroni v razmeroma dobrem
položaju, vladni ukrepi za zajezitev epidemije so bili učinkoviti,
predvsem pa je poudarila pomen državne sheme za delo na
kratko. Še vedno gospodarstvo trpi, kar se bo do konca leta
verjetno še poslabšalo. Za zdaj je videti, da bo kljub vladnim
pomočem v stečaju pristalo vsaj 20 tisoč srednje velikih podjetij.
Nemčija bo zaradi pandemije letos utrpela okoli 400 milijard

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

dolarjev škode, ocenjuje Navidijeva.
Dotaknila se je tudi nemške avtomobilske industrije, ki je bila pod
pritiskom že pred korono, poleg škandalov z dizelskimi motorji so
nanjo disruptivno vplivala nova podjetja, kot na primer Tesla.
Morajo torej narediti velik preskok v smer električne mobilnosti,
za kar bodo potrebne velike naložbe. Avtomobilskim
proizvajalcem Navidijeva tako napoveduje počasno okrevanje, kar
bo vplivalo tudi na dobavitelje.

Kako biti odporen in napreden?
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Da bi bila podjetja bolj odporna, moramo spremeniti svoj način
razmišljanja, je prepričana govornica. Na stvari moramo gledati
drugače, biti bolj inovativni, da bomo lahko tekmovali s hitro
rastočimi državami v razvoju, predvsem Kitajsko. Ne moramo si
več privoščiti razmišljati linearno, saj je svet zdaj dinamičen,
nelinearen in globalen. Ob tem je poudarila pomen holističnega
razmišljanja, design thinkinga in agilnosti.
Korona je poudarila strukturne težave, ki so obstajale že prej, kot
na primer vprašanje digitalizacije. Hkrati pa je dala tudi
priložnost za nov razvoj v smer trajnosti, je prepričana Navidijeva.
Ob tem je izpostavila tudi prožnost manjših podjetij, ki lahko, če
najdejo svojo nišo in so dobro pozicionirana, ohranijo svojo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

konkurenčno prednost. V času, ko se soočamo z izzivi na vseh
ravneh, moramo inovirati in se diverzificirati, odkrivati nove trge
in razvijati strateška partnerstva, je še poudarila.

Vprašanja za Navidijevo
Na vprašanje Petra Frankla, direktorja in glavnega urednika
Časnika Finance, ali je možen še kakšen drug scenarij poleg
Bidnovega predsedovanja, je Navidijeva poudarila, da Trump ne
sprejema volilnih izidov, kar je brez precedensa. Blokira tranzicijo
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oblasti in če njegova administracija strateško vloži tožbe, lahko to
povzroči težave. Za to je seveda na voljo tudi pravna obramba, a to
traja. Po njenem mnenju lahko Trump z določenimi dejanji
povzroči težave, ki lahko vplivajo tudi na trge.
Ali se bo Trumpov oblak počasi razkadil? Na svetu zdaj vidimo
tendenco do protekcionizma, ki je nalezljiv, kot pandemija, in to je
nevarno, odgovarja Navidijeva. Politika in gospodarstvo sta
prepletena in težko je vedeti, kaj bo.
Cepivo očitno prihaja, Trump bo odšel. Ali zdaj še vedno govorimo
o deglobalizaciji? Ne bomo videli popolne deglobalizacije, to je
nerealistično, je prepričana Navidijeva. Globalizacijo poganjajo

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

tudi ljudje sami in tega se ne da zatreti.
Bodo ZDA pod Bidnom poskušale znova prevzeti vodstveno vlogo
na svetu? Verjetno se bodo ZDA še obračale navznoter, saj se
soočajo s velikimi težavami, predvsem zdaj s pandemijo,
odgovarja Navidijeva.
Kaj se bo v bližnji prihodnosti dogajalo na delniških trgih?
Navidijeva pričakuje volatilnost, po njenem mnenju pa se bo še
nekaj časa nadaljeval tudi trend rasti.
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Kakšen odnos naj ima Evropa do Kitajske? Naj jo sprejme ali naj
bo previdna? Po mnenju sogovornice bi se morali truditi za
prijateljsko konkurenco, hkrati bi morali biti previdni pri
vprašanjih, kot so na primer intelektualna lastnina, avtorske
pravice in človekove pravice.

Več iz teme:
PKP >

podjetja >

Donald Trump >

trgovinska vojna >

Joe Biden >

Nouriel Roubini >

Svetovna trgovinska... >

tesla >
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Svetovna zdravstvena... >

Sandra Navidi >
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Kitajsko-slovenski gospodarski odnosi
TV SLOVENIJA 1, 12.11.2020, TOČKA PRELOMA, 21:34
JANJA KOREN (voditeljica)
Dober večer. Nocoj v Točki preloma o kitajsko-slovenskih gospodarskih odnosih. Po nekaterih potezah vladajoče politike
v zadnjih mesecih se krepi vtis, da je slovenska država kitajskemu kapitalu čedalje bolj nenaklonjena in da mu postavlja
vedno višje ovire. Po avgustovskem podpisu slovensko-ameriške skupne izjave o varnosti omrežij 5G, ki naj bi bila
usmerjena proti Huaweiu je sredi oktobra slovenska stran izgradnje drugega tira Divača-Koper izločila vse kitajske
gradbince. V protikitajskem duhu pa je, kot opozarjajo tudi operaterji in Gospodarska zbornica Slovenije, napisan še
predlog zakona o elektronskih komunikacijah, saj bi lahko onemogočil uporabo kitajske tehnologije v omrežju 5G.
Poglejmo podrobneje.
JANJA KOREN (novinarka)
Potem, ko je pred leti slovenska politika zavrnila prihod kitajskega kapitala v Luko Koper so zdaj vsi kitajski gradbinci
izpadli tudi iz gradnje drugega tira Divača-Koper. Zaradi varnostnih tveganj pa bi lahko vladajoča politika onemogočila
sodelovanje kitajskih podjetij tudi pri gradnji omrežja 5G. Podlaga za izločitev kitajskih ponudnikov iz gradnje drugega
tira, na začetku jih je bilo 6 skupno 15, je bil maja letos sprejeti 3. paket protikoronskih ukrepov po katerih lahko ponudniki
iz tretjih držav v postopkih javnega naročanja sodelujejo le, če imamo s temi državami sklenjen večstranski ali
dvostranskih trgovinski sporazum.
PAVLE HEVKA (generalni direktor družbe 2TDK)
Zagotovo je ta postopek zakonit, Turčija ima podpisan dvostranski sporazum z Republiko Slovenijo, zato lahko nastopajo
ne, Kitajci pa žal nimajo. Pričakujemo pritožbe, ampak o tem odloča potem Državna revizijska komisija.
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JANJA KOREN (novinarka)
Kitajski ponudniki so se pritožili, odločitev v rokah Državne revizijske komisije. Kitajski za zdaj ne kaže dobro niti pri
gradnji 5G omrežja v Sloveniji. Če bo sprejet zakon o elektronskih komunikacijah v predlagani obliki, javna razprava se je
končala konec oktobra in če bi vlada Huawei uvrstila na seznam dobaviteljev z visokim tveganjem, ta ne bi mogel
sodelovati pri izgradnji omrežja 5G. Pred izbiro dobavitelja zunaj Evropske unije bodo morali namreč operaterji pridobiti
soglasje vlade. Huawei se je že ostro odzval češ, da gre za diskriminatorno ravnanje, ki je v nasprotju s slovensko ustavo
in evropskimi usmeritvami.
RADOSLAW KEDZIA (podpredsednik Huawei Technologies za regijo srednje in vzhodne Evrope)
Slovenija je prva evropska država, ki je sprejela tako stroge in diskriminatorne predpise. Nobena druga država v Evropski
uniji ali v Evropi še ni tako neposredno diskriminirala posameznega podjetja.
JANJA KOREN (novinarka)
Zagotavljajo, da je bojazen pred vohunjenjem neutemeljena.
RADOSLAW KEDZIA (podpredsednik Huawei Technologies za regijo srednje in vzhodne Evrope)
Mi se ne ukvarjamo z zasebnimi podatki uporabnikov, mi samo dobavljamo opremo, ki jo v svoja omrežja vgrajujejo in
upravljajo ponudniki storitev.
JANJA KOREN (novinarka)
V resnici sploh ne gre za kibernetsko varnost so prepričani v Huaweiu.
RADOSLAW KEDZIA (podpredsednik Huawei Technologies za regijo srednje in vzhodne Evrope)
Prepričan sem, da je vsem jasno, da poteka kampanja za omejitev našega poslovanja in blatenje našega ugleda.
JANJA KOREN (novinarka)
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In še.
RADOSLAW KEDZIA (podpredsednik Huawei Technologies za regijo srednje in vzhodne Evrope)
Če me sprašujete o geopolitiki - mi smo podjetniki, ne politiki.
JANJA KOREN (novinarka)
Temu, da so nekatera določila o zakonu o elektronskih komunikacijah v nasprotju z ustavo pritrjuje tudi pravno mnenje
Inštituta za javno upravo, ki so ga naročili Kitajci.
Dr. RAJKO PIRNAT (direktor Inštituta za javno upravo)
Zakon kot je predlagan menim, da je v nekaterih določbah neustaven, v nasprotji z 2. členom ustave, kjer je nejasen. Krši
svobodno gospodarsko pobudo in zlasti daje vladi nedoločna in preširoka pooblastila glede vplivanja na svobodno
gospodarsko pobudo telekomunikacijskih operaterjev.
JANJA KOREN (novinarka)
O soglasju vlade, ki ga morajo pridobiti operaterji za ponudnike opreme iz tretjih držav pa pravi.
Dr. RAJKO PIRNAT (direktor Inštituta za javno upravo)
Tudi soglasje vlade samo po sebi še ni problem, če bi bili jasni kriteriji pod katerimi bo to soglasje dala. Morate razumet,
da gre bolj za to, da zakon posega v pravice naših operaterjev, ne kitajskih ponudnikov.
JANJA KOREN (novinarka)
Kritični so tudi operaterji, ki so prepričani, da bi lahko bili uporabniki prikrajšani, omejevanje konkurence pa lahko vodi le
do višjih cen.
MATJAŽ BERIČIČ (Telekom Slovenije)
Je potrebno imeti enake kriterije, bom začel z vsemi ponudniki storitev.
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JANJA KOREN (novinarka)
Z ogorčenjem so se odzvali tudi v Gospodarski zbornici Slovenije in njenem slovensko-kitajskem poslovnem svetu. Prav
je, da Slovenija krepi stike z ZDA, toda ne na račun Kitajske, poudarja predsednik sveta in dodaja sodelovati mora
obema velesilama in izkoristiti priložnosti, ki jih ponujata.
ŽIGA VAVPOTIČ (predsednik Slovensko-kitajskega poslovnega sveta pri GZS)
Kitajski napredek pa trg sta tako izjemni, da v bistvu preprosto ne moremo dovoliti, da nekateri posamezniki in predvsem
takšna nepremišljena dejanja, ki so povsem v nasprotju z nekimi temelji mednarodnega poslovanja, lahko onemogoča
razvoj tega potenciala, ki obstaja.
JANJA KOREN (novinarka)
Zato Vavpotič meni, da bi si morala Slovenija čim prej po diplomatski poti povrniti zaupanje Kitajske.
JANJA KOREN (voditeljica)
O pasteh slovensko-kitajskega gospodarskega sodelovanja se bomo v nadaljevanju pogovarjali z direktorjem in
večinskim lastnikom visokotehnološkega podjetja Elaphe, katerega petinski delež je v kitajski lasti in ki ima podjetje tudi
na Kitajskem. Pozdravljeni gospod Gorazd Lampič.
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Dober večer.
JANJA KOREN (voditeljica)
Najprej pa Poglejmo kaj o ovirah za Kitajske ponudnike meni ekonomist dr. Bogomir Kovač.
Dr. BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
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Mislim, da je to zelo prenagljena odločitev. Majhne države kot je Slovenija bi morala seveda pri tem biti zelo zelo
previdna. Zavedati se je treba, da je politični kapitalizem v kitajskih rokah seveda nekaj kar je pomembno orodje za
kitajske investitorje, 40 odstotkov tudi evropskih investicij je državnih, se pravi kitajsko državnih investicij in politični vpliv
je tukaj nesporno zelo velik. Če torej mi tako ali drugače zelo nespretno blokiramo zdaj kitajske investitorje, smo si s tem
najbrž nakopali veliko težav v medsebojnih trgovinskih odnosih pa tudi v poslovnih odnosih v prihodnosti.
JANJA KOREN (novinarka)
Dr. Kovač je prepričan, da je administracija Janeza Janše s premalo domišljenimi potezami postavila Slovenijo na
napačen zemljevid.
Dr. BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Smo zabredli v zelo enostranske odnose na eni strani z Združenimi državami Amerike na drugi strani pa spregledali, da
je Evropa glede zlasti kitajsko-ameriških odnosov veliko bolj previdna. Zlasti Nemčija je tukaj zaradi svojih ekonomskih
interesov nekako prevzela iniciativo in skuša sicer pripraviti drugačne osnove za evropsko-kitajske ekonomske odnose.
JANJA KOREN (novinarka)
Predvsem na srednji in dolgi rok, lahko pa že prej, bi lahko bile po Kovačevem mnenju posledice za slovensko
gospodarstvo kar hude, tako na področju trgovine kot investicij.
Dr. BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Usodno bo najbrž že na kratek rok, morda z Luko Koper, kajti tam je preusmeritev tovora v tržaško pristanišče ali pa v
Pirej in še toliko lažje. To se bo poznalo morda tudi v manjših možnostih pomembnih, pa tudi mogoče malo manj
pomembnih slovenskih podjetij na Kitajskem. Za vse naše posle, ki jih imamo tam, za kakršnokoli naše podjetje, ki
sodeluje v teh bilateralnih razmerjih, je to lahko usodno. Danes v teh kriznih časih je vsak trg, vsak posel zelo
pomemben.
JANJA KOREN (novinarka)
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V času Janševe vlade dr. Kovač ne pričakuje sprememb strateških usmeritev, kot je velika naklonjenost do ZDA. Bi se pa
po njegovem morali bolj nasloniti na usmeritve, ki prihajajo iz Evrope.
Dr. BOGOMIR KOVAČ (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
Je nesporno nemški interes, ne samo v odnosu do ZDA, ampak predvsem v odpiranju poslovnih možnosti za Kitajsko
seveda izjemno velik in mi bi se mogli nekako priključiti temu evropskemu vlaku. Na kratek rok pa mogoče nekaj
diplomatskimi potezami vendarle omiliti te dosedanje ukrepe.
JANJA KOREN (novinarka)
Sicer pa dr. Kovač tudi po izvolitvi novega ameriškega predsednika radikalnih sprememb v odnosih med ZDA in Kitajsko
ne pričakuje, pričakuje le milejšo retoriko.
JANJA KOREN (voditeljica)
In kako se odziva gospodarski minister? Poudarja velik pomen Kitajske kot najpomembnejše gospodarske partnerice
Slovenije zunaj Evropske unije, pri odločitvah v zvezi z drugim tirom in omrežjem 5G pa za zdaj ne vidi nič spornega.
ZDRAVKO POČIVALŠEK (minister za gospodarski razvoj in tehnologijo)
Glejte jaz ne vidim izrinjanja kitajskega kapitala. Zdaj sam osebno nisem sodeloval pri teh zadevah, drugače pa mi
zagovarjamo, jaz kot gospodarski minister zagovarjam odprt pristop vsem zunanjim konkurentom na slovenskem trgu.
Jaz verjamem, upam da bomo na obeh področjih, ne govorim zdaj samo v tem konkretnem, ampak prej informatiki in pri
ostalih investicijskih zadevah našli neko rešitev, ki bo seveda pod konkurenčnimi pogoji ob spoštovanju slovenskega
pravnega reda in tudi evropskega, omogočala vsem konkurenčno ali pa enakopravno tekmovanje na trgu. Na koncu
koncev sem kot gospodarski minister odgovoren za to, da mi kot država zagotavljamo enakopraven in konkurenčen trg.
JANJA KOREN (voditeljica)
Gospod Lampič, kako pa vi gledate na izrinjanje kitajskega kapitala iz Slovenije. Prej sem vas videla, prikimali ste, mi
nismo politiki smo gospodarstveniki. Kako nevarno je lahko to izločanje kitajskih ponudnikov?
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GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Torej mednarodno sodelovanje na vsak način zelo pomaga pri plasiranju našega znanja drugod po svetu, po inovativnih
in okolju prijaznih rešitvah. S tem si želimo pomagat svetu in seveda zato moramo sodelovat z večjimi državami, s tujimi
partnerji. Tukaj gre za neke dolgoročne odnose in kot so povedali oni so poslovneži in se bodo tako obnašali tudi naprej
in če vlagamo v to nek dvom, neko nejasnost potem bodo nekoliko bolj previdni pri nadaljnjih odločitvah. Želijo si
stabilnosti, to si želimo pa tudi mi.
JANJA KOREN (voditeljica)
Kakšne bi lahko bile posledice tovrstnega izločanja? Se kaj bojite? Tako Bo za podjetja ki želijo stopiti na kitajski trg za
tiste, ki že sodelujete?
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Na nas, na podjetje Elaphe pogonske tehnologije zadeva ne bo vplivala, ker naše rešitve, naši produkti temeljijo na nekih
trdnih temeljih, na nečemu kar svet potrebuje in gre za res neko objektivno dobre stvari. Medtem, ko tiste panoge kjer je
konkurenčnost nekoliko težje zagotavljati, kjer so marže nižje pa je, seveda tam je pa zelo pomembno, da ne postavljamo
nekih nadaljnjih preprek.
JANJA KOREN (voditeljica)
Pomembna je Kitajska kot zunanja trgovinska partnerica. Pa vendar mi iz Kitajske veliko več, štirikrat več uvozimo kot
izvozimo, pokazali bomo. Lani smo tako izvozili, kot bomo pokazali na grafu za 266 milijonov, torej izvozili in uvozili za
več kot milijardo 100 milijonov evrov. V prvih osmih mesecih letošnjega leta se je uvoz povečal še za 14 odstotkov,
nekoliko tudi izvoz. In še to bomo dodali. Najbolj se je povečal uvoz zaščitne opreme, medicinske opreme, zaščitnih mast
celo za skoraj stokrat, še bolj dihalnih aparatov, rokavic za enkratno uporabo in tako naprej, kar je logično. Kakšne so še
priložnosti na Kitajskem, kako vi vidite te številke, bi jih lahko še povečali?
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GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Ja predvsem gre za to, da moramo razvijati in plasirati tam izdelke in rešitve z večjo dodano vrednostjo, stvari, ki so
vezane na elektroniko, na vozila, na ekološke produkte in v zvezi s tem imamo kar nekaj zanimivih rešitev. Seveda se pa
srečujemo z izzivi ker v teh novih razmerah je nekoliko težje zagotavljat sodelovanje z mednarodnimi partnerji, teže je
potovati na Kitajsko in tudi drugod po svetu, kar je pa seveda zelo pomembno. Naši sodelavci radi potujejo, radi
pomagajo proizvajalcem vozil pri integraciji naših rešitev in zdaj zadeva je nekoliko otežena.
JANJA KOREN (voditeljica)
Zdaj bomo videli koliko je kitajskih naložb v Sloveniji. Med največjimi, med večjimi tudi vaša, skupno jih je vseh tujih
naložb za 16 milijard, Kitajska je šele na 13. mestu s 330 milijoni, Gorenje je največja naložba. Pokazali bomo tudi še
nekaj največjih podjetij, ki so v delni ali večinski lasti kitajskih partnerjev. Najpomembnejše je, smo že večkrat rekli,
zaupanje pri vzpostavljanju stikov tako v poslovnem, trgovinskem kot pri privabljanju naložb. Kakšne so vaše izkušnje?
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Zelo pozitivne. Torej na Kitajskem imamo veliko prijateljev, da rečem, dobro se razumemo, radi potujemo tja. Je pa
podobno tudi drugod po svetu. Torej sodelujemo s podjetje v Združenih državah, v Evropi, v Aziji, tudi drugod.
JANJA KOREN (voditeljica)
In razlika, je težje priti do zaupanja na Kitajskem?
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Glede na naš odnos, glede na kulturo, ki jo gojimo v podjetju, glede na neko objektivno primernost naših tehnologij
mislim, da je razen še nekoliko bolj vzhodno kot je Kitajska, odnose zelo enostavno zgradit. Seveda pa jih je potrebno
potem tudi negovat, tako da si želimo, da bilo čim manj preprek in da bi imeli nekak prosto pot pri tem sodelovanju in da
se ne bi pojavljale kakšne nenavadne zunanje okoliščine, ki morda to omejujejo.
JANJA KOREN (voditeljica)
A čutite tudi vpliv kitajske politike, tudi dr. Kovač ga je omenjal?
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GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Pravzaprav ne. Mislim, da Kitajci so poslovneži, politika skrbi za to, da lahko posel, znanost, razvoj dobro tečejo. Želijo si
sodelovanja, tako kot mi. Sodelujemo z njihovim raziskovalci, krepimo ekipo v smeri, da bi lahko še več podpirali tuje
partnerje in to so za nas zelo zanimive stvari.
JANJA KOREN (voditeljica)
Poglejmo zdaj s čim si je Elaphe pridobil zaupanje kitajskega vlagatelja. Andreja Lešnik.
ANDREJA LEŠNIK (novinarka)
Nove rešitve na področju pogonskih tehnologij za električna vozila, ki že 14 let razvija zagonsko podjetje Elaphe, so
navdušile tudi vodilnega proizvajalca zavornih sistemov na Kitajskem, družbo APG. Ta je pred štirimi leti v slovensko
podjetje vložila 10 milijonov evrov in postala njen petinski lastnik.
Dr. MATEJ BIČEK (direktor operacij, Elaphe)
Tako, da nam razvojno pomaga pri naših produktih s tem, da razvijajo zavorne sisteme, ki so integrirani v naših motorjih.
ANDREJA LEŠNIK (novinarka)
Elaphe je razvil že več kot 20 patentiranih kolesnih pogonov za električna vozila, ki so jih preizkusili v 60 različnih
avtomobilih. S tamkajšnjim strateškim partnerjem, pa so na Kitajskem ustanovili skupno podjetje, v katerem imajo Elaphe
49 odstotni lastniški delež.
Dr. MATEJ BIČEK (direktor operacij, Elaphe)
Tam je zaposlenih 20 kitajski kolegov, vodi jih Slovenec, razvijajo proizvodne linije, hkrati imajo pa demonstracijsko linijo
za serijsko proizvodnjo, ki jo prikazujejo vsem potencialnim strankam za kitajski trg.
JANJA KOREN (novinarka)

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

Konkurenčno prednost Elaphejevih kolesnih elektromotorjev, je povečanje prostora za voznika, potnike in tovor, večja
energijska učinkovitost in odzivnost pogona, ter večja varnost.
Dr. MATEJ BIČEK (direktor operacij, Elaphe)
Smo prvi na svetu, glede tehničnih rešitev, glede same moči, samih navorov, ki so jih naši motorji sposobni generirat.
JANJA KOREN (novinarka)
Za raziskave in razvoj namenijo več kot polovico prihodkov, lani so jih ustvarili skoraj 4,5 milijona evrov, večinoma na
ameriškem, kitajskem in evropskem trgu. Dobre 4 milijone evrov, pa so nedavno prejeli od Evropske organizacije EIT
InnoEnergy, ki se ukvarja z inovacijami na področju obnovljivih virov energije.
Dr. MATEJ BIČEK (direktor operacij, Elaphe)
Ta sredstva bomo uporabili za nadaljnji razvoj in postavitev proizvodnih linij, za sestavljanje teh motorjev. In kot
katalizator, bomo to inštitucijo uporabili za nadaljnje investicije.
JANJA KOREN (novinarka)
Podjetje bo kljub korona krizi, letos poslovalo bolje kot lani. Pričakujejo 6 milijonov evrov prihodkov in pol milijona evrov
čistega dobička. Več kot polovica, od 70 zaposlenih, večina je razvojnih kadrov, dela od doma, ostali delajo v izmenah,
državno pomoč so koristili le v manjši meri.
ŠPELA ŠMAJDEK (kadrovska pisarna, Elaphe)
V proizvodnji, kjer pač tega dela od doma ne moremo zagotoviti, pa smo v bistvu poskrbeli, da so delovna mesta čim bolj
razmaknjene, za vse zaščitne ukrepe, da so toliko bolj striktno izvajajo.
JANJA KOREN (novinarka)
Elaphe se sicer pospešeno pripravlja na serijsko proizvodnjo v ZDA. Njihovi kolesni elektromotorji bodo vgrajeni v
električne poltovornjake, ameriške družbe Lordstown Motors, ki je odkupila eno od tovarn General Motorsa v Ohaiu.
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Dr. MATEJ BIČEK (direktor operacij, Elaphe)
Tam je sicer letno kapaciteto 400.000 vozil, ampak oni bodo štartali z 100.000, 40.000 vozil imajo že prodanih, z temi
predplačili.
JANJA KOREN (novinarka)
Vrednost posla ostaja skrivnost, bo pa korona kriza po Bičkovi oceni, pospešila množičnejši prehod na električna vozila,
kar se bo odrazilo tudi novih delovnih mestih. Čez 5 let, naj bi imel Elaphe že 300 zaposlenih.
JANJA KOREN (voditeljica)
Slovneski strokovnjaki, pa so med najboljšimi na svetu, na še enem področju. Na področju mineralnih voln, kar so
prepoznali tudi na Kitajskem. Ljubljanska Fakulteta za strojništvo, bo to svoje znanje tam tudi unovčila. Z eno od kitajskih
univerz, se je dogovorila za ustanovitev inštituta, katerega poslanstvo bo, prenesti znanje v industrijo, Sarah Neubauer.
SARAH NEUBAUER (novinarka)
Mineralna volna, je izolacijski material. Poznamo stekleno, kameno, keramično in druge vrste teh vlaken. Njihov razvoj in
proizvodnja, pa sta skrbno varovana skrivnost podjetij, ki se ukvarjajo s tem področjem.
Dr. BRANKO ŠIROK (Fakulteta za strojništvo)
Na svetovnem nivoju, je ta pretok znanja izredno zaprt, zato ker so pač firme konkurenčne med seboj in delajo
samostojne razvoje, pri katerem ne pustijo zraven prav dosti akademske svobode tistim, ki si želijo vključevat v ta
prostor.
SARAH NEUBAUER (novinarka)
Znanje slovenskih strokovnjakov, ki so zdaj zbrani na Fakulteti za strojništvo, izvira iz starejše slovenske industrije
izolacijskih materialov, predvsem iz razvojnega oddelka Terma Škofja Loka, ki ga je pozneje kupil zdaj izjemno uspešni
Kanuf Insulation. Na Kitajskem pa je kakih 100 podjetij, ki proizvajajo tovrstne izolacijske materiale, in za svoj razvoj
potrebujejo znanje. Našli so ga pri Slovencih.
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Dr. BRANKO ŠIROK (Fakulteta za strojništvo)
Smo se pojavili tudi kot povabljena inštitucije na Kitajskem, kjer smo se najprej srečali z industrijo. Mi nismo šli na
univerzo, mi smo šli v industrijsko okolje, kjer smo za to industrijo naredili par dobrih projektov. In seveda, potem je pa
prišel ta občutek, ki ga Kitajci imajo, da se da to v bistvu tudi koristno uporabit.
CHANGMING ZHANG (Univerza v Guangdongu)
Na ljubljanski univerzi deluje pri razvijanju mineralnih voln izkušena ekipa strokovnjakov, ki uživa svetovni ugled.
Guangdonška univerza za petrokemijske tehnologije se ponaša s širokim naborom panog in nadarjenih inženirjev ter
tesnimi vezmi z industrijo.
SARAH NEUBAUER (novinarka)
Inštitut za raziskave inteligentnih proizvodnih metod naprednih materialov, bodo vzpostavili v mestu Maoming. Kitajska
univerza bo investirala 250.000 evrov za materialne stroške in 300.000 evrov za stroške dela slovenskih raziskovalcev.
Dr. BRANKO ŠIROK (Fakulteta za strojništvo)
Mi smo se nekako odrekli lastništvu v tem inštitutu, pač pa mi damo samo know-how, ki ga znamo računat in izborili smo
si eno pravico, da bomo dolgoročno na teh projektih ostali kot partnerji.
SARAH NEUBAUER (novinarka)
Poleg tega bodo slovenski profesorji, predavali na doktorskem študiju mineralnih voln.
Dr. MITJA KALIN (dekan Fakultete za strojništvo)
Slovenska stran bo enostavno lahko predala svoje znanje, kar je izjemno pomembno. Istočasno bo dobivala dodatne
finančne vire, tako zaradi samega pedagoškega dela, kot zaradi novih projektov, v katerih bomo tudi mi, s temi novimi
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viri, lahko razvijali nova znanja, ki so danes neobstoječe. In glede na to, da smo danes na bistveno višjem nivoju, kot so
kolegi na Kitajskem, ne glede na to, da se predaje znanje na Kitajsko, bomo mi verjetno hitreje od njih napredovali tudi v
prihodnosti, z novimi znanji.
CHANGMING ZHANG (Univerza v Guangdongu)
To sodelovanje bo koristilo obema univerzama.
SARAH NEUBAUER (novinarka)
Računajo, da bodo tako izmenjava znanja, kot projekti v industriji, tekli še vrsto let.
JANJA KOREN (voditeljica)
Gospod Lampič. Potencial sodelovanja med Slovenijo in Kitajsko je torej še velik, tudi na področju znanja.
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Vsekakor. Seveda pa moramo nekaj tega znanja ohraniti tudi zase in ga plasirat v lokalno industrijo. Ker ni dovolj, da
samo v tujini obstajajo delovna mesta, ki potem vnovčijo to znanje, z nekimi produkti, ampak mora del tega ostati tukaj.
Za Elaphe je to zelo pomembno, ker tudi naš kader rad dela na stvareh, ki jih lahko kasneje preizkusi v praksi. Recimo
predstavljajmo si da delaš na neki elektroniki, programiraš krmilnik, ki poganja elektromotor, ali pa skrbi za dober nadzor
vozila, najlepše je potem to tudi preizkusit v praksi, videti kako se izdelek naredi, kako se izdelek izdela v večjih količinah,
in kako ga lahko na nekem preizkušališču dobro preizkusiš.
JANJA KOREN (voditeljica)
Trenutno je na Kitajskem okoli 40 slovenskih podjetij. V Sloveniji je okoli 130 podjetij, ki so v delni ali stoodstotni kitajski
lasti. Kako bi morali to sodelovanje razvijati še naprej, tudi v luči zdajšnjih političnih dogodkov?
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
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Jaz mislim, da enostavno je treba izhajati iz tistih osnovnih temeljev, iz fizikalnih zakonitosti, iz etike, iz neke dolgoročne
stabilne strategije, dobrimi medčloveški odnosi in navznoter in tudi navzven v svojih panogah. In to je zanesljiva formula
za uspeh.
JANJA KOREN (voditeljica)
In kaj polagate politiki na srce?
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Malo več preudarnosti, znanja, razmišljanja, poslušanja. Upam da bo kaj boljše no v prihodnosti.
Unknown speaker 16
Hvala lepa gospod Lampič.
GORAZD LAMPIČ (solastnik in direktor družbe Elaphe)
Prosim.
JANJA KOREN (voditeljica)
In to je vse v nocojšnji Točki preloma. Hvala vsem, da ste bili z nami. V Studio 3 se dobimo spet, čez teden dni. Srečno.
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Pomemben dan za Koroško: Tretja razvojna
os vse do mejnega prehoda Holmec
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Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. (Foto: STA)

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je včeraj podpisal predinvesticijsko zasnovo za cesto od
Otiškega vrha do Holmeca, za kar so se Korošci zavzemali že od samega začetka.
“Današnji dan je pomemben za Koroško! Podpisal sem predinvesticijsko zasnovo za hitro cesto od
Otiškega Vrha do meje z Republiko Slovenijo na Holmcu! Tretja razvojna os se tako ne zaključuje v
Dravogradu in dobiva končno podobo,” je na Twitterju zapisal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in ob
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zapisu objavil video podpisa zasnove. S tem je Vrtovec potrdil svojo opredelitev do gradnje hitre ceste vse
do mejnega prehoda z Avstrijo.
Konec avgusta se je infrastrukturni minister Jernej Vrtovec ob obisku Koroške opredelil do tega, da je 3.
razvojna os smiselna samo v primeru izgradnje do mednarodnega mejnega prehoda Holmec. Znano je, da
je že infrastrukturno ministrstvo Alenke Bratušek sprožilo postopke za prostorsko umeščanje odsekov
Slovenj Gradec – Dravograd in Dravograd – Holmec, a je pri tem prihajalo do nemalo birokratskih ovir,
pojavljale pa so se tudi ideje in pobude, da se naj hitra cesta zaključi v Dravogradu ali celo v Slovenj
Gradcu. S podpisom predinvesticijske zasnove pa je minister Vrtovec potrdil namero gradnje ceste vse do
Holmeca, za kar se od samega začetka zavzema tudi Odbor za izgradnjo 3. razvojne osi in Mladinska
iniciativa za 3. razvojno os.
Prva dela na 3. razvojni osi so se oktobra že začela, in sicer na odseku Gaberke. Vrednost gradnje odseka,
ki znaša znaša 8,5 milijonov evrov, obsegaja ureditev gradbišča, pripravljalna dela za dostopno cesto do
deponije Premogovnika Velenje ter gradnjo 200 metrov štiripasovne ceste, vključno s preureditvijo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tamkajšnjih regionalnih cest in njihovih navezav.
Več si oglejte na portalu e-koroška
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Ustavlja se javni potniški promet in zapirajo
nenujne trgovine; predvideno trajanje novih
omejevalnih ukrepov 14 dni, potem
nadzorovano sproščanje
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Minister za zdravje Tomaž Gantar. (Foto: Vlada RS)
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Vlada je na današnji seji podaljšala večino dosedanjih ukrepov, hkrati pa je sprejela nekatere
dodatne omejitve. Po besedah ministra za zdravje Tomaža Gantarja bo s soboto ustavljen javni
potniški promet, od ponedeljka pa bodo znova zaprte nenujne trgovine. Ukrepi bodo veljali
naslednjih 14 dni. Vlada je na današnji seji tudi odločila, da se s petkom prepovejo vsa zbiranja,
razen družin in znotraj istega gospodinjstva, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Prav
tako od ponedeljka lastništvo nepremičnine ali plovila ne bo več med izjemami za prehajanje meje
brez karantene.
Šolanje bo v prihodnjih 14 dneh še vedno potekalo na daljavo, vrtci pa bodo delovali le za nujne primere. V
zaprtih prostorih bodo lahko trenirali samo poklicni športniki.

Oglejte si še: Slovenija plačuje astronomsko ceno influencerjev, protestnikov in neodgovorne
opozicije, zlizane z mediji: V sredo ugotovljenih 1925 novih okužb s koronavirusom, umrlo pa je 41
ljudi!

Tako kot ob prvem valu epidemije bo znova ustavljen javni potniški promet, prav tako delo šol voženj. Bodo
pa lahko vozili taksiji. Upravne enote bodo lahko opravljale le najnujnejša opravila. Vulkanizerji bodo delali,
prav tako dimnikarji, je na današnji novinarski konferenci povedal Gantar.
Stikov in kršitev odlokov je še vedno preveč
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Industrijska proizvodnja bo normalno delovala naprej, prav tako gradbeništvo v nenaseljenih gradbiščih. Vse
nenujne trgovine bodo znova zaprte, tudi trgovski centri. Še naprej bodo odprte trgovine s hrano, lekarne,
banke in pošte. Po ministrovih besedah vsi ukrepi veljajo naslednjih 14 dni. Odlok, ki se nanaša na
gospodarstvo, bo sprejet v petek, njegovi ukrepi pa bodo začeli veljati v ponedeljek. Ostali ukrepi bodo začeli
veljati v petek oziroma konec tedna. Javni promet bo tako denimo prenehal obratovati v soboto. Po besedah
Gantarja je namen ukrepov v največji možni meri omejiti stike med ljudmi, saj trenutni ukrepi še ne dajejo
povsem zadovoljivih rezultatov. Klub veljavnim omejitvam je med ljudmi še vedno precej stikov, pa tudi
kršitev odlokov, čeprav se veliko ljudi ukrepov tudi drži, je dejal.
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Zbiranje samo še v okviru družine
Doslej je bilo dovoljeno zbiranje do šest oseb. To ne bo več mogoče, razen če bodo zbrani člani družine oz.
člani skupnega gospodinjstva. Še naprej velja omejitev gibanja med občinami, ki vsebuje vse doslej veljavne
izjeme, kot so prihod na in odhod z dela, opravljanje kmetijskih, gozdarskih in gospodarskih dejavnosti,
dostop do zdravstvenih, sodnih, upravnih in drugih storitev, “če tega nimate v svoji občini”, je spomnil
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minister za notranje zadeve na današnji novinarski konferenci.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs. (Foto: STA)

S ponedeljkom pa bodo začele veljati tudi spremembe glede prehajanja državne meje. Doslej so lahko
lastniki nepremičnin in plovil prehajali mejo za 48 ur, ne da bi pri vrnitvi potrebovali negativni test na
koronavirus ali šli v karanteno. Te izjeme ne bo več, je dejal Hojs.
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Prav tako ne bo več mogoč obisk ožjih družinskih članov v roku 72 ur zunaj EU oziroma
schengenskega območja. “Po domače, preživljanje vikendov v BiH ali Srbiji ne bo več mogoče,” je
dodal Hojs.

Do sedaj je veljalo tudi, da so osebe, ki jim je bila odrejena karantena zaradi prihoda v Slovenijo iz
rdeče države, imele možnost predčasne prekinitve karantene z negativnim testom na koronavirus. Ta
ukrep sicer ostaja, a lahko karanteno na tak način prekinejo šele po petih dneh.

Del ukrepov, ki bodo začeli veljati že v petek, pa je tudi izjema v delu odloka, ki je doslej prepovedoval
vsa shajanja, slavja, poroke, ter maše in verske obrede. Od petka bo namreč dovoljena sklenitev
zakonske zveze, a le ob predčasnem soglasju ministrstva za delo.

Vlada je poleg zagotavljanja nalog, ki jih mora kljub omejitvam opravljati država, kot so delovanje vlade,
parlamenta, občin ter javnih služb, dodala še delovanje organov političnih strank, s čimer so po Hojsovem
stališču “razblinili dileme, ki so se pojavljale o tem, ali je vlada želela omejevati delovanje katerekoli stranke
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oziroma organe teh strank”.
Vlada je za 14 dni podaljšala tudi že veljavne določbe glede obveznosti razkuževanja rok v večstanovanjskih
stavbah ter režim v šolah in vrtcih, še piše STA.
Sara Kovač
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Veliki cenzor
Notranji minister Aleš Hojs se sprašuje o smislu financiranja
umetnosti, ki mu ni všeč
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Tvit notranjega ministra in glavnega filmskega financerja ter poznavalca umetnosti Aleša Hojsa
Ko je Aleš Hojs postal minister za notranje zadeve, je postal tudi najvplivnejše ime slovenskega filma;
le od njegove dobre volje je odvisno, ali bomo pri nas sploh še posneli kak film in ali bodo družine
filmskih delavcev, ki že leto dni niso prejeli plačila za že opravljeno delo, prihodnji mesec lahko
plačale račune in si kupile hrano. Da je kot predsednik vladnega odbora za državno ureditev in javne
zadeve pristojen tudi za film, ni njegova krivda; gre za potezo prejšnje vlade, ki je filme uvrstila med
ključne državne investicije, kakršna je denimo gradnja bolnišnic, in te potrebujejo odobritev številnih
instanc, od kulturnega in finančnega ministrstva do vlade.
Je pa Hojs odgovoren za to, da gradiva, v katerem so zahtevki za filme, brez tehtnega pojasnila na
sejo »svoje« komisije ni uvrstil že vse od maja. S tem je film doletela blokada, zaradi česar je
zaskrbljenost te dni izrazila tudi Zveza direktorjev evropskih filmskih agencij. Zato je treba vsak njegov
komentar o slovenskem filmu vzeti skrajno resno.
To velja tudi za Hojsov četrtkov tvit o filmu Mihe Mazzinija Izbrisana, ki si ga je minister dan prej
ogledal na TV Slovenija. Ni bil zadovoljen. Nad filmom, posnetem po istoimenskem romanu istega
avtorja, je bil ogorčen. »Prikazovanje naše države, ki da je celo otroke ločevala od staršev, materam
prepovedovala dojenje novorojencev, urednikom pa poročanje o tem, je vrhunska manipulacija,« je
zapisal. A tu se ni ustavil. »Sramota, kaj plačujemo!« je zarohnel. In še: »Aja, to je umetniška
svoboda, prispodoba, kot krvave mize.« Ciljal je na gverilsko inštalacijo pred ministrstvom za kulturo,
ki je sporočala, da kultura pod aktualno vlado krvavi.
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Judita Franković Brdar, glavna igralka v filmu Izbrisana s prerezano osebno izkaznico v roki
Ministrov tvit je problematičen. Razlogov je več, eden ključnih pa je, da zanika posledice ene največjih
sramot samostojne Slovenije, nezakonitega izbrisa več kot 25.000 ljudi iz registra stalnega
prebivalstva. To rasistično dejanje, ki je leta 1992 večinoma prizadelo ljudi, rojene v drugih republikah
nekdanje Jugoslavije, je imelo boleče posledice; nenadoma so ostali brez veljavnih dokumentov,
zavarovanj, možnosti zdravljenja, nekatere so izgnali iz države, čeprav so tu živeli desetletja, družine
so razpadle. Da, naša država je tudi otroke ločevala od staršev. Zato »vrhunska manipulacija« ni film,
ki temelji na fiktivni zgodbi, temveč ministrov tvit.
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Drugi ključni razlog, zakaj je tvit problematičen, pa je seveda, da se je minister, ki ima trenutno v
rokah usodo slovenskega filma in njegovo financiranje, sploh lotil vrednotenja filma. Ko politiki začno
presojati umetnost, ko se vtaknejo v to, katera si zasluži državno sofinanciranje in katera ne, se
namreč znajdejo na spolzkem terenu, ki resno smrdi po političnih pritiskih in cenzuri.
Hojs ni edini, umetnike napadajo in jim žugajo tudi drugi njegovi kolegi iz SDS, vključno z Janšo in
Mahničem. A Hojs je s svojim tvitom odgovoril na vprašanje, zakaj zadržuje gradiva in onemogoča
izplačila filmskim ustvarjalcem za že opravljeno delo.
To se zdi še toliko bolj verjetno, ker je isti dan na vprašanje nekdanje ministrice za kulturo Majde
Širca, zakaj je slovenski film trenutno povsem zablokiran, na Twitterju odgovoril: »Ni še usklajeno z
vsemi pristojnimi. Po ogledu včerajšnjega filma Izbrisana pa se tudi sam začenjam spraševati kaj (če
sploh kaj) ima smisel financirati.« Temu je dodal, da to »ni v moji pristojnosti, saj so za presojo
umetniške vrednosti pristojni drugi«, a film Izbrisana je zanj »prava SRAMOTA«
Avtor filma Izbrisana Miha Mazzini je na svojem Facebooku medtem zapisal: »Policijski minister je
videl film Izbrisana in že drugi dan mu ne gre iz glave. Dobro. Upajmo, da bo prej ali slej prišel tudi do
dejanskega izbrisa in njegovih posledic.«
Delite članek
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Dovolj je, naj ostanejo brez beliča
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Kdor tepta načela pravne države, bo v prihodnje kaznovan.
Države, kot je Madžarska, kmalu utegnejo ostati brez
evropskih milijard.

Madžarski premier Viktor Orbán ob začetku gradnje daljnovoda Cirkovce – Pince 14. oktobra 2020
© Borut Krajnc
Madžarski premier Viktor Orbán je uistosmeril poročanje tako rekoč vseh medijev v državi, dosegel
podreditev pravosodja oblasti in iz države pregnal eno od univerz. A ravno on zdaj tistim, ki govorijo o
svobodi tiska in pravni državi, očita intelektualno zatiranje. Madžarska in Poljska želita samo živeti,
kot se jima zdi prav, je Orbán pred kratkim povedal v javnem nagovoru, kot bi ju hotel Bruselj pri tem
ovirati.
Orbán in Jarosław Kaczyński, vplivni poljski politik, premierov namestnik, v svojih izjavah Evropsko
unijo predstavljata kot zatiralski stroj, norčujeta se iz nje, hujskata proti njej in jo kritizirata, pa kljub
temu dobivata bogata sredstva iz njene malhe. Bruselj je to doslej lahko samo nemočno opazoval in
še naprej nakazoval milijardno pomoč v Varšavo in Budimpešto.
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A tega bo zdaj menda konec. Evropski parlament in nemška vlada, ki trenutno predseduje
evropskemu svetu, sta po večtedenskih pogajanjih dosegla dogovor, po katerem bo poslej kršiteljicam
načel pravne države mogoče omejiti finančno pomoč.
V sedemletnem proračunu, ki bo veljal od januarja, bo odobritev sredstev odvisna od spoštovanja
standardov pravne države. Uradno naj bi tako preprečili zlorabo evropskega denarja, v resnici pa bi s
tem instrumentom lahko kaznovali države pod vodstvom populistov, med katerimi najbolj izstopata
Orbán in Kaczyński.
Evropska komisija bo v prihodnje pozorna na takšne kršitve in bo svetu držav članic predlagala kazni.
V največ treh mesecih bi svet nato s kvalificirano večino odločil, ali naj se finančna pomoč omeji. Za
takšen ukrep bo nujno soglasje 15 od 27 držav. Ta meja je za okus evropskega parlamenta sicer
previsoka, Madžarski in Poljski pa se zdi prenizka; za vse države sta zahtevali pravico do veta.
Mehanizem naj bi uveljavili že, če bi obstajalo zgolj tveganje za zlorabo evropskega denarja. Določili
so tudi konkretne pogoje za odobritev sredstev, med katerimi sta neodvisnost pravosodja in
učinkovitost organov pregona pri preiskovanju davčnih utaj in korupcije, torej ravno tista področja, na
katerih imata Poljska in Madžarska velike težave.
Manfred Weber, vodja Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu, je prekipeval od
navdušenja nad »zgodovinsko odločitvijo«, ki so jo sprejeli v četrtek. »Slavimo zmago za EU,« je
menila Iratxe García, voditeljica socialdemokratske frakcije.
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Kompromis hvalijo tudi pravniki. Glasovanje s kvalificirano večino seveda pomeni, da bo težje
preprečiti pretakanje milijard v grešne države, vendar to po njihovem mnenju ne bo bistveno otežilo
postopka. Mehanizem bi zato lahko postal »natezalnica«, s katero bi dosegli želeni učinek.
Parlament in svet EU morata še potrditi kompromisni predlog. Pri tem glasovanju Poljska in
Madžarska nimata pravice do veta. Orbánu in Kaczyńskemu tako ostaja le še en način, da preprečita
potrditev mehanizma – morala bi torpedirati celotni proračun EU s koronsko pomočjo vred. Sveženj,
vreden 1,8 bilijona evrov, morajo države članice potrditi soglasno. Orbán je že odkrito zagrozil z
vetom, če bo mehanizem, ki bo zagotavljal spoštovanje načela pravne države, potrjen.

V sedemletnem proračunu EU, ki bo veljal od januarja, bo
odobritev sredstev odvisna od spoštovanja standardov pravne
države.

Gre le za prazne grožnje, kajti tudi Madžarska in Poljska nujno potrebujeta koronsko pomoč. Če se
bosta kljub temu odločili za blokiranje, bi EU sklad za pomoč lahko preoblikovala v večstranski
dogovor, a v tem primeru vanj ne bi vključila Varšave in Budimpešte. Marek Prawda, predstavnik
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evropske komisije v Varšavi, je za novičarsko stran Businessinsider.com.pl pojasnil: »Poljska bi potem
ostala brez beliča.«
Poleg tega je poljska vlada tudi pod notranjepolitičnim pritiskom. Pred kratkim je prestopila kričeče
rdečo črto EU, ko je večkrat pokazala nespoštovanje do evropskega sodišča. Aprila so luksemburški
sodniki odredili, da mora disciplinska zbornica poljskega vrhovnega sodišča, ki jo je ustanovila poljska
vlada pod vodstvom stranke Zakon in pravičnost, nehati delovati. Zbornica lahko po odredbi politike
odpokliče sodnike, jim prepove delo in jim naloži denarno kazen. Poljska se za ukaz evropskega
sodišča ni zmenila in zbornica je na primer šele pred kratkim vrnila imuniteto sodnici iz Krakova, ki ji
tožilstvo – menda neutemeljeno – očita korupcijo.
Poljaki se vse bolj množično odvračajo od svoje vlade, in to ne le zaradi takšnih odločitev. Tako je tudi
zato, ker je ustavno sodišče, v katerem sedijo skoraj izključno sodniki, zvesti stranki Zakon in
pravičnost, pred kratkim razglasilo, da umetna prekinitev nosečnosti ni v skladu z ustavo. Splav je
zdaj dovoljen le po posilstvu ali če je ogroženo življenje nosečnice.
Po tej odločitvi se na ulicah vsak dan zbere na tisoče ljudi in stranka je v raziskavah javnega mnenja
izgubila deset odstotnih točk podpore. Zadržanje evropskih sredstev bi lahko še dodatno okrnilo
priljubljenost stranke Zakon in pravičnost, sploh ker v skladu z neko raziskavo javnega mnenja novi
mehanizem EU podpira kar 72 odstotkov Poljakov.
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Se je/bo gradbeništvo izognilo koronakrizi
RADIO SLOVENIJA 1, 12.11.2020, STUDIO OB 17-IH, 17:04
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Lepo pozdravljeni. Gradbeništvo je eno od redkih panog, na katerih epidemija ne pušča bistvenih posledic. Gradi se,
obnavlja, odprtih je veliko manjših in večjih gradbišč. Pričakujemo pa tudi nekaj velikih infrastrukturnih projektov. Koliko
bodo vanje vključeni tudi naši gradbinci, kaj se bo gradilo in predvsem kakšno je zdaj stanje v gradbeništvu, o tem v
današnji oddaji. Z nami so Gregor Ficko, direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri
Gospodarski zbornici, Kristjan Mugerli, direktor družbe Kolektor CPG, Bogomir Kovač, redni profesor na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani in moje ime je Alenka Terlep. No, ker nas zanima kaj vse se bo še gradilo, smo v oddajo vabili DRI,
Družbo za upravljanje investicij, ki meni, da ni pravi naslov. Pa tudi Direkcijo za infrastrukturo, kjer imajo preveč
zadolžitev, da bi si lahko vzeli čas. Smo pa z direktorico Lilijano Herga uspeli posneti kratek pogovor. Slišali ga boste
lahko v nadaljevanju. Zdaj pa bomo začeli malo bolj neobremenjeno. Gradbeništvo je precej odvisno od tudi vremenskih
razmer. Gradišča zaključujejo v zelo ugodnih vremenskih razmerah. Gospod Mugerli, bo to prispevalo k ugodnim
rezultatom?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Lepo pozdravljeni. Hvala za vabilo. Ja, sigurno teh par tednov zdaj, ko je kar solidna, tako lepo jesensko vreme, smo
dejansko na vseh gradbiščih povečali intenziteto in dejansko delamo praktično vse dni v tednu. Na ta način seveda
uspemo oddelati vse tiste pogodbe, ki smo jih podpisali v preteklosti in moram reči, da se bo to verjetno tudi na koncu
kljub nekakšnemu izpadu zaradi epidemije, ki je pač bil vseeno, ne bo toliko poznalo v naših poslovnih rezultatih.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Kje je bil ta izpad?
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KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Nekateri naročniki, predvsem privatni sektor se je predvsem v prvem valu, torej spomladanskem valu ustrašil in dejansko
so investicije, katere so jih imeli pripravljene, da štartajo, so jih nekako ustavili in tisti izpad privatnega sektorja je bil,
seveda se je poznal. Mogoče nam kot našemu podjetju, ki nismo toliko prisotni na privatnem sektorju, niti ne toliko,
ampak ostalim podjetjem, ki delujejo v gradbeništvu, pa kar drastično. Tako, da to pomanjkanje, seveda saj s tem drugim
valom privatnega sektorja, torej ta krč investicij v privatnem sektorju sedaj tudi v drugem valu se dejansko čuti in moram
reči, da se je predvsem na tem segmentu kar zmanjšalo povpraševanje.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Torej gospod Ficko, to bo pravo vprašanje za vas. Kako pravzaprav je epidemija prizadela gradbeništvo, če sploh?
Predvsem najbrž res v tem prvem valu, nekaj časa se gradbena dovoljenja niso izdajala. Zdaj eno so veliki infrastrukturni
projekti, drugo so pa manjša gradbišča pa tudi visoke gradnje, tukaj se malo gradi, prazne rekonstrukcije pa čistilne
naprave, kanalizacije in podobno. Skratka kako stoji gradbeništvo v času epidemije?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Torej moram reči, da po analizah, ki smo jih izdelali na Zbornici gradbeništva, je v
bistvu gradbeništvo ena od gospodarskih panog, ki je v bistvu imela res en minimalen nihaj zaradi epidemije covid 19,
predvsem v tem spomladanskem obdobju, za katerega so že podatki. Jaz sem tudi zelo vesel, da je temu tako. Mi smo
naredili tudi analize številčne, kaj se je dogajalo v tem času, imamo podatke do konca avgusta. Zdaj za september so še
v obdelavi, ampak mogoče zanimivo za poslušalke in poslušalce, recimo vrednost izvedenih gradbenih del v mesecu
avgustu je bila za 2,5 odstotka višja kot mesec prej. Potem v primerjavi z mesecem avgustom lanskega leta, se pravi
2019 je bila vrednost opravljenih gradbenih del v avgustu 2020 za 4,8 odstotka višja. Če pa že gledamo primerjavo, se
pravi obdobje 2018, 2019, 2020, se pa že vidi, da se ta kontinuiteta zmanjšuje, vendar ne za veliko. 3,8 odstotka je bila
nižja vrednost gradbenih del v primerjavi z istim časovnim obdobjem januar, avgust 2019. Tukaj se strinjam s kolegom
Mugerlijem, mi smo zabeležili konstantno rast na gradbenih in inženirskih objektih, se pravi zahtevne gradnje. Tukaj

89

Radio Slovenija 1, Studio ob 17-ih - 17:04
Država: Slovenija

12.11.2020
Četrtek

Kazalo
Trajanje: 56:00

2 / 13
predvsem spada noter, spada noter projekti, torej infrastrukturni projekti. Se pravi vpliv države, ki zaganja nekatere
projekte, in je nekatere tudi nadaljevala še iz preteklih let. Medtem, ko se je odstotek realizacije na stavbah, se pravi na
stanovanjskih gradnjah in pa na investicijah, ki jih izvajajo torej pravne osebe, se pravi podjetja, začel zmanjševati.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Zakaj se, pa ves čas govorimo, da primanjkuje stanovanj, ta delež gradnje zmanjšuje?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Stanovanja so še ostala nekje v nekem minimalnem znižanju, se pravi tam okrog odstotka. Medtem, ko torej
nestanovanjske gradnje, tukaj gre za industrijske, za poslovne, pa se je znižal ta odstotek za okrog 7 procentov.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Zakaj?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Torej se strinjam s tem, kar je kolega Mugerli povedal, v gospodarstvu se je seveda, torej v gospodarstvu, ki dela na
proizvodnih aktivnostih, ki pa seveda z aktivnostmi razvoja investicij torej širi svoje kapacitete in pri tem potrebuje
gradbince, je očitno prišlo do neke zavore oziroma preplaha, kaj bo in so se seveda določene investicije na tem področju
začele zaustavljati. Tako, da ključen bo seveda rezultat realizacije v celotnem letošnjem letu. To bomo videli šele v
prihodnjem letu. Mi še vedno ocenjujemo, da bo nominalna vrednost izvedenih del v gradbeništvu v letošnjem letu sicer
malenkost manjša kot je bila v lanskem letu, v letu 2019, ko je znašala 2,413 milijarde evrov. Letos ocenjujemo okrog 2,2
odstotka manj. Ampak je pa en drug podatek, ki malo skrbi, je pa ta, da v bistvu pa ta nominalna vrednost pada že od
leta 2018, sicer za minimum, vendar pada.
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ALENKA TERLEP (voditeljica)
Gospod Kovač, vse gospodarske krize so se reševale z infrastrukturnimi projekti. Pri nas smo sicer pustili s krizo 2008,
da je gradbeništvo pri nas propadlo in se pravzaprav dobro pobralo šele leta 2017. Je pa gradbeništvo velik
zaposlovalec, v ožjem smislu zaposluje 66 tisoč ljudi. To pa pomeni tudi polnitev pokojninske, zdravstvene blagajne,
davka od plač in podobno. Kako pomembno je torej gradbeništvo, zdaj če pričakujemo, da bo pravzaprav po epidemiji
nastopila kriza, cela vrsta panog propada, cela vrsta stečajev bo, kako pomembno je torej gradbeništvo, če bomo seveda
gradili infrastrukturne projekte?
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
No, nesporno v ekonomskem pogledu na recimo državno ekonomijo je gradbeništvo eno izmed tistih področij, ki ima
največji multiplikativni učinek in ki je hkrati tudi v slovenskem gospodarstvu v preteklosti imelo najbolj neposreden, tudi
zelo velik delež, nekje kot sektor je na tretjem mestu, ampak se je treba zavedat, da recimo, če ga primerjamo morda s
turizmom, primerjava bo morda zato dobra, ker smo turizem kot sektor reševali v tej krizi. Gradbeništvo recimo sicer, ki
ga ni bilo treba reševati, smo ga pustili, ampak hočem reči samo po merilih, nekje 8 odstotkov BDP-ja recimo v času, ko
je bilo pravzaprav na vrhuncu, z 10-imi, 12-imi odstotki recimo satelitskih računov, se pravi bolj modelskih izračunov kot
jih recimo dobi turizem, tukaj pravzaprav vidimo neko neposredno realno težo nekega sektorja pa morda kakšne druge
sektorje. Zdaj problem seveda slovenskega gospodarstva in tudi slovenske ekonomske politike in razvojne politike je, da
sektorje slabo obvladuje in zaradi tega je tudi gradbeništvo bilo toliko časa, v teh 10-ih letih pravzaprav na stranskem tiru.
To je panoga, ki je bila seveda 2007, 2008 na vrhuncu, ki je potem doživela najmočnejši padec, popoln zlom, tudi
strukturni zlom znotraj velikih nosilnih podjetij, in ki se je pravzaprav 10 let šele vračala pa še danes ni pravzaprav tam,
kjer je. Je pa seveda imela v zadnjih nekaj letih relativno visoko dinamiko in v tej krizi, ki je zdaj nastopila, bo najbrž tista
panoga, ki bo morda najmanj prizadeta. Zopet ji ne posvečamo na nek način dovolj pozornosti, premalo gledamo njene
posebnosti in ta posebnost, ki jo ta sektor ima, zlasti z vidika antikriznega delovanja, je da so, oba kolega sta povedala,
zasebni sektor je zelo občutljiv, se pravi investiranje v gradbeni sektor s strani zasebnih investitorjev zelo hitro seveda
upada zaradi velike stopnje negotovosti. Vidite, da je recimo prvi ali drugi val, za drugega še ne moremo čisto dobro
ocenit, ampak pri prvem valu so zasebni investitorji ocenili visoko stopnjo negotovosti. Visoko stopnjo rizičnosti,
investicije so zlasti v zasebnem sektorju, nestanovanjske gradnje začeli ustavljati, kajti podjetniški sektor preprosto ni
želel investirati, ker se je bal investirat. Javne investicije so pa v bistvu zastale, ali pa niso bile tako poudarjene kot bi
seveda lahko bile. Se pravi mi zdaj beležimo sicer nekolikšen upad, v resnici bi mi morali v teh pogojih pravzaprav imeti
ekspanzijo javnih investicij v gradbeništvu.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
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Mislite, da ta država se ne bo odločila v tej smeri, da bi z infrastrukturo oziroma s projekti reševala krizo?
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Mislim, da sicer nadaljuje, ampak ima absolutno premajhen poudarek. Se pravi zaradi tega, ker ta država ne samo v
okviru te vlade, ampak tudi že prej, premalo stavi na sektorski pogled in iz tega vidika potem tudi tako imenovane
strukturne ekonomske razvojne politike premalo upoštevajo tako imenovane multiplikativne učinke. V gradbeništvu je
multiplikativni učinek dokazano med največjimi, če ni največji.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
To se pravi, govorimo o pohištveni, betoni, materialih..
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Govorimo recimo evro, ki ga jaz vložim v recimo tako imenovane gradbene projekte, na koncu daje seveda tako
imenovani skupni učinek k BDP-ju, h gospodarski rasti in tako dalje, k zaposlenosti. Skratka k vsemu tistemu, kar
pravzaprav danes preprosto pomeni narodno gospodarsko stanje, blaginje. Se pravi to je tisto, kar je seveda morda eno
izmed ključnih spoznanj tudi ob tej krizi. Gradbeništvo nismo dovolj izkoristili, kljub temu da je zdaj panoga na srečo v
dobri kondiciji.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Pa ne gre samo za gradbeništvo, pač pa da so to pravzaprav projekti, objekti, ki jih potrebujemo, pa naj gre za ceste,
domove za starejše, bolnišnice.
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Karkoli, to je še druga plat zgodbe, se pravi kaj gradbeništvo pravzaprav prispeva k rasti blaginje, zdaj se pogovarjamo
zgolj z vidika nekih, lahko bi rekli makroekonomskih, podjetniških in socialnih učinkov.

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

ALENKA TERLEP (voditeljica)
Gospod Ficko, kje pravzaprav, na čem živijo gradbene firme, so to bolj veliki infrastrukturni projekti? Vemo, da po
desetletju bomo končno, pravzaprav v zadnjem desetletju je bil samo odsek Gruškovje zgrajen, da bomo gradili oziroma
en objekt se že gradi, torej Karavanke, ki pa so ga dobili Turki. Pred nami je še tretja os in pa drugi tir. Skratka veliki
infrastrukturni projekti. Ampak kakšen delež pa imajo tudi manjši, govorimo o raznih obnovah, kanalizacijah, čistilnih
napravah, nenazadnje na primer kolesarskih stezah, kakšen je pravzaprav ta delež, na čem živijo gradbene firme?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Vsak segment investicij, bodisi da gre za javne investicije, bodisi da gre za zasebne oziroma privatne investicije, seveda
za sektor gradbeništva izredno pomemben. Mi moramo nekaj vedet, da od propada velikega dela gradbenih podjetij
konec leta 2010 oziroma 2011 so podjetja, ki so preživela in ki so danes nekje na slovenskem trgu prisotna in tudi
predstavljajo jedro gradbene operative, na katero bi seveda država torej morala računat, kot na tisti del slovenskega
gospodarstva, ki bo pač nosil breme, ne samo zdaj v pandemiji, ampak tudi breme izgradnje infrastrukture, objektov in
vsega tega, kar država potrebuje in vemo, da potrebuje zelo veliko. To nas je predvsem sedaj ta kriza, nam pokazala, je
ta, da so gradbinci seveda se preživljali z vsemi projekti, od gradnje trgovskih centrov, od gradnje industrijskih objektov,
tudi moram reči, da je Direkcija za infrastrukturo in DARS seveda pa tudi investitorji na področju energetskih gradenj, da
so seveda pridodali nek delež, kar velik delež k temu.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Pa bi lahko določili te deleže, od česa živijo gradbinci?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Lahko rečemo, da je tega okrog 60 do 70 procentov.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Česa, velikih projektov?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
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Velikih projektov, vendar je treba tukaj jasno povedat dvoje. Prvič, to kar je prof. Kovač govoril, mi smo že pred leti
izračunali, da v bistvu od vložene milijarde evrov, ki jo država investira v razvoj državne infrastrukture, ki je v bistvu njena
last, saj gradi zase, se približno ena tretjina vrne nazaj v proračun, bodisi skozi davek na dodano vrednost, bodisi skozi
posredne davke, bodisi skozi nabavo repromaterialov, dobičke podjetij. Skratka ljudje so zaposleni, ni stroškov na
socialnih transferjih, to je ena stvar. Druga stvar pa je, da ima Slovenija torej realno cel kup potreb, od prometa do
socialnih ustanov, socialne infrastrukture, šolskih objektov, energetskih obnov, ki bo jih v bistvu morala izvest, ki jih bo
morala izvest, ne da razmišljamo ali bi jih izvedli, ampak jih moramo izvest.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Torej gre tudi za ljudi, ne samo za gradbeništvo.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Poglejte, mi smo zdaj ugotovili, šele v času zadnjih dveh let, ko nas je demografska kriza prisilila, da smo začeli o tem
razmišljat...
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Da nimamo domov za starejše.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Recimo nimamo domov za starejše občane.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Gospod Mugerli, če pogledamo Kolektor, kako je pri vas razdeljen ta delež, od česa največ živite, so to veliki projekti,
pravzaprav tam je usmerjen pogled vse javnosti in tudi politike?

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

KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Ja, glejte, saj mi imamo v drugem delu našega imena Cestno podjetje Nova Gorica. Torej dejansko smo bili ustanovljeni
pred več kot 50 leti kot cestno podjetje, torej vzdrževalec javne infrastrukture. Torej državne, lokalne in to imamo še
vedno danes v našem DNA-ju, da se tako izrazim in mi okvirno okrog 80 procentov prihodkov ustvarimo na trgu javnih
naročil. Od tega sicer eno četrtino, slabo recimo v sosednji v republiki Hrvaški, ostalo pa na domačem torej trgu javnih
naročil. Pri nas so potem največji investitorji seveda Direkcija za infrastrukturo, kjer smo pač tudi vzdrževalci slabih 700
oziroma 800 kilometrov državnih cest. DARS, kjer pač izvajamo razna obnovitvena dela na avtocestah. Tukaj moram
reči, da zelo pozdravljam to odločitev, da smo v prvem valu epidemije, ko res ni bilo prometa na avtocestah, tukaj
praktično dnevno z dvema skupinama izvajali ta nujna intervencijska krpanja. Potem na investicijah, delamo dejansko
prvo etapo tretje razvojne osi. Imamo pač seveda tudi druge naročnike, kot so recimo družba 2TDK, kjer končujemo
pripravljalna dela za drugi tir, Luko Koper, v nuklearki smo zelo prisotni, tako da ja, mi imamo dejansko s temi velikimi
javnimi naročniki na nivoju države praktično slabih 60, 70 procentov
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Potem bom pa še to vprašala. Zakaj ste si pravzaprav tako zelo prizadevali dobiti ta posel na Karavankah, ki so ga zdaj
vemo dobili Turki?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Ja, glejte, posel na Karavankah je dobrih 100 milijonov ali pa recimo okrog 100 milijonov evrov petih letih, to je dejansko
20 milijonov evrov letnega prihodka, to je 20 procentov naših nekako prihodkov in dejansko je to posel, kateri se nekako
zdaj razvija in na takem projektu se družba lahko dejansko optimalno kadrovsko, torej opremi z opremo in nekako se
razvije in konkretno tunelogradnja, smo nu pripeljali prvo opremo za predor.. Torej tunelogradanja nas zelo zanima in
Karavanke smo videli kot nek prvi nek tak resen projekt, kjer smo imeli zelo resnega turškega partnerja zraven, kjer bi
lahko dejansko naši inženirji tudi dobili potrebno, ne vem, motivacijo oziroma zalet za ostale dejansko tunele, ki se bodo
pač zgradili.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Predvsem časa se je govorilo pravzaprav, da je boj za Karavanke boj za reference?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
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Ma ne, glejte, Karavanke bodo čez 5 let končane, torej leta 2025.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Takrat bo pa prepozno, ker ...
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Ker bodo že dejansko en tunel na drugem tiru ali na tretji osi, kjer jih je nekako pet tunelov večjih, dejansko zaključenih,
tako da to ni res. Tu dejansko gre se tukaj za zelo velik projekt, 100 milijonski, kjer se izvaja tri kilometre in pol tunela,
kjer imaš ti dejansko celotno plejado svoje gradbene operative lahko zaposleno na dolgi rok in takrat si lahko seveda tudi
racionalen, lahko planiraš, lahko dejansko kadruješ tudi kadre in dejansko so ti projekti za taka gradbena podjetja kot
smo mi ključnega pomena, da se potem tudi lahko razvijaš kot nek nosilec v regiji, nekako kadruješ, daješ štipendije,
novačiš dijake, da se vpišejo torej na fakultete, da imajo, vidijo, da imajo možnost zaposlitve. Danes, to nismo govorili še,
imamo blazen upad nekako študentov na gradbenih fakultetah že 10 let in tukaj imamo dejansko mi kot odgovorne osebe
v podjetjih, se je malo za zamislit, kaj je tukaj, kaj odvrača te perspektivne dijake. Včasih so šli na gradbene fakultete tisti
s petkami na gimnaziji. Danes malo kdo pride, tako da tukaj in te stvari se dejansko s temi velikimi infrastrukturnimi
projekti vse potem poklopijo. Če teh projektov ni, pa na žalost tudi tukaj ne vidiš potem motivacije za mlade ljudi.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Gospod Ficko, gospod Mugerli je govoril, da planiraš kadre in vse ostalo. Gradbinci govorite o zlatem investicijskem
pravilu. Se pravi, da bi tudi država nekako načrtovala in usmerjala velike projekte za to, da v nekem obdobju pravzaprav
ne bi gradbeništvo pregorelo, v naslednjem pa bi moralo odpuščati kadre in ne bi bilo dela. Kako je pravzaprav s tem
pravilom, je zdaj že upoštevano in kako močne so te vaše zahteve z zlatim investicijskim pravilom, kako daleč naprej se
ve kaj se bo gradilo=?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Mi smo že pred 10 leti povedali, da je bistvo absorpcijska vrednost slovenskega gradbeništva na letnem nivoju, kar se
tiče recimo velikih infrastrukturnih projektov, ki jih država financira, okrog 700 milijonov evrov. Vse ostalo povzroči
pregrevanja in to se nam je v Sloveniji že zgodilo, med letoma 2008, 2009.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

ALENKA TERLEP (voditeljica)
Pred krizo tako.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Pred krizo, kjer je v bistvu takrat realizacija javnega sektorja na gradnji infrastrukturnih projektov, predvsem na
avtocestah narasla in presegla milijardo evrov. Posledica tega je bila, da so seveda vse cene na ostalih segmentih
gradenj, od vrtcev, šol, predvsem na lokalni samoupravi, prvič poskočile v nebo in drugič, tudi izvajalca ni bilo, ker je bil ta
segment pregret.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Zdaj kaj več veste kaj se bo zgodilo, imamo upoštevano to pravilo?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
To zlato pravilo je bilo pripravljeno tako s strani Gospodarske zbornice, kot tudi pristojnih ministrstev v letu 2017 z neko
željo, da se bi v bistvu ta kontinuiteta izvajanja investicij, predvsem s strani javnega sektorja izvajala v neki linearni
vrednosti, se pravi brez teh odklonov oziroma brez sinusoid. Moram reči, da se zlato pravilo ne izvaja ravno v najboljši
meri, ampak ni tukaj kriva samo država oziroma ne moremo zdaj reči, da je nekdo za to kriv. Nekaj zapletov oziroma
zastojev pri gradnji velikih infrastrukturnih projektov prihaja tudi zaradi nedorečene ali pa bom rekel problematike na
področju javnega naročanja.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Kaj je tukaj problem v javnem naročanju, ker vemo, da poteka lahko tudi več let, vemo, da denimo Karavanke, dve leti je
Asfinag že gradil drugo cev, pri nas smo pa še vedno kopali po papirjih in po pritožbah. V čem je problem?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
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Problem je v tem, da je sistem zakona o javnem naročanju v Sloveniji, to je po mojem mnenju preveč odprt, pušča preveč
manevrskega prostora, torej v samih pritožbenih postopkih. Drugo, kar je, da so določene odločitve, ki jih sprejemajo tako
naročniki v sklopu priprave razpisne dokumentacije, kot tudi kasneje v pritožbenem postopku na Državni revizijski
komisiji, nekonsistentni in to seveda sili ponudnike, da vlagajo pritožbe. Praksa odločanja se razlikuje od primera do
primera. Mi smo zdaj na Zbornici gradbeništva ravno v tem mesecu pripravili nabor problemov, ki smo jih registrirali pri
izvajanju javnih naročil. O teh problemih smo obvestili tako naročnike s pobudo, da so pozorni na njih..
ALENKA TERLEP (voditeljica)
In to so, to se pravi prvo ste omenili nekonsistentnost odločitev Državne revizijske komisije, sem prav razumela?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Tako, imamo recimo torej zelo podobne primere, kjer je enkrat odločitev takšna, drugič je drugačna in to vnaša seveda
zmedo v pravni prostor. In temu se želimo izogniti. Drugo kar želimo doseči je to, da so že razpisi oziroma razpisna
dokumentacija pripravljena popolnoma jasno, transparentno in da si seveda naročniki ne jemljejo nekih pravic, ki jim v
bistvu zakon ne omogoča.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Torej drugi krivec naročnik, ki ne zna...
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Ne želim reči, zdaj govorim o krivcih... Jaz vem, da je problem tukaj tudi v samih, torej v kadrovski podhranjenosti in
ekipah, ki se s tem ukvarjajo, tam kjer so naročniki specializirani, kjer delajo zelo veliko javnih naročil, stvari tečejo
relativno normalno. Problem nastaja pri naročnikih, ki so nevešči oziroma ki se z javnimi naročili srečujejo dokaj redko.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
Ampak to je slabo opravičilo, ne? Naročnik je tisti, ki da ven razpis in ki mora...

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

GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Naročnik je v vsakem primeru odgovoren. Kakorkoli, kaj je cilj? Cilj te akcije, ki smo jo sprožili na Zbornici gradbeništva,
je ta, da dejansko poskušamo poenotiti te standarde. Mi smo sedaj tudi Ministrstvo za javno upravo, direktoratu za javno
naročanje poslali predlog pobud, ki jih želimo z njimi obravnavat, tako da te aktivnosti bodo stekle zdaj v drugi polovici
novembra.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
No, če povzamem, to se pravi midva sva začela pravzaprav z zlatim investicijskim pravilom, zdaj sva pri javnih naročilih.
To se pravi dva razloga, naročnik, ki pravzaprav ne zahteva, da se ti postopki, da tečejo tako hitro kot bi morali pa tudi
slabe odločitve Državne revizijske komisije.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Slabe odločitve tudi naročnikov in tudi Državne revizijske komisije v nekaterih primerih. Skratka kaj želimo doseči?
Praksa na tem področju mora biti jasna in poenotena v primerih, ki so si od primer do primera podobni, da se tako
izrazim. Ne moremo imet recimo eno javno naročilo pa drugo javno naročilo, ki so si vsebinsko zelo podobne, v enem
takšno odločitev, v drugem takšno odločitev in to se v Sloveniji dogaja že pravzaprav zadnjih 15 let, se srečujemo s tem.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
V zadnjem času denimo slavne so bile glede teh javnih naročil in zastojev poleg Karavank, denimo na drugem tiru
Glinščica, kjer so skoraj leto ali malo manj ugotavljali ali je zid res visok osem metrov.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
No, ampak izgubili smo leto dni, izgubili smo leto dni in seveda vsi taki vplivi, se zdaj se sprašujem in upam, da bo 2TDK
kot eden največjih naročnikov ta trenutek v Sloveniji, ki ga čakajo, bom rekel težki zahtevni razpisi, da bo našel Modus
vivendi.
ALENKA TERLEP (voditeljica)
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No, o tem javnem naročilu bomo malo več spregovorili malce kasneje. Spregovorili bomo seveda tudi o tem, kaj se je
zdaj zgodilo med prvo in drugo fazo. Ko je nova uprava spremenila odločitev iz prve faze in izločila Kitajce. Gospod
Kovač, tukaj boste vi več povedali, ampak zdaj se bom samo za hipec še vrnila na zlato investicijsko pravilo. Torej
pomembno je vedeti zaradi načrtovanja, kaj se bo gradilo in kako potekajo javna naročila. Zdaj DARS je odgovoren za
avtoceste, za glavne in regionalne ceste je denimo zadolžena Direkcija za infrastrukturo in pred slabo uro sem posnela
pogovor z direktorico Ljiljano Herga Prisluhnimo.
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Direkcija je upravljavec, bom rekla, skoraj 6000 km glavnih in regionalnih cest in med drugim tudi 1200 km železnic. V
letošnjem letu imamo zagotovljenih cca 670.000.000 EUR, od tega jih je 253 000 000 na cestah in 417 000 000 na
železnicah, bom rekla, veliko se dogaja tako na cestah kot železnicah. Veliko imamo podpisanih pogodb za gradnjo,
veliko je tudi projektiranja, odkupujejo se številna zemljišča in v prihodnjih dveh letih, ko se nam obeta, bom rekla, kar
velik proračun so se tudi zelo intenzivirali pogovori z lokalnim skupnosti, na številnih projektih, ki se izvajajo s
sofinanciranja lokalne skupnosti.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Kako bi ocenili kakšne so naše ceste?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Skozi, bom rekla, 25 let se nam je omrežje širilo in s tem so se tudi, bom rekla, večale potrebe in tudi, bom rekla,
sredstva pa ravno niso sledila temu, da bi recimo kolikor smo cest dobili , da bi tudi dobili za popravila.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Potem bi bodo morda boljše vprašanje, da bi rekla kako slabe so naše ceste?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)

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

Če gledamo zdaj koliko se vlaga v zadnjih letih v te ceste, bom rekla, da so naše ceste, bom rekla, kar , bom rekla, boljše
kot so bile včasih ampak zaradi pomanjkanja vlaganja v preteklih letih pa so se seveda nekako malo več kot 50 % cest je
v dobrem stanju, vendar.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Se pravi 50 % pa v slabem.
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Pa bom rekla ne v slabem. Se pravi, bom rekla, več nivoju je teh, bom rekla, ko se to ocenjuje.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Gospa Herga. Poglejmo zdaj, seveda pa ceste vplivajo bistveno tudi na varnost potnikov. Zdaj pa poglejva pravzaprav
katere gradbišča so ta hip odprta in kaj se bo v prihodnjih letih gradilo?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Bom rekla, kar številna gradbišča s področja investicij, investicijskega vzdrževanja , prometne varnosti, zaščite brežin
pred kamenjem so odprta, bom rekla, mogoče bom v nadaljevanju omenila samo malo večje, ki so trenutno v teku.
Recimo podaljšek ceste Proletarskih brigad v Mariboru, potem v fazi javnega naročila je tudi gradnja , mislim, počasi se
bo začela gradnja obvoznice Slovenska Bistrica in potem gradnje navezovalne ceste Ljubečna avtocestni priključek Celje
je v teku. Potem gradnje obvoznice Kidričevo javno naročilo je v teku. Potem sanacija plazu Solčavsko, gradnja je v teku
in bo zaključena predvidoma v letu 2021, potem je rekonstrukcija Zidani most - Radeče gradnja je v teku in se bo nekako
zaključila v prihodnjem letu. Potem so, bom rekla, še tudi številne preplastitve, ki se trenutno izvaja in se še bodo
izvajale.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Za nekaj cest ste rekli pravzaprav javno naročilo je v teku, zakaj pravzaprav ta javna naročila toliko časa potekajo?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
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Kar se tiče postopkov javnega naročanja seveda mi vodimo vse postopke v skladu z zakonodajo, transparentno in pa
ekonomično. Bom rekla, nekatere, nekatera javna naročila so dokaj hitro, se pravi večja naročila mogoče tam se zatakne.
Seveda so pritožbe izvajalcev, potem odloča na državni komisiji tko, da.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Mislite, da bi lahko tudi naročnik malo bolj pohitel, z odločitvijo, da se tudi tukaj malce zatika?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Tako bom rekla. Tudi kar se tiče, če bi naročnik lahko pohitel, to pa lahko tako pojasnim. Veste nas na direkciji je, bom
rekla tisti ki iz vodimo projekte oziroma odločamo je tu samo omejeno število, ne. In, če gledamo, da se tudi, bom rekla
proračun je trenutno kar precej velik in so ljudje tudi obremenjeni z številnimi javnimi naročili, ki jih morajo, bom rekla,
pregledati in odločat o njih in pač to je, bom rekla, ima neki svoj čas trajanja.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Zdaj, dolg že govorimo o obvoznici Škofljica, kaj se tukaj toliko časa zatika?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
Bom rekla, trenutno kar se tiče obvoznice Škofljica ni aktivnosti, se pa izvajajo, bom rekla, zožena štiripasovnica se je
naredila, potem je pa projektiranje podvoza Škofljica in pa seveda na enem delu so pa tudi pritožbe glede parcelacije
zato zadeve stojijo.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Kaj bi rekli na očitek, ki ga večkrat zasledimo, da je pravzaprav tempo gradnje regionalnih in glavnih cest in vsa javna
naročila preden pridemo do naročnika, pravzaprav ni ravno hiter?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)

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

Tako bi rekla, če si mi predstavljamo kako se vodi 1 investicija, da praktično od idejne zasnove do samega projekta
potem pa, ko pridemo do odkupov zemljišč, bom rekla, se pa dogajajo, bom rekla, težave, da se tudi tukaj kaj
zakomplicira.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Sedaj pa mogoče samo še beseda o železnicah in posodobitvah. Tukaj se bo kar veliko vlagalo. Mislim, da bodo vložili
milijardo v posodobitev. Se bo povečala tudi potovalna hitrost tako, da bodo železnice bolj privlačne za potnike?
LJILJANA HERGA (direktorica Direkcije RS za infrastrukturo)
So v teku številni projekti, bom rekla, tako v vse smeri, bom rekla. Na Gorenjskem delu, na Štajerskem delu, se pravi
proti Zidanem mostu, proti primorski, se pravi Divači se bodo tudi v prihodnjih letih pričele obnove. Seveda s tem, ko se
bo izboljšalo stanje infrastrukture na obstoječih še ne pomeni, da se bojo izboljšali tudi potovalne hitrosti, se bo pa precej
izboljšalo stanje infrastrukture, ne.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Tako. To je bilo torej Lilijana Herga z direkcije za infrastrukturo. Ste zadovoljni gradbinci s takimi odgovori? Kaj bi rekli?
Tako se na koncu zdelo kot, da je preveč denarja in preveč naročil, da bi zmogli.
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Zdaj jaz moram reč, da je Direkcija za infrastrukturo vseeno v teh nekaj letih nosila na tem področju investicijskega
razvoja kar velik delež delež, ki je tudi pomagal branži, daje nekako rasla skozi to obdobje po 1. krizi v letu 2010. Res pa
je, da glede na to, da je bilo v tem času kar bo vrednost prof. Kovač tako potrdil obdobje, torej bogato obdobje , obdobje
dobrih krav nekako tako, ne. Je to bil tudi upravičen vložek, ne vem kam bo država investira denar, če ima presežke v
proračunu.
ALENKA TERLEP (novinarka)
No, ampak, če rečemo zlato investicijsko pravilo je razvidno iz tega kako boste umeščali, vlagali v smer.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
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Zlato investicijsko pravilo je pomembno predvsem iz naslednjega vidika. Prvič, da lahko država normalno torej pripravlja
proračun, da lahko javni naročniki normalno pripravljajo svoj proračunske dokumente in drugič. Zlato pravilo je
pomembno tudi za drugo stran se pravi za izvajalce, za gospodarstvo, da lahko načrtuje svoje resor se to kar prek kolega
Mugerli povedal in seveda zelo slabo bi bilo, če bi se ni v tem investicijskem ciklusu zopet zapeljali v neko (nerazumljivo)
še posebej , ker je pred Slovenijo v naslednjem 7 - 8 letnem obdobju, v obdobju 2021 - 2027 na voljo kar 10,2 milijardi
sredstev, ki bodo pa bolj ali manjšala v investicijski cikel , to pravi v 6. letih, če podelimo to, to je skoraj milijardo pa pol.
Tukaj se lahko potem pokaže po eni strani pregretost gospodarstvo, ne. Po 2. strani pa ko bo tega konec ali pa če se ne
bo v takšnem tempu izvajalo kot je predvideno, pa lahko pride do problema zaradi pomanjkanja akumulacije in seveda
resursov.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Gremo zdaj k velikim projektom, torej tretja os, 2. tir, Karavanke, Karavanke so že v rokah Džengisa. Gospod Kovač, kaj
bi rekli o tem, da bi gradili oziroma nekatere že gradijo Karavanke konkretno sem že rekl tujci.

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

BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Treba se je zavedat, da kar zadeva tako imenovanega evropskega skupnega prostora in tudi evropskih usmeritev o
prostem pretoku, kapitala, dela in tako dalje, je tu bila neka osnovna zahteva, da se ti trgi seveda odpro in to je seveda
na globalnem tržišču, kamor sodi tudi gradbeništvo seveda povzročilo veliko stopnjo konkurence, sedaj pametne države,
ki so seveda na nek način znale razbrati kje so njihovi nacionalni razvoj interesi in ki se tudi zavedajo, o tem smo tudi
danes že nekaj malega rekli, da je recimo dobršen del tega kar se investira, ne samo da se multiplicira, ampak se hkrati
tudi vrača in kolikor delajo posle v neki državi nacionalne gradbene firme, z domačim znanjem, z domačim kapitalom, z
domačim delom in tako dalje se približno 70, 75 celo včasih 80 % tega vrača nazaj in se seveda tako ali drugače melje
znotraj nacionalne ekonomije, če pride tujec, je seveda razmerje obratno. Se pravi nam ostane v Sloveniji recimo pri
tujem podjetju približno 20 %, 80 % pa on pravzaprav odpelje drugam, ker deluje v imenu neke druge države. In če mi
projekte ocenjujemo kompleksno in tudi gledamo na to, da ni zgolj investicijski strošek najnižja cena, tudi odprtost v
smislu seveda nekih zahtev po prostem pretoku investitorjev, kapitala in tako dalje. Ampak, da znamo na dovolj prefinjen
način zaščititi tisto kar je seveda pametno ščititi in ker seveda koristi slovenskemu gospodarstvu, potem bi morali v teh
preteklih letih razviti nekaj teh sposobnosti. Tako pa smo mi preprosto gradbeni sektor pustili, da je propadel in na
podlagi tega pogorišča seveda nekaj rojeva. Ko smo prej malce primerjali, mi imamo leto, torej v tem času približno 20
000 gradbenih podjetij, ne 10, 100 gor, dol in tako dalje. Tudi na vrhuncu smo jih imeli toliko. Ampak struktura je bila pa
bistveno drugačna. Sedaj imamo mala podjetja, za majhne posle in ne seveda sposobna podjetja za srednje in velike
posle. In, če hočemo to seveda imeti smo videli sedaj koliko potrebujemo pravzaprav kompleksnega znanja in vedenja na
strani države, da bi se to neko uresničilo, ne samo z vidika mednarodne obrambe, seveda nekih nacionalnih gradbenih
firm v Sloveniji, ampak tudi z vidika obvladovanja določenih procesov, se pravi ali imamo, mi smo sedaj govorili o zlatem
pravilu, pa seveda malo manj zlatih glavah ki odločajo o tem pravilu, ne. To se pravi ali imamo dolgoročne projekte, ali
imamo znotraj tega urejene procesno pravne zadeve, ali imamo konec koncev tudi to osnovno infrastrukturo, kolega je
prej govoril o znanju. Gradbena fakulteta se danes pravzaprav bori za študente, kakršnekoli že, da sploh preživi. Mi pa
danes vemo, kje pravzaprav je osnova za to, da je lahko neka firma gradbena v končnici inštanci konkurenčna. Če bo
imela sposobne ljudi. Sicer imamo jasno srednji kadar, v malih, srednjih podjetjih za majhne posle in nezahtevne posle,
ne. Se pravi, gre za celo vrsto zelo, zelo kompleksnih reči, ki jih mi očitno niti pravno, niti poslovno, niti procesno ne
obvladujemo in to seveda recimo eden izmed razlogov zakaj nismo uspešni z vidika mednarodne konkurence, tudi pri
obrambi slovenskega gradbeništva.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Gospod Mugerli v bitki za glavna gradbena dela na 2. tiru je tudi Kolektor. Zdaj se je situacija malce spremenila, v 1. fazi
je bilo v ožjem izboru tudi več kitajskih in turških gradbincev. Potem je prišla nova uprava in je to odločitev spremenila.
Zdaj so odpadli vsi Kitajci. Vendarle pa vi sodelujete v konzorciju z Turki.
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Mi smo pač enakega partner oziroma istega partnerja s katerim smo se prijavili tudi na projekt Karavanke, ki smo žal bili
neuspešni vzeli seboj ker smo pač imeli neko zaupanje in so referenčno ustrezni, tudi nekako smo bili kompatibilni, tega
partnerja imamo seveda tudi pri projektu 2. tir.
ALENKA TERLEP (novinarka)
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To pomeni pravzaprav njih potrebujete zaradi referenc, kaj pa vse ostalo, kar se je v 1. fazi ugotavljalo, denimo kadri,
usposobljenost, finance?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Na projektu 2. tir je bilo referenčnega stališča problematična dolžina tunela, ne. Ne more met slovenska podjetja 3
kilometre enocevnega oziroma dvocevnega predora, če v Sloveniji takega predora ni. Zadnji večji avtocestni predor, ki je
bi dokončan je bil predora Markovec, pred tem pa 15 let nobenega večjega, daljšega predora od 1 km. Mi smo imeli 16
slovenskih inženirju v ponudbi oziroma še vedno imamo, ne in kadar dejansko posel , delo na gradbišču bi vodili
dejansko slovenski inženirji. Naš zaposlen kadar. Turke pa rabimo zato, da pač izkažemo referenco, torej tudi njihove
izkušnje, kako se take večje projekte izvaja oziroma predore koplje.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Zdaj v prvi fazi sem rekla so bili izbrani tudi Kitajci, ki so se zdaj na to odločitev, da so izločeni pritožili. Gospod Kovač je
možno menjati sredi razpisa pogoje? Zdaj razlog zakaj so odpadli naj bi bile te smernice Evropske komisije, ki so bile
vendarle sprejet že v lanskem letu, takrat še predno se je dal ven prvi razpis.
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Tudi tisto o čemer sem prej tudi govorili, da gre v bistvu s strani naročnika za spreminjanje pogojev, da je tudi za različne
interpretacije potem v revizijah, kar seveda vnaša absolutno zmedo v celotni postopek in seveda v našem sicer zelo
procesnem delu , smo se bolj procesno reševali, ker nismo želeli vsebinsko posegati recimo tudi v preteklosti , nismo
imeli dovolj jasnih neki strateških usmeritev smo se zato, enako kot nam deluje tudi sodni sistem, ne. Mi se zapletamo v
procesne dele samo zato, da pravzaprav prilagamo odgovornost ali pa nimamo pravilnih strateških odločitev.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Ampak kaj se bo zgodilo?

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

BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Sedaj se bo odločilo, da prav to, da bo najbrž recimo, ne vete , s kitajskimi investitorji zlasti od leta 2016 ko so oni
pravzaprav stopili na to pot, tako imenovane svilene strategije ne, kar pomeni priti zlasti v srednjo Evropo, dokončati
zahtevnejše posle in si s tem tudi dobiti nekaj političnega zaledja za siceršnji vstop in podobno. Skratka to je neka
politična strategija, ki pa ima za sabo seveda neke ekonomske posledice. Recimo pelješki most, ki so ga oni seveda
fantastično izpeljevali so ga seveda izpeljevali tako, da so prav vse pripeljali iz Kitajske, ne. In povečali multiplikativen del
nam pravzaprav nič kaj dosti potem za Hrvaško ali pa recimo v tem primeru slovensko gospodarstvo ne koristi. Dobimo
pa seveda lahko učinkovit, hitro izpeljan projekt, sedaj treba tehtat, ne. Mi do tega tehtanja nismo prišli. Kaj se bo sedaj
zgodilo, Kitajska je seveda na podlagi tudi ameriške ofenzive v Evropi in tudi vseh ostalih zadev in tako kot smo mi sedaj
reagirali zlasti v letošnjem letu je seveda prišla na črno agendo in mi smo začeli tako ali drugače seveda metati iz vseh
poslov. Prosim.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Ta odločitev je bila tudi politično, ne?
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Ta odločitev je bila po mojem mnenju politična. Čeprav je bila najbrž izpeljana seveda zopet z pravim relativno
nespretnim ravnanjem naročnika, ker bi lahko že pred tem v svojih pogojih pravzaprav postavil tiste posebne zahteve
direktive.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Se pravi ni šlo za covid interventno zakonodajo.
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Seveda da ne. Mislim da je šlo na eni strani za šlamparijo seveda v smislu interpretacij naročnika in drugi strani seveda
zdaj , v tem času najbrž tudi že politično pritisk. Kajti Kitajce smo tako ali drugače izpodrinili na vseh področij, zlasti ob
ameriški ofenzivi, ki je bila seveda v zadnjih štirih , mesecih mesecih.
ALENKA TERLEP (novinarka)
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Političen trend v Evropi.
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Ni vse povsod.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Kaj mislite se gospod Mugerli. Zdaj kot smo rekli. Razpis se je med prvo in drugo fazo spremenil, pogoj Kitajci so bili
izločeni, kaj mislite, da bo zdaj sledilo. Vemo, da so zdaj pritožbe, da mora revizijska komisija odločiti, kaj bo sledilo?
Bomo potrebovali dobre pravnike in bo to šen 1 multiplikativni učinek?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Ne, lejte pogoj se niso nič spremenili med prvo drugo fazo, dejansko se je samo odločitev naročnika spremenila in je pač
upoštevala kot je profesor reku Evropske smernice, upoštevala je PKP 1, PKP 3 zakon, ki ga prejšnja uprava dejansko ni
upoštevala. Zdaj in na ta način so potem Kitajska podjetja morala biti izločena, ker dejansko ne izpolnjujejo zahtev, ki
veljajo pač v Sloveniji, sedaj, če se pač nova uprava odločila, da je potrebno to spoštovati jih je zaradi tega, jaz mislim,
da legitimno izločila.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Mislite, da to legitimno glede na to, da so bili, da so bile te smernice sprejete že pred 1. razpisom pa, da pravzaprav po
drugi strani so v igri ostali turških gradbinci?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Ja, jaz mislim, da je legitimno. Zato ker pač tukaj so zdaj pravna, različna pravna tolmačenja. Vendar dejstvo je, da so
Kitajci zaradi tega, ker pač ne spoštujejo mislim, da teh globalnih GPA sporazuma oziroma niso sopodpisniki in tako
dalje, so zaradi tega pač potem izločeni. Ne poznam točno pravnega temelja zakaj so bili oni izločeni. Vendar, če je to v
PKP 4 zakonu bilo sprejeto, da je to treba spoštovati mislim, da to mora tokrat veljat in na ta način so bili potem kitajski
ponudniki izločeni.

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

ALENKA TERLEP (novinarka)
Sedaj Kitajski ponudniki so tudi precej cenejši, v javnih naročilih velikokrat prevlada cena, torej zgolj cena, tisti, ki je
pogumnejši in postavi nižjo ceno. Kaj pa zdaj tukaj pri 2. tiru, kaj vse bi to za sabo potegnilo in če govorimo, da so, da
dobro izvajajo dela na Pelješcu, da so Hrvati zadovoljni, da bodo končali pred rokom, da so cenejši, kaj lahko kot
slovenski gradbinec rečete v tem smislu?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Lejte, jaz kar se tiče Pelješca ne vem, če so pred rokom, moje informacije so malenkost drugačne. Seveda impresiven
objekt je, ki ga jo oni obvladujejo. Tukaj moramo odkrito povedat. Kar se tiče pa postavitve cene kot smo prej slišali, če je
cena edino merilo so pač brez konkurence. Zdaj zakaj oni lahko dajo delavcu 500 EUR ali manj plače, mi moramo
spoštovati vse socialne standarde, ki veljajo v Evropi, v zahodni Evropi, s katero se tako radi primerjamo, in tukaj jaz
mislim, da je dejansko nelojalna konkurenca. To je isto kot, da bi na Tour de Franceu 1 kolesar vsak dan imeli doping
kontrolo, drugim pa ne bi nikoli bilo treba iti na kontrolo, ne. Tako, da jaz mislim, da te zadeve so se zdaj v Sloveniji
uredile. Bodimo odkriti tudi v Avstriji, Švici in v Nemčiji kitajskih podjetij ni, ker se zavedajo, da na ta način kot Kitajska
podjetja prihajajo na trg gradbenih storitev, pomeni to na večjih projektih dejansko nezmožnost kandidature domače
operative.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Torej bi rekli, da je s temi smernicami nekako izločen socialni damping?
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Tako, točno tako. Na ta način se dejansko spoštujejo vsi socialni standardi, ki veljajo v gradbeništvu, gradbena dela
dejansko tudi kolektivna gradbena pogodba je sedaj stopila v veljavo in ima razširjeno veljavnost na cesto gradnji, to se
zgodilo septembra meseca. Tako, da, ja, danes na ta način dejansko ne moreš, če tega ne spoštuješ, ne moreš
konkurirat.
ALENKA TERLEP (novinarka)
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Kolektivna pogodba je seveda plača, ki je višja od minimalne. Tujci pri nas morajo spoštovati ne kolektivno pogodbo, pač
osnovo zakon o delovnih razmerjih in minimalno plačo. Če pa so plačani po njihovi minimalni plači pa je to mislim, da
okrog 200, 300 EUR kar seveda pomeni, da so lahko precej cenejši, gospod Ficko.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Najprej je treba povedati to, da si bi Slovenija kot članica Evropske unije seveda nam morala prizadevati, da sistem
oddaja del, ki ga imamo pri nas, v bistvu tako kot je to tudi v drugih evropskih državah, ki preferirajo domače
gospodarstvo, v bistvu narejen tako, da imajo slovenski ponudniki, ki sodeluje na teh javnih postopkih enakovredne
pogoje, ne. Pri konkurenci kot smo jo videli tako pri Karavankah kot tudi v primeru gradbincev, ki prihajajo iz Kitajske ali
pa katerega drugega velikega trga, sicer še niso pojavili pa ni rečeno, da se ne bodo izven Evropske unije je ta
konkurenca nelojalna. Prvič zato, ker država stoji za takšnimi podjetij, moramo se zavedat, da Kitajska stoji za svoje
podjetje, ki gredo v Evropo. Z namero neke gospodarske ekspanzije, to kar prof. Kovač povedal, ne. Da bo Turčija stala
za svojim izvajalcem tukaj na Karavankah, tudi finančno, ne. In zelo zanimivo bo spremljat prakso gradnje karavanškega
predora iz še ostalih vidikov, ne. Ne samo tehničnega, ampak tudi mislim na vprašanje izpolnjevanja socialni zavez,
vprašanja zaščite delavcev, ukrepov in vsega tega, ki so jih izvajalci pri nas dolžni upoštevat.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Ampak to so napoteni delavci, ne?
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Seveda ampak tukaj se kaže tudi razlika, ne ali pa se lahko pokaže razlika, ne. Sicer verjamem, da bo izvajalec, ki je bil
izbran kot glavni izvajalec predora Karavanke to spoštoval, ampak verjamem, da bodo tudi pristojne službe to preverjale,
ne.
ALENKA TERLEP (novinarka)
Gospod Mugerli, kako so potem vi ste na primer v konzorciju za glavna gradbena dela na 2. tiru, skupaj nosi nastopate s
Turki? Kako bi bili pravzaprav plačani delavci?
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KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Delavci morajo biti plačani po slovenski zakonodaji, konzorcij ima sedež v republiki Sloveniji, Kolektor, Cestno podjetje
Nova Gorica je tu v tem primeru vodilni partner, poslovodeči partner, ki dejansko vodi konzorcij in mi imamo že v
sporazumu vse napisano, da je pač sedež konzorcija oziroma vodilnega partnerja tudi v tem primeru je v republiki
Sloveniji in gre vse po slovenski zakonodaji. Tudi delavci dejansko mora biti zaposleni v Sloveniji in tukaj se potem vsi tej
standardi, ki v gradbeništvu niso dejansko minimalni ampak so po kolektivni pogodbi, kar nekaj višji kot je zakon o
minimalni plači, mora spoštovati.
ALENKA TERLEP (novinarka)
No imamo še 3 minute do konca oddaje. Kako se bo razpletel 2. tir bomo videli po pritožbah in po 2. fazi, kdo bo dobil
glavna gradbena dela. Zdaj pa v vsakemu samo še za pol minute vprašanje. Kaj manjka gradbeništvo danes, gospod
Kovač?
BOGOMIR KOVAČ (redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani)
Gradbeništvu očitno manjka tisto kar manjka tej državi. Kar pomeni neka urejenost, predvidljivost, ki bi lahko koristila tej
državi in gradbeništvu kot panogi. Gradbeništvo je servisna dejavnost, povezana seveda z celo vrsto drugih družbenih
procesov in v koliko ne bomo uredili gradbeništva tudi najbrž ne bomo imeli ostalih socialno ekonomskih učinkov, ki bi jih
ta država seveda potrebovala.
GREGOR FICKO (direktor Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri GZS)
Poleg tega kar prof. Kovač povedal, gradbeništvo že zdaj, še večji problem bo pa čez 5 let, manjka strokovnega kadra,
inženirjev več ni, torej starejše generacije. Inženirjev, ki so v bistvu nosile največje breme pri izgradnji velikih projektov v
samostojni državi počasi odhaja. Fakultete so na nek način prazne, ali pa, torej ne dovolj dopolnjene s študenti, srednje
šole s področja gradbeništva so prazne. In tukaj bo potrebno res naredit en velik in miselni in tudi torej zasuk kot tak.
ALENKA TERLEP (novinarka)
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Kadri torej. Gospod Mugerli.
KRISTJAN MUGERLI (direktor družbe Kolektor CPG)
Jaz bi povzel, se strinjam z obema, da urejena država, kadrovski primanjkljaj in na koncu še en mal najboljši renome v
javnosti, ker mislim, da si ga trenutno gradbeništvo v Sloveniji vsekakor zasluži.
ALENKA TERLEP (novinarka)

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

Tako. Tukaj bomo končali današnjo oddajo o gradbeništvo. Zahvaljujem se današnje gostom. To so bili Gregor Ficko,
Kristjan Mugerli, Bogomir Kovač in tudi jutri bomo aktualni. Jutri namreč mineva 5 let od surovega terorističnega napada
v Parizu. Po njem so Evropske države uvedle ostre ukrepe za boj proti terorizmu. Na to temo se bodo jutri sešli tudi
evropski notranji ministri. Pri nas pa gosti v studiu. Za danes pa se od vas poslavljamo tonski mojster Jernej Boc,
urednica Erika Štular, moje ime je Alenka Terlep. Želimo vam lep večer, ostanite zdravi in srečno.
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Vlada je za 14 dni zaprla državo
TV SLOVENIJA 1, 12.11.2020, ODMEVI, 22:01
TANJA STARIČ (voditeljica)
Dober večer. Vlada je za 14 dni zaprla državo. Ukrepi so podobni tistim spomladi, je pa nekaj več izjem. Za
gospodarstvo, tudi za trgovine bodo spremembe začele veljati v ponedeljek, nove omejitve gibanja pa že jutri. Vlada je
prepovedala zbiranje ljudi, razen v družinskem krogu in v skupnem gospodinjstvu. Odpravila je vrsto izjem za prehod
državne meje. Od gospodarskih dejavnosti bo dovoljena le še industrijska proizvodnja, deloma pa tudi gradbeništvo.
Ustavil se bo javni potniški promet. Podrobneje Boštjan Veselič Golob.
BOŠTJAN VESELIČ GOLOB (novinar)
Od jutrišnjega dne velja popolna prepoved vsakršnega zbiranja, razen znotraj družine ali skupnega gospodinjstva. Doslej
je veljalo, da se lahko zbere do 6 oseb.
ALEŠ HOJS (minister za notranje zadeve)
Prepovedano je vsakršno zbiranje, razen za eno izjemo, v kolikor gre za zbiranje iste družine ali pa ljudi, ki živijo v
skupnem gospodinjstvu.

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

BOŠTJAN VESELIČ GOLOB (novinar)
Izjeme pri zbiranju pa veljajo za državne in nujne javne službe, med njimi je tudi komunala ter za politične stranke, tu se
lahko zbere več oseb. Za naslednja 2 tedna bodo vrata zaprle vse nenujne trgovine, tudi trgovski centri, razen tisti, ki
prodajajo hrana in zdravila. Odprte pa ostajajo pošte in banke. Upravne enote bodo opravljale le najnujnejše storitve.
Zaprte ostajajo šole in vrtci, razen za nujne izjeme. Pouk bo še naprej potekal na daljavo. Vse obrtne dejavnosti bodo
prav tako zaprle svoja vrata. Tudi tiste, ki jih je vlada prejšnji teden odprla, med njimi so urarji, zlatarji in pedikerji. Izjemi
pa sta dimnikarstvo in vulkanizerstvo. S ponedeljkom se ustavlja javni promet, izjeme bodo le taksiji. Industrijska
proizvodnja lahko deluje. Gradbeništvo pa je dovoljeno le na nenaseljenih območjih. Še naprej pa veljajo omejitve pri
prehajanju občinskih meja. Največjo novost predstavljajo omejitve pri prehajanju državnih meja. Vlada ukinja izjemo, s
katero so lahko lastniki nepremičnin in premičnin za 48 ur odšli v tujino. Prav tako pa niso več dovoljeni 72 urni obisk
družin izven Evropske unije. Če boste odšli v tujino, boste morali upoštevati odlok, ki pravi...
ALEŠ HOJS (minister za notranje zadeve)
...ni več možnosti vračanja brez covid-testa, negativnega, seveda, in pa ali pa karantene. Preživljanje vikendov v Bosni
ali pa Srbiji ni več mogoče.
BOŠTJAN VESELIČ GOLOB (novinar)
Ob vseh omejitvah in zastavljanju javnega življenja pa vlada dovoljuje v notranjih prostorih športne aktivnosti le še
poklicnim športnikom. Dodali pa so še eno izjemo, poroke. Če se boste poročili v naslednjih 14 dneh, pa boste za
sklenitev zakonske zveze potrebovali soglasje ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Po 14 dneh pa vlada
napoveduje, da bo ukrepe nadzorovano sproščala.
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Načrtovali so selitev, ogenj pa je vzel vse
necenzurirano.si/clanek/svet/nacrtovali-so-selitev-ogenj-pa-je-vzel-vse-824998

Družina se po požaru zdaj s humanitarno akcijo obrača na
dobre ljudi. Vsa zbrana sredstva bodo namenili gradnji
novega doma, skupaj jim lahko pomagamo kmalu zaživeti v
novi hiši.

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

Avtor: Svet24 / Ines Baler / Vestnik.si
četrtek, 12. 11. 2020, 06:57

Stanovanjska hiša v Kroški ulici v Murski Soboti je pogorela 19. oktobra, pri
gašenju je sodelovalo osem gasilskih društev.
Jure Zauneker
V Kroški ulici v Murski Soboti je 19. oktobra popoldne izbruhnil požar na
stanovanjski hiši. Ognjeni zublji so vzeli novi dom družine Šadl-Kolbl, v katerega
se je nameravala vseliti na začetku prihodnjega leta. »Pogled na naše delo, ki se
je v enem samem trenutku spremenilo v pepel, nas je spravil v obup. Ne vem,
ali sem kdaj pretočil toliko solza kot takrat. Vse sanje in vizije o prihodnosti so
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izginile,« se tistega dne spominja Matej Šadl, ki je s partnerico Sanjo Kolbl
bivališče začel graditi leta 2013. Hišo sta gradila iz naravnih materialov, lesa,
slame in gline, da bi bila čim bolj okolju in zdravju prijazna. »Taka hiša tudi po
odstranitvi ne obremenjuje okolja in se vsi materiali lahko vrnejo v naravo.
Radi imamo naravo, ta nas uči in radi smo z njo povezani. Svet bi bil lepši, če
bi vsi živeli v sožitju z njo,« pravi sogovornik. Obup je toliko večji zato, ker je
družina večino gradbenih del opravila sama. »Pomagali so nam starši, kolikor
so lahko, v zadnjem času pa tudi otroci, ki so zelo uživali pri izdelavi notranjih
glinenih ometov.« Matej in Sanja imata tri otroke, dveletnega Adama,
šestletnega Noaha in osemletno Ariel. »Otroci so se zelo veselili vselitve, zato
nama je še toliko huje. V takem trenutku te v obup spravlja nemoč, rad bi
spremenil stvari, a jih ne moreš, in si jih prisiljen sprejeti,« pravita starša. Šadl
si je bil zaradi dogodkov primoran poiskati tudi psihološko pomoč, saj, kot pravi,
drugače tega ne bi zmogel prebroditi. V izdelavo hiše so vložili okoli deset tisoč
ur dela, požar pa je objekt popolnoma uničil. Ta teden ga bodo porušili, kar bo
dodaten finančni zalogaj za družino.
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Ogenj je hišo, zgrajeno iz naravnih materialov, popolnoma uničil. Ta teden jo
rušijo, družina pa upa, da jim bodo dobri ljudje pomagali s humanitarnimi
prispevki za gradnjo novega doma.
Osebni arhiv
Zgraditi nov dom
V preteklih dneh se je v sodelovanju s soboškim območnim združenjem Rdečega
križa Slovenije odprl transakcijski račun, na katerem zbirajo humanitarne
prispevke. »Vemo, da obstaja na svetu veliko plemenitih ljudi, ki razumejo
stisko človeka in so pripravljeni pomagati ob takšni tragediji. Že vnaprej se
srčno zahvaljujemo vsem. Trenutno smo se znašli v veliki stiski, iz katere se
lahko izkopljemo tudi s pomočjo teh,« se družina obrača na vse, ki jim lahko
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pomagajo. Z zbranimi sredstvi si želijo ustvariti nov dom, v katerem bi se z
otroki dobro počutili. Mlada družina trenutno živi pri starših na Krajni, v
začetku prihodnjega leta pa so se nameravali preseliti v novo hišo. »Naša
prihodnost, sanje in vsa vložena energija so bile v tistem popoldnevu uničene.
Na srečo smo vsi ostali nepoškodovani. Vse tolažilne besede sorodnikov in
prijateljev ter tudi nepoznanih ljudi nama dajejo upanje in moč, da bomo
skupaj zmogli zgraditi svetlo prihodnost,« kljub vsemu s kančkom optimizma
pravita starša. Pridejo pa tudi dnevi, ko so čisto na tleh. Prestajajo težko
preizkušnjo, vendar se zavedajo, da obupati nikakor ne smejo.

Dim je bilo opaziti že od daleč.

Bojana Šömen
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Vzroka še ne poznajo
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Družina Šadl-Kolbl se je nameravala v začetku prihodnjega leta vseliti v novo
hišo.
osebni arhiv
V sodelovanju s soboškim območnim združenjem Rdečega križa Slovenije je bil
odprt račun za zbiranje humanitarnih prispevkov. Finančno pomoč lahko nakažete
na: Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Murska Sobota, Ulica Staneta
Rozmana 3, 9000 Murska Sobota; številka transakcijskega računa: SI56 0234
0001 0419 250; sklic: SI 00 19102020-15; koda namena: OTHR, namen: požar.
Dan po požaru, po opravljenem ogledu kraja, so s Policijske postaje Murska
Sobota sporočili, da je zagorelo v notranjosti hiše; vzroke še ugotavljajo, tujo
krivdo so izključili. Dodali so, da je po nestrokovni oceni za okoli 70 tisoč evrov
škode. Šadl nam je povedal, da natančnih podatkov o škodi še nimajo, saj sodni
izvedenec poročilo še izdeluje. Sam ocenjuje, da je škoda vsaj dvakrat, če ne celo
trikrat večja od omenjene, kajti hiša je bila v sklepni fazi izvedbe, z vsemi
inštalacijami, ogrevanjem, prezračevanjem in večino dokončanih notranjih
glinenih ometov. »Poleg hiše je žal uničeno vse orodje za gradnjo, ki je prav
tako stalo nekaj tisoč evrov. Uničen je tudi gradbeni material za dokončanje
hiše, parket, ki je bil pripravljen za polaganje, in kopalniška oprema,« dodaja.
Čakajo tudi na ugotovitev, kaj je bil vzrok požara. Šadl pravi, da je vprašanj
nešteto, odgovorov pa še ni.
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Neizmerno so hvaležni vsem, ki so pomagali pri intervenciji. Kot smo na naši
spletni strani Vestnik.si že pisali, je pri gašenju požara sodelovalo osem gasilskih
društev. Sogovornik pove, da je bilo delo gasilcev oteženo, saj so bile zaradi
obnavljanja ulice težave z dobavo vode. »Čeprav žal niso mogli rešiti naše hiše,
so zavarovali območje in preprečili, da bi se požar razširil na sosednje objekte,
kar bi se ob tako strnjeni poselitvi lahko hitro zgodilo. Še enkrat hvala vsem,«
doda Matej Šadl. Ob zahvalah z družino niso pozabili niti na gospoda, ki je
poklical gasilce, in sosedi za izkazano sočutje in topel napitek v tistih trenutkih.
Javno se zahvaljujejo tudi soboškemu županu Aleksandru Jevšku, ki je prišel
na območje požara in ponudil takojšnjo pomoč, Zavodu Detel, ki jim je že
naslednji dan podaril večji znesek, območnemu združenju Rdečega križa ter
vsem drugim, ki so se ali se še bodo odzvali na humanitarno pomoč ter pomagali
družini v tem težkem času.
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Med prvim in drugim valom epidemije večje
povpraševanje po delovni sili
12.11.2020 11:16

Ljubljana, 12. novembra (STA) - Delodajalci so v tretjem četrtletju razpisali nekaj več kot
13.600 prostih delovnih mest, kar je po podatkih statističnega urada za približno 2500
več kot v četrtletju prej. Prav tako se je za nekaj več kot 3000 povečalo število
zasedenih delovnih mest. Noben kazalnik pa ni dosegel ravni iz lanskega tretjega
četrtletja.

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

Kot so pojasnili na statističnem uradu, se podatki v raziskovanju o prostih delovnih mestih
zbirajo na referenčni dan v posameznem četrtletju, za tretje četrtletje je to bil 31. avgust. Gre
za obdobje, ki pade v obdobje med obema valoma koronske krize, ko so podjetja spet lahko
začela z opravljanjem svoje dejavnosti, so dodali.
V primerjavi z drugim četrtletjem se je povpraševanje po novi delovni sili povečalo v večini
dejavnosti, na šestih področjih dejavnosti od skupaj osemnajstih pa so statistiki zaznali rahel
upad. Največ prostih delovnih mest so razpisali v gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih
(skoraj 2900 v vsaki dejavnosti), sledila je dejavnost trgovine, kjer so razpisali skoraj 1800
prostih delovnih mest.
Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji
zasedenih nekaj več kot 766.000 delovnih mest ali za približno 3000 več kot v prejšnjem
četrtletju. V drugem trimesečju, ko podjetja zaradi epidemije skoraj dva meseca niso smela
opravljati svoje dejavnosti, ali pa so jo izvajala v zmanjšanem obsegu, se je število zasedenih
delovnih mest zmanjšalo za skoraj 30.000.
V tretjem četrtletju se je to število spet začelo povečevati, razen v treh dejavnostih, in sicer v
predelovalni, finančni in zavarovalniški dejavnosti ter drugih raznovrstnih poslovnih
dejavnostih.
V medletni primerjavi se je medtem število zasedenih delovnih mest na ravni države
zmanjšalo za skoraj 8000.
Stopnja prostih delovnih mest je bila v letošnjem tretjem četrtletju 1,7-odstotna, kar je za tri
desetinke odstotne točke več kot v prejšnjem trimesečju; v primerjavi z enakim obdobjem lani
pa se je ta zmanjšala za pet desetink odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v gradbeništvu
(4,7-odstotna) ter v gostinstvu in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (pri obeh je bila
3,1-odstotna).
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