Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 13. 12. 2020
Število objav: 11
Internet: 11
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 2
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 9
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
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Internet
Zaporedna št.
3

Povzetek
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Naslov

Nekateri frizerji in kozmetiki trenutno delajo, kot da epidemije ni

Medij

Svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

P. K.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...primerjavi s preteklim mesecem višji. Največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno smo opravili na podlagi prijav, in
sicer v naslednjih dejavnostih: gradbeništvu, prometu, trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter drugih
storitvenih dejavnosti.« Za več kot 350.000 evrov glob V prvem valu, med marcem...

Naslov

V boju z virusom zanemarili pomen prezračevanja

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...prezračevanje z napravami, ki dopuščajo mešanje notranjega in zunanjega zraka, zaradi možnosti, da bi to še
povečalo raznos virusa, pravi Keber. »Pri Inženirski zbornici dvomijo, da je katerikoli lastnik stavbe preveril, kakšno
vrsto zračenja ima in ali ne bi kazalo vanj vgraditi ustreznih filtrov; namesto tega so jih preprosto...

Naslov

V avtomobilski industriji dobavljamo iz rok v usta

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

...avtomobilski industriji so obvladljivi. Kateri del koncerna je v najboljši kondiciji in kako kaže naprej? Ostali deli
koncerna poslujejo zelo dobro. Za gradbeništvom je dobro leto z visoko prodajo in močnimi projekti v tujini. V najboljši
kondiciji je elektroenergetika, kjer imamo nekaj težav s pridobivanjem projektov...

Naslov

V Slovenj Gradcu v teku 2,6 milijona evrov vredna naložba v novo kotlarno

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 12. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Konec oktobra se je v Slovenj Gradcu na Štibuhu začela gradnja nove kotlarne na lesno biomaso. Naložba je vredna
2,6 milijona evrov, Komunala Slovenj Gradec pa je zanjo prejela dobrih 700.000 evrov sredstev na razpisu...

Naslov

V Rogaški Slatini referendum o postavitvi razglednega stolpa

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Družba; 13. 12. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov. Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa
nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje
ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško Slatino razen razgleda ne prinaša praktično...
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Naslov

Zelena priložnost za Evropo: 55 nizkoogljičnih projektov, ki so zreli za naložbe

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 12. 2020

Avtor

Ann Mettler

Teme

Gradbeništvo, graditev

...leta 2050 v ozračje ne bo več spuščala nobenih emisij toplogrednih plinov, in vsi so povezani z enim od petih ključnih
sektorjev: energija, industrija, gradbeništvo, transport in kmetijstvo. Ti projekti so trenutno na različnih stopnjah zrelosti,
zato predstavljajo popoln spekter inovacijskega cikla, od predstavitve...

Naslov

Minister Gantar januarja na Ptuju o gradnji urgentnega centra?

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 12. 12. 2020

Avtor

Peklar Slavica Pičerko

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Minister Gantar januarja na Ptuju o gradnji urgentnega centra? Minister Gantar januarja na Ptuju o gradnji
urgentnega centra? ODPRI GALERIJO Na mestu te jame naj bi nekoč stala ptujska urgenca.SLAVICA PIČERKO
PEKLAR Slavica Pičerko...

Naslov

Preprečimo umiranje na pragu odrešitve

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Dušan Keber

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

...spremembe. Odvajanje starega zraka je mogoče zagotoviti tudi z improviziranimi rešitvami, ki jih od marca vztrajno
predlaga inovator Mitja Vilar, od aprila pa Inženirska zbornica. Ponekod je možna predelava sodobnih oken, tako da je
mogoče zagotoviti rekuperacijo zraka. Zadostno prezračenost lahko preverite s pomočjo merilca ogljikovega...

Naslov

Širitev bertoške vpadnice predvidoma čez dve leti

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Nataša Hlaj

Teme

Gradbeništvo, graditev

...tem območju. Takrat so pojasnili, da gre za začasno rešitev do širitve v štiripasovnico, kar naj bi se zgodilo
predvidoma januarja leta 2019, a se je gradnja premaknila v leto 2022. Koliko vozil po bertoški vpadnici? Po podatkih
izpred dveh let bertoško vpadnico v povprečju prevozi 16.500 vozil na dan, od tega...

Naslov

Nekateri frizerji in kozmetiki trenutno delajo, kot da epidemije ni

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...primerjavi s preteklim mesecem višji. Največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno smo opravili na podlagi prijav, in
sicer v naslednjih dejavnostih: gradbeništvu, prometu, trgovini, vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter drugih
storitvenih dejavnosti.« Za več kot 350.000 evrov glob V prvem valu, med marcem...
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Naslov

Znižane subvencije za nakup električnih vozil! Tonin pa o »spodbujanju nakupa ekoloških
vozil«

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 12. 12. 2020

Avtor

Svet 24

Teme

Gradbeništvo, graditev

...električnih vozil znižujejo. S to razlago in spremembo pa se, kot kaže, strinja Žiga Turk , nekdanji minister v Janševi
vladi in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. "Nimajo več stigme, da so precenjeni in da jih je
treba stimulirati," je zapisal glede električnih vozil in subvencioniranje...
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P.K.

Nekateri frizerji
epidemije ni
1

Deli na:

in

kozmetiki trenutno delajo, kot da

12. Dec 2020, 19:15

Facebook

Twitter

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

Zaradi obvladovanja širjenja koronavirusa je med drugim prepovedano tudi izvajanje
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih storitev ter drugih dejavnosti za nego telesa. Očitno
pa so se nekateri, ki ponujajo take storitve, odločili, da bodo ignorirali ukrepe. Z globami
pa država vsaj polni proračun, ki bo v prihodnjih letih tenko piskal.

Dreamstime

Od oktobra do decembra je v zvezi z delovanjem frizerskih
inšpektorat opravil okoli 470 nadzorov.

Ne zamudite naših objav na

Facebooku

in

in

kozmetičnih salonov zdravstveni

Instagramu

5

12.12.2020

Svet24.si

Sobota, 19:17

Država: Slovenija

Kazalo

2/3

https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/5...

Nad tem početjem

je

zgrožen tudi del javnosti, kar daje vedeti z mnogimi zapisi na družbenih

platformah, na katerih poročajo, da poznajo posameznike,
veljajo, vseeno opravljajo.

ki

svojo dejavnost kljub prepovedim,

ki

Želja po ovajanju sosedov je zelo velika. »Moja soseda je manikerka. Pred njeno hišo se na dan
izmenjajo trije avti. Prihajajo gospodične in gospe, da si zrihtajo nohtke. Ne vem, kaj naj naredim. To se
mi zdi vrhunec ignorance. Najraje bi jo prijavila,« se glasi le eden od takih spletnih zapisov. »Tudi moja
prijateljica ima v času zaustavitve javnega življenja urejene nohte. Zadnjič se mi je hvalila, da njena
manikerka namreč dela, jo pride uredit kar na dom. Pa kaj ste normalni?! To je neodgovorno, nevarno!
Slišim tudi od drugih, da se dogaja, da vseeno delajo, kljub prepovedi,« piše še nekdo. Poročajo tudi o
frizerskih storitvah, ki so tudi v tem času ponekod dostopne. »Saj ne vem, kaj naj si mislim?! Vidim, da
se v frizerski salon moje sokrajanke kljub omejitvam vozijo stranke. Saj ni čudno, da so številke
obolevnosti in smrti tako slabe, če pa za ene pravila ne veljajo,« se glasi vsebina še ene spletne
uporabnice, ki je izpostavila, kar se ne bi smelo dogajati.

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

Furs

in

inšpektorat na preži

Kar razkrivajo, je sporno z dveh vidikov. Prvič, ker kršijo vladni odlok o prepovedi opravljanja tovrstnih
dejavnosti z namenom preprečevanja širjenja bolezni, drugič pa, ker je storitev izpeljana onkraj
države – plačilo steče iz roke v roko, brez računa in gre direktno v žep izvajalcu dejavnosti, kar se
obravnava kot delo na črno. Kdor torej trenutno opravlja dejavnost na opisan način, je v dvakratnem
prekršku in ni nedotakljiv, saj se lahko odzoveta tako Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) kot
zdravstveni inšpektorat. In kot kaže, so med epidemije posredovali že kar nekajkrat in kršitelje tudi
oglobili.
Fursa so namreč sporočili, da tudi v tem obdobju prejemajo številne prijave sumov dela na črno in
opravljanja dejavnosti, ki se v skladu z zakonskimi omejitvami ne bi smele izvajati: »Ugotovitve
izvedenih nadzorov v novembru so pokazale, da je delež nepravilnosti na področju dela in zaposlovanja
na črno v primerjavi s preteklim mesecem višji. Največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno smo
opravili na podlagi prijav, in sicer v naslednjih dejavnostih: gradbeništvu, prometu, trgovini,
vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter drugih storitvenih dejavnosti.«
S

Za več kot 350.000 evrov glob
prvem valu, med marcem in junijem, so v zvezi z delom in zaposlovanjem na črno in sivo ekonomijo
obravnaval 228 prekrškov, za katere je bila izrečena skupna globa v znesku 367.150 evrov. V tem
obdobju so padali tudi opomini, bilo jih je 76. V drugem valu, med oktobrom in decembrom, pa so
obravnavali 78 prekrškov, za katere je bila izrečena skupna globa v znesku 96.400 evrov, izrekli so tudi
en opomin.
V
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Razkrili so še, kakšno

je

bilo skupno število obravnavanih prekrškov letos. Do zdaj so

jih

našteli 4900, za

njih pa so izrekli globe v skupnem znesku malo več kot pet milijonov evrov, izdali so tudi 2843
opominov. V primerljivem obdobju leta 2019 je bilo obravnavanih 5094 prekrškov s tega področja, za
njih je bila izrečena globa v skupnem znesku okoli 11 milijonov evrov, izrekli so 1009 opominov.
Sivo ekonomijo napajajo aktualne razmere
Furs meni, da je širjenje koronavirusne bolezni covid-19 »svet prizadelo s kompleksnim šokom, z
zahtevnimi gospodarskimi in socialnimi posledicami, kar je posebej vplivalo na najbolj ranljive.
Preteklost uči, da obdobja gospodarskih in socialnih kriz spodbujajo rast pojava sive ekonomije. Njeno
merjenje je zahteven proces, ki terja upoštevanje širokega nabora dejavnikov. Siva ekonomija in druge
oblike prikrivanja in izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi kompleksen družbeni
pojav. Na obseg sive ekonomije ob davčni kulturi in davčni morali posameznikov vpliva vrsta
dejavnikov, ki so pogosto medsebojno soodvisni. Na obseg in pojavne oblike sive ekonomije pa gotovo
vplivajo tudi aktualne gospodarske in socialne razmere.«

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

Skoraj petsto nadzorov
Tudi zdravstveni inšpektorat je organ, ki se lahko vplete v to zgodbo. Sporočili so nam, na kakšni
podlagi sploh lahko ukrepajo in kakšne kazni so predvidene denimo za frizerko ali kozmetičarko, ki
kljub prepovedi vseeno dela. »Globe predpisuje zakon o nalezljivih boleznih in znašajo od 4000 do
100.000 evrov za pravno osebo, od 2000 do 50.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ter od 400 do 4000 evrov za odgovorno osebo pravne
osebe in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.«
Po njihovih besedah so v času strogih ukrepov, ko so nekateri svojo dejavnost kljub prepovedi vseeno
opravljali, gre za obdobje od 19. oktobra do 9. decembra, odkrili štiri zavezance, ki so opravljali frizersko
ali kozmetično dejavnost kljub prepovedi iz odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. »V navedenem obdobju je bilo v zvezi z delovanjem
frizerskih in kozmetičnih salonov opravljenih dobrih 470 nadzorov,« so povedali in dejali, da nadzor
poteka na podlagi tedenskih načrtov.
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V boju z virusom zanemarili pomen
prezračevanja
NIJZ je navodila izdal šele novembra. Nekdanji minister za
zdravje Dušan Keber oblikoval priporočila za zračenje
notranjih prostorov.

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

Odpri galerijo
V domovih za starejše

bi

morali pripraviti načrt prezračevanja vseh prostorov. FOTO: Blaž Samec/Delo

12.12.2020 ob 06:00

Zakaj epidemija pri nas za razliko od večine sosednjih držav ne popušča kljub
enakim ukrepom? Poleg prepoznega ukrepanja vlade za zajezitev drugega vala
epidemije so pristojni zanemarili pomen prezračevanja notranjih prostorov,
meni nekdanji minister za zdravje Dušan Keber .

Maja Prijatelj Videmšek

Na začetku pandemije covida-19 so zdravstvene oblasti govorile, da se virus
sars-cov-2 širi predvsem kapljično, s tesnimi osebnimi stiki in prek okuženih
površin. Temu so bili oziroma so prilagojeni tudi zaščitni ukrepi: nošenje mask,
ohranjanje varne razdalje, umivanje in razkuževanje rok in površin. Z razvojem
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pandemije in novimi znanstvenimi spoznanji se je pokazalo, da se virus širi tudi
z aerosolom. Kakšna je razlika med enim in drugim načinom širjenja? Pri
kapljičnem se virus širi z večjimi kapljicami sline ali sluzi, ki zaradi teže po
nekaj sekundah pristanejo na podlagi (tudi na človeku). Pri širjenju z aerosolom
pa gre za zelo drobne kapljice, ki lebdijo v zraku tudi več ur. Primerjamo jih
lahko s cigaretnim dimom, ki ostane v zaprtem prostoru več ur in medtem
prepotuje daljše razdalje, medtem ko se na prostem hitro raznese in razredči.

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

V nezračenem zaprtem prostoru pravzaprav ni varne razdalje za preprečitev
okužbe z aerosolom. Tudi maska ni popolna zaščita, edina rešitev je temeljito
prezračevanje, pravi Dušan Keber. »Žal ga Svetovna zdravstvena organizacija ne
omenja med glavnimi ukrepi; pojavlja se v ozadju kot nekakšen splošen
higienski ukrep. Tudi naši zdravstveni odločevalci ga omenjajo redko in bežno.
Šele novembra so se na spletni strani NIJZ pojavila natančnejša navodila,
vendar jih nihče ne promovira in so ostala neopažena.«
Rute in šali niso več dovolj
Za zaščito nosno-ustnega predela pred novim koronavirusom je po novem
obvezna maska, zgolj ruta ali šal ni več dovolj, je na novinarski konferenci
povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne .
Odlok, ki ga je sprejela vlada, bo začel veljati danes. Za zaščitno masko ni
nujno, da je kirurška, primerne so tudi šivane pralne maske. »Te so nasploh
primerne, ker jih imamo lahko dlje časa, preden se razmočijo. Kirurške je
namreč treba praviloma menjati na dve uri,« je dejala. Šal po njenih besedah
ni primeren, ker se ne oprime obraza. V Nemčiji so nedavno starejšim in
rizičnim osebam priporočili uporabo mask, ki nudijo boljšo zaščito od
običajnih kirurških, to so maske FFP2 oziroma N95 in tudi druge s HEPA
filtrom. Uporabiti jih je mogoče večkrat in tudi sterilizirati za ponovno
uporabo.

Z vladnim ukrepom slabša prezračenost prostorov
Vlada je med epidemijo prepovedala sistemsko prezračevanje z napravami, ki
dopuščajo mešanje notranjega in zunanjega zraka, zaradi možnosti, da bi to še
povečalo raznos virusa, pravi Keber. »Pri Inženirski zbornici dvomijo, da je
katerikoli lastnik stavbe preveril, kakšno vrsto zračenja ima in ali ne bi kazalo
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vanj vgraditi ustreznih filtrov; namesto tega so jih preprosto izključili.
Precejšnja verjetnost je, da je to navodilo vlade zmanjšalo prezračenost javnih
prostorov in industrijskih obratov in da je virus v obliki aerosola prisoten v
mnogih notranjih prostorih, kjer se izmenjuje več ljudi, čeprav nosijo maske,«
opozarja Keber.

Zračenje doma: deset minut vsako uro

ali

mehanski čistilec zraka

Svoj poziv je naslovil na tri ministrstva, vendar se nanj niso odzvala ali so ga
preusmerila drugam. Zato je priporočila v javnost posredoval sam. Navajamo le
del teh. Domove bi morali prezračevati – z odpiranjem oken na stežaj v vseh
prostorih – deset minut vsako uro in 20 minut prvič zjutraj. Energetske izgube
lahko zmanjšamo z uporabo prenosnega mehanskega čistilca zraka s HEPA
filtrom, ki odstrani več kot 99,9 odstotka delcev v zraku, tudi virusov.

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

Načrt za prezračevanje za domove starejših, šole

...

V domovih starejših, šolah, javnih prostorih, industriji, trgovini in servisni
dejavnosti bi morali pripraviti načrt za prezračevanje vseh prostorov. Ta naj bi
upošteval enaka priporočila kot za lastne domove, ob sistemskem prezračevanju
pa je treba preveriti, ali je vanj mogoče vgraditi HEPA filtre. Ureditev
prezračevanja je tudi vlaganje v prihodnost, poudarja Keber. Prispevalo bo k
omejevanju prihodnjih epidemij, tudi gripe.
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V avtomobilski industriji dobavljamo
v usta

iz

rok

Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektorja, o avtomobilski
industriji, hitrih testih, vladnih ukrepih, Kolektorju ...

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

Odpri galerijo
Radovan Bolko: »Zdaj je ključni čas za slovensko industrijo, če želi biti konkurenčna
konkurence v Evropi, da pospeši razvojne projekte.« Foto arhiv podjetja

ali

boljša od

12.12.2020 ob 06:00

Ljubljana – Medtem ko je bila slovenska avtomobilska industrija v prvem valu
epidemije med najbolj prizadetimi, je zdaj zasedena v celoti. »Praktično
dobavljamo z rok v usta,« pravi predsednik uprave Kolektorja Radovan Bolko.
Po njegovem mnenju bi država morala z evropskimi sredstvi podpreti razvojne
projekte podjetij, kar je ključno za konkurenčnost slovenske industrije.
Nejc Gole
Pogovarjali smo se tudi o omejevanju okužb s hitrimi testi, selitvi proizvodnje v
Slovenijo, nefleksibilnem in administrativno zahtevnem ukrepu skrajšanega
delovnega časa …
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Vlada se bo [danes, op. p.] srečala s predstavniki gospodarstva
glede prihodnjih omejevalnih ukrepov. Čemu bi morala
prisluhniti?

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

Pomembni sta dve stvari. Prvič, na podlagi delovanja podjetij v koncernu
Kolektor in glede na poznavanje podobnih podjetij lahko rečem, da industrija ni
vir okužb. Na idrijski lokaciji, kjer je zaposlenih 1200 ljudi, se od marca ni zgodil
niti en prenos okužbe v podjetju, seveda pa dosledno upoštevamo vsa pravila.
Pri nas uspešno izvajamo hitro testiranje. V Kolektorju Etri, denimo, smo ga
začeli izvajati konec novembra. Pri prvem testiranju smo ugotovili 15 pozitivnih
zaposlenih, z zaporednimi testiranji vsak teden smo dosegli, da zadnja dva
tedna ni bilo pozitivnih. V industriji želimo imeti zdrave zaposlene in delujoče
proizvodne procese, zato dela vse, da se koronavirus širi precej manj kot drugje.
Drugič, ustavitev industrije bi pomenila dolgoročno katastrofo za slovensko
industrijo. V avtomobilski industriji smo popolnoma zasedeni, dobavljamo iz
rok v usta. Zaustavitev koncerna Kolektor za dva tedna bi pomenila 20
milijonov evrov manjšo prodajo. Poleg tega pogodbe z našimi kupci iz
avtomobilske industrije ne dopuščajo uveljavitve krize zaradi koronavirusa kot
višje sile. Če pogodbenih zahtev ne izpolnjuješ, plačaš penale. Če pa bi
povzročili ustavitev linij pri kupcih, bi bila ogrožena vsa prihodnja naročila in
projekti.
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Radovan Bolko: »Skoncentirali bomo proizvodnjo zahtevnih komponent in sistemov za industrijo mobilnosti v
Sloveniji, najmočnejši center bo Idrija, močan center pa postaja tudi Postojna.« Foto arhiv podjetja

Avtomobilska industrija je bila v prvem valu med najbolj
prizadetimi, ker so se proizvajalci ustavili. Zakaj so vaše
zmogljivosti zdaj polne?
Čeprav prodaja avtomobilov ni močna, avtomobilisti delajo s polno paro. Delno
zaradi okrevanja Kitajske. Precej zato, ker polnijo zaloge po dobaviteljski verigi.
Zaloge so se namreč močno izpraznile. Poleg tega nekateri avtomobilisti hitijo s
proizvodnjo, saj bo prihodnje leto strožja okoljska zakonodaja. Naročil je veliko.
Odvisno pa je seveda od tega, kje je podjetje v dobaviteljski verigi. Bolj zadaj je,
večja so nihanja.

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

Kaj pa hitenje s proizvodnjo in polnjenje zalog pomeni za naročila
dobaviteljem prihodnje leto?
Prihodnje leto je za avtomobilsko industrijo precej negotovo. Naši kupci
ocenjujejo, da bo proizvodnja avtomobilov deset odstotkov nižja od letos
načrtovane, a tudi najmanj deset odstotkov višja kot letos. Nihče ne da
natančnih napovedi, imamo pa januar zapolnjen z naročili. Ocenjujem, da bodo
zaradi nižje prodaje verjetno nastala nihaja navzdol, ki pa ne bodo globoka kot
letos spomladi. Ti pričakovani nihaji v avtomobilski industriji so obvladljivi.

Kateri del koncerna

je v

najboljši kondiciji in kako kaže naprej?

Ostali deli koncerna poslujejo zelo dobro. Za gradbeništvom je dobro leto z
visoko prodajo in močnimi projekti v tujini. V najboljši kondiciji je
elektroenergetika, kjer imamo nekaj težav s pridobivanjem projektov v
proizvodnji turbin za male hidroelektrarne, vendar je na drugi strani Kolektor
Etra presegla plan, letos bo tako dosegla odličen rezultat in ima za prihodnje
leto prodano vso proizvodnjo, kar se v zgodovini tega podjetja še ni zgodilo.
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Kolektor Etra. FOTO: Leon Vidic/Delo

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

Pod črto, kako bo letos posloval koncern?
Koncern bo posloval dobro, glede na okoliščine zelo dobro. Imamo tri divizije:
elektroenergetika in gradbeništvo bosta poslovala nekoliko nad planom,
avtomobilski del pa bo od 15 do 20 odstotkov pod njim. Prvi dve diviziji bosta
krepko pozitivni, avtomobilski del pa bo komaj pozitiven, poleg tega da smo
dobili tudi subvencije države iz paketov za blažitev posledic epidemije.

Ali imate težave
zaposlenih?

v

proizvodnji zaradi samoizolacij in karanten

V proizvodnji ni velike odsotnosti zaradi samoizolacij po okužbah s
koronavirusom in karanten zaradi tveganih stikov. Višja odsotnost je zaradi
višje sile, ker so zaprte osnovne šole in so zaposleni zato doma. Ne razumem,
zakaj je zdravstvo tako počasno pri uveljavljanju hitrih testov. Čeprav so hitri
testi natančni od 90- do 95-odstotno, so odlično, učinkovito in poceni orodje za
izločanje predvsem asimptomatskih sodelavcev, ki bi lahko širili okužbo. Tudi
drugi kolegi v avtomobilski industriji s hitrimi testi zagotavljajo, da ni možnosti
za prenos virusa v podjetjih.
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Spomladi je del zaposlenih iz Kolektorja šel delat v Etro. Kako so
potekale te kadrovske zamenjave znotraj koncerna?
To je primer dobre prakse. V istem času je bilo na elektroenergetiki veliko
povpraševanje po proizvodnih delavcih, na avtomobilskem delu pa se je
proizvodnja ustavila. Del zaposlenih smo zato začasno prezaposlili v Etro in s
tem rešili težavo zaposlenosti. Tak instrument je uporaben za enostavnejša dela,
kjer je priučitev hitra.
Pri prvem testiranju smo ugotovili 15 pozitivnih zaposlenih, z zaporednimi
testiranji vsak teden smo dosegli, da zadnja dva tedna pozitivnih ni bilo.

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

V državi del panog stoji, del jih ima težave zaradi pomanjkanja
kadra. Ali bi podobna fleksibilna pravila lahko delovala tudi na
sistemski državni ravni?
To bi bil velik izziv. Kot industrija vedno zagovarjamo fleksibilnost delovnih
mest, vendar so celo interne prezaposlitve ali posoja delavcev povezane s precej
administriranja in regulative. Hitrejše prezaposlovanje ali celo posojanje
delavcev v državi bi bil eden od ukrepov, ki bi izboljšal zaposljivost delavcev.

Kolektor ima podjetja po vsem svetu. Ali boste zaradi epidemije
oziroma njenih posledic selili določeno proizvodnjo iz nekaterih
držav v druge?
Ta proces ni posledica epidemije, morda ga je ta le pospešila. Gre za proces
konsolidacije in optimizacije proizvodnje na lokacijah z najboljšim razmerjem
med ceno dela in storilnostjo. Zato bomo skoncentrirali proizvodnjo zahtevnih
komponent in sistemov za industrijo mobilnosti v Sloveniji, najmočnejši center
bo Idrija, močan center pa postaja tudi Postojna.

Lahko poveste konkretneje – od kod se proizvodnja seli?
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Kolektor je med prvimi v Sloveniji začel proces globalizacije. Poleg takrat že
obstoječih podjetij v Nemčiji in Koreji smo šli še na Kitajsko in v Mehiko. Zdaj se
kaže, da globalizacija v teh dveh primerih ni dala dobrih rezultatov. Proizvodnjo
na Kitajskem močno zmanjšujemo, v Mehiki pa ukinjamo in prenašamo na
druge lokacije. Hkrati prenašamo tudi proizvodnjo magnetnih komponent iz
Nemčije v Idrijo, kjer bomo združili proizvodnjo na eni lokaciji.

Kaj to pomeni za delovna mesta

v

Sloveniji?

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

To pomeni dodatnih sto delovnih mest v Sloveniji. Bistveno je, da so to
programi z visoko dodano vrednostjo, avtomatiziranimi procesi in zahtevno
tehnologijo.

V različne sheme pomoči je bilo vključenih več kot tisoč delavcev Kolektorja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Omenili ste koriščenje državnih pomoči, verjetno za čakanje na
delo in skrajšani delovni čas. Koliko delavcev ste imeli na teh
shemah in koliko subvencij ste koristili?
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V različne sheme je bilo vključenih več kot tisoč delavcev. Ti ukrepi so bili zelo
koristni, zato moram vlado pohvaliti za te ukrepe. Koncern Kolektor je dobil več
kot šest milijonov evrov, ki jih bomo zaradi uspešnega poslovanja vrnili v
proračun. Zdaj ne uporabljamo več državne podpore, ker je proizvodnja spet
normalna.

Kakšni so slovenski ukrepi
češkimi in drugimi?

v

primerjavi

z

nemškimi, korejskimi,

Vsekakor so nemški ukrepi s konceptom enostavnega, administrativno
nezahtevnega in hitro prilagodljivega skrajšanega delovnega časa
najučinkovitejši. Praviloma so bile druge države malo bolj radodarne kot
Slovenija. Ključen pa je nemški model skrajšanega delovnega časa, ki je
enostaven, prilagodljiv, jasen, kjer država financira glede na socialni status
zaposlenega od 60 do 67 odstotkov plače, in je časovno opredeljen do konca
prihodnjega leta. Podjetja delajo v znanem okolju z znanimi ukrepi, kar je
ključno za industrijo.

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

To pogrešate pri nas?
To pogrešamo pri nas, kjer improvizirajo in spreminjajo. Čeprav je zdaj
administrativno zahteven in nefleksibilen skrajšani delovni čas po težkih
mukah dobil domovinsko pravico, ne vemo pa, za koliko časa.

Vlada pripravlja sedmi paket ukrepov za pomoč gospodarstvu.
Kakšne ukrepe pričakujete?
Sedanji ukrepi za zmanjševanje posledic krize zaradi koronavirusa so za nas
zadostni. Vendar je vsa industrija, ki se je bojevala s padcem naročil, zmanjšala
stroške. Racionalizacija velikokrat vpliva tudi na razvojne projekte. Zdaj je
ključni čas za slovensko industrijo, če želi biti konkurenčna ali boljša od
konkurence v Evropi, da pospeši razvojne projekte. Država bi morala pomagati
sofinanciranjem projektov, predvsem tistih v zaključnih razvojnih fazah, ko je
treba investirati v opremo in komercializacijo. Ti ukrepi prinašajo tudi nova
delovna mesta. Ministrstvo za gospodarstvo je temu že prisluhnilo, treba pa je
ukrepe izvesti. Evropska sredstva iz načrta za okrevanje je treba nujno
investirati v razvojne projekte v zaključnih fazah.

s
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Odlog najemnin in višje povračilo fiksnih
stroškov

Nemški ukrepi so s konceptom preprostega, administrativno nezahtevnega
in hitro prilagodljivega skrajšanega delovnega časa najučinkovitejši.

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

Že spomladi ste v avtomobilskem grozdu od gospodarskega
ministra zahtevali povečanje vlaganja v razvoj. Zdi se, da se nič ne
premakne.
Na državni ravni se dejansko nič ne premakne in so državne aktivnosti
prepočasne. Spomladi nam je minister Počivalšek obljubil pomoč pri razvoju.
To pomoč potrebujemo. Industrija ni ustavila razvoja, ker ga ne sme ustaviti,
lahko pa razvoj upočasni. Zdaj ni čas za upočasnitev, zdaj je čas za pospešek.
Pozivam, naj se obljube čim prej realizirajo.

Pri tem

bi

šlo za sofinanciranje, davčne olajšave?

Evropski načrt predvideva tako povratna kot nepovratna sredstva. Evropski
model je treba s čim manj administriranja lansirati v industrijo. Ta denar se bo
ves vrnil v proračun.

Koliko bo Kolektor v prihodnjih petih letih investiral
programe in kakšen bo izkupiček v prodaji?

v

nove

V prihodnjih petih letih nameravamo investirati več kot sto milijonov evrov,
največ v programa elektroenergetika ter komponente in sistemi za mobilnost.
Iz sto milijonov evrov investicije načrtujemo za približno 250 milijonov evrov
povečanja prodaje. Pred seboj imamo zelo močne projekte, denimo podvojitev
zmogljivosti v proizvodnji in prodaji v Kolektor Etri ter vlaganje več kot 30
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milijonov evrov v tri nove projekte na področju pogonskih sistemov.

Kaj je s postopkom o domnevnem 3,2-milijonskem oškodovanju
Kolektorja v primeru prevzema Etre 33?

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

Postopek ni zaključen. Poročilo sodnega izvedenca, ki ga je določilo sodišče,
potrjuje izjavo uprave, da ni bilo oškodovanja premoženja koncerna Kolektor.

Radovan Bolko. FOTO: Jure Eržen/Delo

Kakšni so glavni izzivi Kolektorja za prihodnja leta?
Največji izziv bo uresničitev ciljev. Želimo povečevati prihodke ob ustrezni
dobičkonosnosti, ki jo je mogoče doseči le s storitvami in izdelki z visoko
dodano vrednostjo. Izziv bo negotovo gospodarsko okolje. Prihodnje leto bo
prehodno leto iz razmer zaradi epidemije v novo približno normalno stanje. V
letih 2022 in 2023, ko naj bi se gospodarske razmere normalizirale, se bo treba
spopasti z zahtevami po zmanjševanju zadolženosti države, kar bo gotovo
vplivalo na davčno politiko in državne investicije.
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Sam sem za prihodnost optimist. Čeprav nas epidemija še vedno resno ogroža
in smo v gospodarstvu doživeli nepričakovane šoke, smo spoznali, da smo
prilagodljivi ter trdoživi, in to predvsem zaradi odličnih sodelavcev. Če bo
država dovolila gospodarstvu delati in ga čim manj omejevala, se nam
prihodnosti ni treba bati.

Letos proizvajalci dajejo velik poudarek električnim avtomobilov,
tudi prodaja teh je močno poskočila. Kako so Kolektor in celotna
slovenska avtomobilska industrija na to pripravljeni?
Zakonodaja z zahtevami po zmanjševanju izpustov močno pritiska na
avtomobilsko industrijo. Ta se je precej radikalno usmerila v razvoj predvsem
električnih pogonov. Tega trenda ni mogoče ustaviti, a ta proces se ne bo odvil
čez noč. Kolektor in ostala slovenska industrija sta dovolj fleksibilna in agilna,
imata znanje in tehnologijo ter je vključena v predrazvojne in razvojne projekte,
da bo sledila tudi morda hitrejšemu prehodu v električno mobilnost.

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

Kakšen del avtomobilskega stebra
pogon in koliko na električni?

v

Kolektorju

je

vezan na klasični

Če govorimo o baterijskih električnih vozilih je to zelo majhen delež, ker je zelo
majhna prodaja. Po drugi strani pa je večina razvojnih projektov usmerjenih
predvsem v baterijska električna vozila, še bolj pa v hibridne pogone.

20

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

12.12.2020
Saturday,
Sobota,
09:29
09:29

Kazalo

https://www.sta.si/2841258/v-slovenj-gradcu-v-teku...

1/1

V Slovenj Gradcu v teku 2,6 milijona evrov
vredna naložba v novo kotlarno
Konec oktobra se je v Slovenj Gradcu na Štibuhu začela gradnja nove kotlarne na lesno biomaso. Naložba je vredna 2,6
milijona evrov, Komunala Slovenj Gradec pa je zanjo prejela dobrih 700.000 evrov sredstev na razpisu ministrstva za
infrastrukturo. Komunala bo imela letos manj prihodkov ko lani, na prenos dela dejavnosti na Kocerod je pripravljena.
Gradnja nove kotlarne se je začela konec oktobra in poteka po načrtih. Izvedena je večina izkopov, poteka že betoniranje
temeljev, je za STA povedal direktor Komunale Slovenj Gradec Jožef Dvorjak.
Glede na terminski načrt bo gradnja potekala do konca septembra prihodnje leto. To pomeni, da bo komunalno podjetje v
ogrevalni sezoni 2021/2022 vso toploto pridobilo iz obnovljivih virov, in sicer 65 odstotkov z lesno biomaso in 35
odstotkov iz odpadne toplote na kogeneraciji, je razložil direktor.
Za naložbo je podjetje zagotovilo 735.000 evrov lastnih sredstev, približno toliko sredstev je prejelo na razpisu
infrastrukturnega ministrstva, preostalo pa predstavlja najeti kredit.
Zaradi gradnje je bilo sprva nekaj nejevolje med občani zaradi predvidenega gostejšega tovornega prometa do območja
gradnje. V dogovoru s slovenjgraško občino in mestnima četrtima Štibuh in Polje je bila nato ustanovljena posebna
komisija za prometno ureditev v času gradnje kotlarne, ki je pripravila prometni elaborat ureditve začasnega prometa.
Ta obravnava obveze izvajalca del glede prevozov in obveščanja javnosti o izvajanju prometa, je pojasnil Dvorjak.
Komisija bo delovala ves čas gradnje in bo skrbela za upoštevanje sprejetih določil in sprejemala morebitne dopolnitve
elaborata, je dodal.

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

Poslovanje Komunale Slovenj Gradec, ki je bila nedavno med prejemniki nagrad za družbeno odgovornost Horus, bo
letos skladno z načrti, pravi direktor. V primerjavi z lani bo nekaj manj realizacije na področju naložb in pri izvajanju
zimske službe, slednje je posledica mile zime. V letu 2019 je podjetje s 108 zaposlenimi ustvarilo 10,2 milijona evrov
prihodkov in leto sklenilo z 62.000 evri bilančnega dobička.
V slovenjgraški komunali se medtem pripravljajo na prenos dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov na Kocerod, k čemu
so se s sprejetimi odloki zavezale vse koroške občine, ki so tudi soustanoviteljice komunalnih podjetij. Prenos te
dejavnosti s komunalnih podjetij na Kocerod je načrtovan z novim letom, a do dokončnega dogovora glede tega
predvsem zaradi velikih razlik glede prenesene opreme še ni prišlo.
"Z naše strani ni ovir, da se dejavnost dejansko prenese na podjetje Kocerod do 1. januarja 2021, kot je določeno v
sprejetem odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije," je sporočil prvi mož Komunale Slovenj
Gradec, od koder naj bi na Kocerod s prenosom dejavnosti poleg opreme, potrebne za to, prešlo 21 delavcev.
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V Rogaški Slatini referendum o postavitvi
razglednega stolpa
V Rogaški Slatini bo danes na pobudo občanke Eve Žgajner in skupine volivcev potekal referendum o postavitvi 106
metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, čemur nasprotuje del prebivalcev. Volišča
bodo odprta od 7. do 19. ure, po zagotovilih slatinske občine pa je poskrbljeno za vse epidemiološke ukrepe.
Referendum bo uspešen, če bo proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer mora biti
tistih, ki bodo glasovali proti, vsej 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 občanov. Po ustavi je namreč zakon
na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu
glasuje najmanj petina vseh volivcev.
Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?"
Kot so povedali na slatinski občini, se za postavitev stolpa, ki bi po ocenah stal 2,1 milijona evrov, zavzemajo, ker
Rogaška Slatina potrebuje nove atraktivne zgodbe. Razgledni stolp Kristal bo po oceni občine pomenil velik razvojni
potencial, ker bo generator povečanega števila obiskovalcev, ki bodo obiskali še druge znamenitosti slatinske občine in
širše okolice. Izračunali so, da bo letni ravni prinesel vsaj 300.000 evrov prihodkov v občinski proračun in bodo po odbitju
stroškov vsako leto za razvoj dodatno namenili vsaj 150.000 evrov.

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

Pobudnica referenduma Žgajnerjeva pa je dejala, da gradnji stolpa nasprotuje zaradi slabo izbrane lokacije, po njenem
mnenju nerealnih finančnih analiz poslovanja in stroškov gradnje ter slabo premišljene vsebine projekta, ki v Rogaško
Slatino razen razgleda ne prinaša praktično ničesar novega, ampak le konkurenco obstoječim objektom, kot sta muzej
Anin dvor in pivnica.
Občinska volilna komisija je nakupila vsa potrebna zaščitna sredstva za varno izvedbo referenduma. Med drugim bodo
poskrbeli, da bo na volišču istočasno samo en volivec in da se pri zamenjavi ne bo srečal z naslednjim, volivce pa bodo
opozarjali, da se držijo predpisanih preventivnih ukrepov, v ta namen bo zagotovljen tudi nadzor.
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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!

Zelena priložnost za Evropo: 55
nizkoogljičnih projektov, ki so zreli za
naložbe
Epa

12.12.2020, 04.35

Kriza zaradi covida-19 je zagotovila Evropi neprecenljivo priložnost za začetek
nove dobe gospodarske rasti.
Ann Mettler, Project
Syndicate

Če bo zasebni sektor v sodelovanju z vladami po vsej EU v kratkem zasnoval odločne, inovativne
politike, lahko s tem prispeva tudi k reševanju sedanje krize ter spodbudi nenehne poslovne investicije
in ustvarjanje kakovostnih delovnih mest v prihodnosti. Evropska unija je pravkar oblikovala 750
milijard evrov vreden sklad za okrevanje po pandemiji, ki je del njene pobude EU naslednje generacije
(Next Generation EU). Več kot tretjina sredstev iz tega sklada je rezerviranih za projekte, povezane s
podnebnimi spremembami, vključno z raziskavami na področju nizkoogljičnih tehnologij. Ko bo realno
gospodarstvo prejelo ta sredstva, se bo poglobilo razumevanje, kako pozitivno lahko investicije v zelene
tehnologije vplivajo na skupnosti, v katerih živimo, ter na podjetja, v katerih delamo. Da bi zagotovilo
maksimalen učinek, je podjetje Capgemini Invent nedavno izvedlo analizo investicijskih priložnosti, ki
so trenutno na voljo. Prva tovrstna ekonomska analiza, opravljena po naročilu podjetja Breakthrough
Energy, mreže trajnostno naravnanih pravnih oseb in pobud, ki jo podpira filantrop Bill Gates, je
razkrila 55 nizkoogljičnih projektov v Evropi, ki so zreli za naložbe.
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Vsi projekti so zasnovani tako, da je mogoče vanje vključiti nove tehnologije in poslovne modele, s
pomočjo katerih bo Evropa lahko dosegla cilj, da do leta 2050 v ozračje ne bo več spuščala nobenih
emisij toplogrednih plinov, in vsi so povezani z enim od petih ključnih sektorjev: energija, industrija,
gradbeništvo, transport in kmetijstvo. Ti projekti so trenutno na različnih stopnjah zrelosti, zato
predstavljajo popoln spekter inovacijskega cikla, od predstavitve do uvajanja inovacije na trg, kar je v
pomoč pri diverzifikaciji tveganja. Vsi ti projekti imajo potencial, da ponovno oživijo in preoblikujejo
evropsko gospodarstvo.
Glede na našo analizo bi lahko z razvojem in uresničitvijo teh projektov ustvarili tržne priložnosti,
vredne 12,9 bilijona evrov, ustvarili 12,7 milijona delovnih mest in pomagali EU do sredine tega stoletja
doseči njene ambiciozne cilje glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Da bi imeli projekti tak
učinek, zahteva vsak izmed njih svojo mešanico ustvarjalnosti in kapitalskih naložb zasebnega sektorja,
poleg javnega financiranja in ustreznega političnega okvirja EU in njenih 27 članic. Kako so videti ti
inovativni projekti in kakšne politike potrebujemo, da bi jim zagotovili podporo? Pomislite na vetrne
elektrarne na morju. Evropske priobalne plitvine so že posejane z vetrnimi turbinami. Toda do
nedavnega je bilo preprosto predrago postavljati plavajoče vetrne farme na odprtem morju, kjer
najdemo 80 odstotkov vsega evropskega morskega vetrnega potenciala za pridobivanje energije. Z
izgradnjo sto velikih plavajočih vetrnih farm do leta 2030 na Baltskem in Severnem morju ter
Atlantskem oceanu lahko začnemo izkoriščati ta ogromni potencial in pospešeno proizvajati energijo iz
obnovljivih virov v državah, kot so Portugalska, Švedska in Estonija.

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

Razvijati in pospešeno uvajati nove tehnologije
tega pa nimamo več veliko na voljo

je

težko. Hkrati zahteva čas,

Kar zadeva politike, lahko programi, kot je denimo Horizon Europe, glavni vir financiranja raziskav in
inovacij v EU, pospešijo napredek pri oblikovanju turbinskih krakov in s tem prispevajo k znižanju
stroškov vetrnih turbin, ki niso trajno zasidrane na dnu morja.
Drugo obetavno področje za naložbe je kmetijstvo 4.0. V evropskem kmetijskem sektorju je stopnja
prevzemanja digitalnih tehnologij trenutno precej nižja kot v drugih ključnih industrijah, kar je mogoče
pripisati omejitvam marž za kmetijsko opremo in relativnemu pomanjkanju investicijskih naložbenih
zmogljivosti. Če bodo kmetovalci, tehnološka podjetja, univerze in drugi sodelovali pri iskanju
najboljših praks za tehnologije kmetovanja, kot so na primer satelitsko slikanje, robotika in blokovne
verige, bi lahko do leta 2050 ustvarili deset milijard evrov vreden trg, ki bo hkrati prispeval k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. S popolno digitalizacijo kmetijstva lahko naredimo ta sektor
privlačnejši za mlajše generacije kmetovalcev, ki bi radi maksimirali učinkovitost pri pridelavi sadja in
zelenjave, vzreji živine ter upravljanju obdelovalnih površin in gozdov.
Ne nazadnje obstaja veliko naložbenih priložnosti tudi na področju obnavljanja javnih poslopij. Šole,
bolnišnice in druge javne ustanove so ključnega pomena za vsako skupnost, toda v Evropi so te zgradbe
običajno med najstarejšimi in najmanj energetsko učinkovitimi. Podatek, da v Evropi kar 40 odstotkov
vse energije porabimo za ogrevanje zgradb, pove vse. S pomočjo novih tehnik digitalnega modeliranja
bi lahko v Evropi z obnavljanjem javnih poslopij z uporabo najsodobnejših materialov, kot so aerogelna
izolacija in okna z vakuumsko izoliranim steklom (ki so energijsko varčnejša in hkrati omogočajo, da v
prostor prodre več naravne svetlobe), precej zmanjšali ogljične emisije, znižali stroške energije v javnem
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sektorju in financirali 660 tisoč lokalnih delovnih mest. Med političnimi ukrepi za zvišanje stopnje
obnavljanja zgradb v EU na vsaj tri odstotke letno so pravkar objavljena pobuda Renovation Wave,
investicije v usposabljanje delovne sile in spodbude za dekarbonizacijo vrednostnih verig v
gradbeništvu.
A z vsem svojim potencialom pomenijo ta tri področja le vrh ledene gore, ko gre za naložbene
priložnosti v Evropi. Med drugimi projekti na našem seznamu so gigatovarne za proizvodnjo litijionskih baterij, nove oblike urbane mobilnosti, kot so denimo souporaba avtonomnih vozil, proteini iz
insektov za manjše toplogredne emisije zaradi živinoreje ter "zeleni vodik" za zmanjšanje emisij v
obsegu, kot jih v ozračje spusti okoli 500 evropskih jeklarn. Zavedamo se, da so za uresničitev
nizkoogljične prihodnosti nujne inovacije. Identifikacija teh projektov je najnovejši korak na naši poti k
uresničitvi cilja, da do leta 2050 povsem odpravimo ogljične emisije in da Evropa prevzame vodilno
vlogo na trgih okolju prijaznih tehnologij, na katere se bo vedno bolj zanašal ves svet.

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

Ko se bo začel denar, ki ga je EU namenila za boj proti podnebnim spremembam, stekati v
gospodarstvo, moramo zagotoviti, da se bodo politični voditelji in predstavniki industrij na vseh ravneh
osredotočili na zdravorazumsko in usklajeno snovanje politik, ki bo spodbujalo in ustrezno podpiralo
nizkoogljične raziskave in inovacije. Razvijati in pospešeno uvajati nove tehnologije je težko. Hkrati
zahteva čas, tega pa nimamo več veliko na voljo.
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Minister Gantar januarja na Ptuju
gradnji urgentnega centra?

o

Slavica Pičerko
Peklar

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

Odpri galerijo
Na mestu

te

jame naj

bi

nekoč stala ptujska urgenca.

Slavica PIČERKO PEKLAR

12.12.2020, 06.15

V prihodnjih dveh letih naj bi država za gradnjo urgentnega centra namenila dva
milijona evrov, le slabo polovico obljubljenega
Kaj se dogaja s ptujsko urgenco na državni ravni, če se že na Ptuju zadnje leto ni nič premaknilo k začetku
gradnje, smo vprašali državnozborsko poslanko Mojco Žnidarič , SMC, tudi članico odbora za zdravstvo: "V
preteklosti sem o projektu izgradnje ptujske urgence postavila več poslanskih vprašanj, jih zastavljala tudi
kandidatom za ministra, marca letos sva s poslancem Jožefom Lenartom (SDS) sodelovala na sestanku v
ptujski bolnišnici, kjer smo se seznanili z novelacijo projekta. In čeprav se morda zdi komu drugače, sem
mnenja, da projekt ni izgubljen, posebej če se nas bo vseh šest poslancev Spodnjega Podravja zavzelo, da
se gradnja končno začne. Ta vlada ima posluh za ruralno okolje, zato verjamem, da bodo prisluhnili tudi
nujnim potrebam naših prebivalcev. V naslednjem letu je ptujski urgenci namenjenih dobrih 111 tisoč
evrov in v letu 2022 skoraj 2 milijona proračunskih sredstev."
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Bo,

a

ne urgentno

Da je pred nekaj dnevi osebno govorila z ministrom za zdravje Tomažem Gantarjem in ji je ta zagotovil,
da projekt ptujske urgence ni ustavljen in da pri bolnišnici ne bo ostala le gradbena jama, te dni še sporoča
poslanka in pojasnjuje: "Minister zagotavlja, da bo takoj, ko se bodo epidemiološke razmere vsaj malo
umirile, obiskal ptujsko bolnišnico, kar se bo zgodilo predvidoma januarja. Takrat naj bi dorekli zaprtje
finančne konstrukcije projekta. Pojasnil je še, da urgence na Ptuju ni mogoče uvrstiti med projekte EU, ker
je projekt že star in ni povezan s covid situacijo."
Brez konkretnega odgovora
Na ministrstvu so se odgovoru na naše vprašanje o začetku gradnje ptujske urgence izognili. Odgovorili pa so, da so
februarja letos sprejeli novelacijo investicijskega programa, priložili finančni razrez investicije in pripisali, da
dodatnih informacij glede financiranja za zdaj ne morejo podati.

"Po objavi načrta razvojnih programov (NRP) za naslednje leto smo od ministra Gantarja želeli izvedeti,
zakaj ptujske urgence ni med projekti, a nam tudi na drugo poizvedovanje ni odgovoril. Predlagali smo
tudi, da bi morda skušali poiskali možnost financiranja iz kakih evropskih virov. Na naša vprašanja se do
sredine tega tedna ni odzivala niti državna sekretarka v kabinetu vlade Jelka Godec Popolnega
ignoriranja naših prizadevanj, da s skupnimi močmi in sodelovanjem začete aktivnosti pripeljemo do
konca, ne razumemo," omenja Anica Užmah , direktorica Splošne bolnišnice Ptuj (SBP). Poudarja, kako
zelo pomembna je za reševanje človeških življenj dobra urgentna služba: "Z izgradnjo novega urgentnega
centra bi zelo izboljšali oskrbo nujnih stanj, kjer pacienti dobijo nujno medicinsko pomoč na enem mestu.
Z veliko improvizacij, iznajdljivosti in truda zmoremo v bolnišnici kvalitetno in varno oskrbeti letno
okrog 21 tisoč pacientov, ki potrebujejo urgentno pomoč. Zdravniki primarne ravni pa obravnavajo letno
še okrog 26 tisoč urgentnih primerov. Organiziranost in delovne razmere urgentne službe na Ptuju niso in
ne morejo biti enaki, kot so v sodobnih urgentnih centrih. Smo edina splošna bolnišnica v državi s starim
sistemom financiranja urgence."

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

.

Ptujska bolnišnica

je še

edina s starim sistemom delovanja urgence

Denar, ki ga v spremembah NRP za obdobje 2021-2024 namenjajo ptujski urgenci, je slaba polovica
tistega, kar je obljubila država. Tudi to pa bi bilo, kot ugotavljajo v vodstvu SBP, premalo za normalen
potek načrtovane gradnje.

Zakaj ni evropski projekt?
Sami so, pravi Užmahova, ministrstvo pozvali, da preveri možnost financiranja iz sredstev, ki bodo
namenjena covid projektom, saj se bolnišnica sama na evropske razpise ne more prijavljati, pač pa mora
to storiti ministrstvo. "Po vseh novelacijah projekta bo gradnja ptujske urgence stala dobrih 5,6 milijona
evrov, država nam je obljubila 4,5 milijona evrov, pol milijona zagotavlja bolnišnica, dobrih 300 tisoč
evrov naša donacija gospodarstva, toliko so urgenci namenile tudi tukajšnje občine. Z denarjem, ki ga
država zdaj namenja za gradnjo, bomo v naslednjih dveh letih težko kaj dosti naredili," ugotavlja
Užmahova.
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Jama za ptujsko urgenco

3/3

Slavica PIČERKO PEKLAR

Direktorica poudarja, da je lastnica ptujske bolnišnice država in da bolnišnica sama, brez ministrstva za
zdravje, ne more kandidirati na nobenem evropskem razpisu. Po poizvedovanju, zakaj ni mogoče računati
na denar iz covid projektov, so v SBP izvedeli, da to ni mogoče, ker da je projekt že star in ni povezan z
epidemijo.
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Preprečimo umiranje na pragu odrešitve

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

Treba je spregovoriti o načinu širjenja okužbe s koronavirusom. Prevladujoče uradne razlage
govorijo o kapljični okužbi. Izkašljane kapljice so velike in hitro padejo na tla; zaščita temelji na tem
dejstvu: maske, varna razdalja, čiščenje rok in površin.

(Foto: Luka Cjuha/dokumentacija Dnevnika)

Od poletja naprej pa se vse bolj poudarja prenos z aerosolom; ta prenos poznamo pri noricah,
ošpicah in tuberkulozi. Aerosol si lahko predstavljamo kot cigaretni dim, ki ostane v zaprtem
prostoru več ur in med tem prepotuje daljše razdalje, medtem ko se na prostem hitro raznese in
razredči. Povedano drugače: morda je največja nevarnost za prenos virusa zaprt in slabo prezračen
prostor. Običajna maska pri aerosolu ne pomaga, edina rešitev je temeljito prezračevanje. Žal ga
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ne omenja med glavnimi ukrepi; pojavlja se v ozadju kot
nekakšen splošen higienski ukrep. Tudi naši zdravstveni odločevalci omenjajo prezračevanje redko
in bežno, kaj šele, da bi – tako kot uporabo mask in vzdrževanje razdalje – vsak dan ponavljali
navodila, kaj pomeni učinkovito prezračiti prostor. Šele novembra so se na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pojavila natančnejša navodila, vendar jih nihče ne
promovira in so ostala neopažena.

Zračenje

je

pomembno

Zakaj epidemija pri nas v nasprotju z večino sosednjih držav kljub enakim ukrepom ne popušča?
Poleg časovnega zamika pri uvajanju ukrepov morda obstajajo med državami tudi razlike v
zračenju prostorov. V Sloveniji smo z obnovo večine oken v zadnjih desetletjih zelo zatesnili
notranje prostore, ob tem pa zanemarili prezračevanje z rekuperacijo, ki ni odvisna od odpiranja
oken. Če k temu dodamo še redko odpiranje oken v hladnem vremenu zaradi zmanjševanja
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energetskih stroškov, lahko utemeljeno domnevamo, da se je kakovost zraka v notranjih prostorih
poslabšala. Poleg tega je vlada med epidemijo prepovedala sistemsko prezračevanje z napravami,
ki dopuščajo mešanje notranjega in zunanjega zraka, zaradi možnosti, da bi to še povečalo raznos
virusa. Pri Inženirski zbornici Slovenije dvomijo, da je katerikoli lastnik stavbe preveril, kakšno vrsto
zračenja ima in ali ne bi kazalo vanj vgraditi ustreznih filtrov; namesto tega so jih preprosto izklopili.
Obstaja velika verjetnost, da je navodilo vlade zmanjšalo prezračenost javnih prostorov in
industrijskih obratov in da je virus v obliki aerosola prisoten v mnogih notranjih prostorih, kjer se
izmenjuje več ljudi, ki se zato lahko okužijo, čeprav nosijo maske. Glede na bistveno hitrejše
obnavljanje in modernizacijo zgradb v bogatejših državah, pa tudi spoštovanje predpisov, na primer
v Nemčiji, lahko domnevamo, da je za zračenje v domovih za stare in tudi drugod bolje poskrbljeno
kot pri nas. Morda je naravna prezračenost sicer slabih bivališč v revnih državah in begunskih
taboriščih vzrok, da se tam bolezen kljub gosti naseljenosti širi precej počasneje.
Zračenje prostorov je ob dosedanjih ukrepih, ki so znani od pomladi, edini nov ukrep, ki bi utegnil
obrniti potek epidemije. Žal vlada ne upošteva idej, ki niso njene lastne, sama pa zgolj zaostruje ali
mehča ukrepe, ki se od pomladi niso spremenili in ciljajo predvsem na kapljični prenos okužbe. Na
poziv s podobno vsebino kot v tem prispevku se tri ministrstva niso odzvala. Zato se obračam na
druge državljane in državljanke kot pripadnike civilne družbe, pa tudi na javne in zasebne ustanove:
naredimo sami tisto, česar nam vlada noče priporočiti.

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

Nasveti
Splošen nasvet: obnašajte se, kot da ste vi in vsi okrog vas morda okuženi. Ob vsaki priložnosti
ščitite najstarejše. Smiselno upoštevajte vsa dosedanja priporočila in navodila. Novo navodilo:
prezračevanje! Ne vstopajte v prostore, ki niso prezračeni, ali vsaj zahtevajte takojšnje odpiranje
oken. Vsaj za prostore, v katerih se zadržujete dlje časa, preverite, kakšne vrste prezračevanja
imajo. Odklonite delo v prostorih, kjer zračenje ni možno. Predlagajte spremembe. Odvajanje
starega zraka je mogoče zagotoviti tudi z improviziranimi rešitvami, ki jih od marca vztrajno
predlaga inovator Mitja Vilar, od aprila pa Inženirska zbornica. Ponekod je možna predelava
sodobnih oken, tako da je mogoče zagotoviti rekuperacijo zraka. Zadostno prezračenost lahko
preverite s pomočjo merilca ogljikovega dioksida.
Bivanje v lastnem domu: odpirajte okna v vseh prostorih na stežaj 10 minut vsako uro dneva in 20
minut prvič zjutraj ali namesto tega stalno delno odprite okno v vsakem prostoru. Zračenje lahko
zmanjšate, če uporabljate prenosni čistilec zraka s HEPA-filtrom, ki prečisti zrak v prostoru
nekajkrat vsako uro. (Uporabljali ga boste lahko tudi med prihodnjimi epidemijami. Cena naprave za
en prostor je 100 do 150 evrov, za stanovanje ali učilnice od 500 evrov naprej.) Zavarujte starejše
člane skupnega gospodinjstva: omejite stike z drugimi člani družine, ki hodijo na delo ali v šolo,
omogočite jim bivanje v lastni sobi. Starejše osebe, ki živijo same: izogibajte se javnih prostorov in
sprejemanja obiskov, po vsakem (nujnem) obisku temeljito prezračite prostor. Družite se s
posamezniki na prostem, prosite sosede za pomoč pri nakupu nujnih artiklov. Za darilo ob
prihajajočih praznikih zahtevajte od svojcev, naj vas ne obiščejo. V Nemčiji so starejšim in rizičnim
osebam nedavno začeli priporočati uporabo mask z večjim faktorjem zaščite: namesto običajnih
kirurških mask jim priporočajo maske FFP2 oziroma N95 ali tudi druge maske s HEPA-filtrom. Te
maske je možno uporabiti večkrat in jih tudi sterilizirati za ponovno uporabo.
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Domovi starejših občanov: pripraviti je treba načrt za prezračevanje vseh prostorov, vključno s
prostori brez oken. V primeru obstoja sistemskega prezračevanja naj se preveri, ali je vanj mogoče
vgraditi HEPA-filtre. Pravilo za prezračevanje posameznega prostora je enako, kot je opisano v
prejšnjem odstavku. Zaradi neugodnih nižjih temperatur ob zračenju naj svojci razmislijo o nakupu
prenosnega čistilca zraka. Ti so potrebni tudi v skupnih prostorih, če jih ni mogoče prezračevati
drugače. Vse osebje naj uporablja maske FFP2 oziroma N95, priporočljive so tudi za stanovalce, ki
bi jih prenašali. V času do cepljenja bi bilo treba stanovalce vsaj toliko razseliti, da bi v vsaki sobi
bival samo eden. V redkih primerih je do cepljenja morda možna vrnitev oskrbovanca v domače
okolje. Omogočiti je treba izhode na prosto in obiske na prostem ali v zavarovanih notranjih
prostorih.
Šole: pripraviti je treba načrt za prezračevanje vseh prostorov po gornjih priporočilih. Koristno je
ocenjevanje prezračenosti z merjenjem ogljikovega dioksida v učilnicah. V Nemčiji ponekod
nameščajo improvizirano odvajanje zraka iz učilnic, ki ga omenjam pri splošnih ukrepih. Smiselno je
namestiti čistilce zraka v vsako učilnico in v vse skupne prostore.
Drugi javni prostori, industrijski obrati, trgovine, servisna dejavnost: pripraviti je treba načrt za
prezračevanje vseh prostorov po gornjih priporočilih in preveriti obstoječo sistemsko ventilacijo.
Odpiranje dejavnosti naj bo odvisno od kakovosti prezračevanja.
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Za konec: sedanji cilj ni več preprečevanje vdora virusa v naša okolja; virus je namreč že med
nami. Cilj je reševanje življenj stotin, morda tisočev ogroženih članov naše družbe, ki sicer cepljenja
ne bodo dočakali. Naša dolžnost je, da storimo vse, kar je v naši moči – kljub morebitnemu
ciničnemu zmrdovanju oblasti. Ureditev prezračevanja je tudi vlaganje v prihodnost: prispevala bo k
omejevanju prihodnjih epidemij.
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Širitev bertoške vpadnice predvidoma čez dve
leti
Nataša Hlaj

Istra

12. 12. 2020, 06.00
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V Darsu napovedujejo, da bi lahko z gradbenimi deli za razširitev bertoške vpadnice
štiripasovnico začeli predvidoma čez dve leti. Trajala bodo dobro leto dni.

Bertoške vpadnice kljub prvotnim napovedim še niso začeli

širiti v

v

štiripasovnico. Foto: Tomaž Primožič/FPA

KOPER > Pred dvema letoma je CPK po aneksu k dogovoru, ki so ga podpisale koprska
občina, Dars, ministrstvo za infrastrukturo in direkcija za infrastrukturo, interventno preplastil
cesto.
Vse globlje udarne jame in posedki močno obremenjene ceste, ki jo uporabljajo tako
tovornjaki na poti v Luko Koper, kakor tudi vozniki iz okoliških krajev, so namreč ogrožali
prometno varnost na tem območju. Takrat so pojasnili, da gre za začasno rešitev do širitve v
štiripasovnico, kar naj bi se zgodilo predvidoma januarja leta 2019, a se je gradnja premaknila
v leto 2022.

Koliko vozil po bertoški vpadnici?
Po podatkih izpred dveh let bertoško vpadnico v povprečju prevozi 16.500 vozil na
dan, od tega 2800 težkih tovornih vozil. Leta 2030 naj bi se ta številka povzpela že do
27.000 vozil na dan, od tega bo 5200 težkih vozil, torej 19 odstotkov.
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V Darsu pojasnjujejo, da morajo biti do začetka gradnje izpolnjeni vsi pogoji za izvedbo del kot
vzdrževalnih del v javno korist, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, potrjena
mora biti investicijska dokumentacija in sklenjena pogodba z izvajalcem del.
Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo je v sklepni fazi. V Darsu pravijo, da projektne
rešitve predvidevajo tudi vzpostavitev sistema za elektronsko cestninjenje tovornih vozil. “Po
izdelavi in potrditvi investicijske dokumentacije, to bo predvidoma v začetku prihodnjega leta,
bomo začeli s postopki za pripravo javnega naročila za gradnjo,” pojasnjuje Marjan Koler iz
Darsa.
Koprska občina je v skladu z dogovorom izdelala projektno dokumentacijo, za kar je v
proračunu zagotovila približno 100.000 evrov. Delitev stroškov izvedbe pa bo opredeljena
okviru sofinancerskega sporazuma med Darsom in koprsko občino.

v
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V Darsu trenutno razpolagajo z ocenjeno vrednostjo gradbenih del iz idejne zasnove, ki znaša
9,4 milijona evrov. Vrednost celotne naložbe bo opredeljena v investicijski dokumentaciji, ki jo
bo naročila občina in za katero je trenutno v pripravi naročilo.
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Nekateri frizerji in kozmetiki trenutno delajo,
kot da epidemije ni

Kratke

pred
nabava

Zaradi obvladovanja širjenja koronavirusa je med drugim
prepovedano tudi izvajanje frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
storitev ter drugih dejavnosti za nego telesa. Očitno pa so se
nekateri, ki ponujajo take storitve, odločili, da bodo ignorirali
ukrepe. Z globami pa država vsaj polni proračun, ki bo v prihodnjih
letih tenko piskal.

pred
tokrat

pred
boste

pred
štajerski

Avtor: Svet24

/

P.K.

sobota, 12. 12. 2020, 19:15
pred

Delo na črno

Gantar-Počivalšek?

pred

novo

Komentarji:

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

1

Značke:
Preberite

koronavirus

dejavnosti

Deli:

Od oktobra do decembra je v zvezi z delovanjem frizerskih
zdravstveni inšpektorat opravil okoli 470 nadzorov.

in

kozmetičnih salonov
Dreamstime

Nad tem početjem je zgrožen tudi del javnosti, kar daje vedeti z mnogimi
zapisi na družbenih platformah, na katerih poročajo, da poznajo
posameznike, ki svojo dejavnost kljub prepovedim, ki veljajo, vseeno
opravljajo.
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Želja po ovajanju sosedov je zelo velika. »Moja soseda je manikerka.
Pred njeno hišo se na dan izmenjajo trije avti. Prihajajo gospodične in
gospe, da si zrihtajo nohtke. Ne vem, kaj naj naredim. To se mi zdi
vrhunec ignorance. Najraje bi jo prijavila,« se glasi le eden od takih
spletnih zapisov. »Tudi moja prijateljica ima v času zaustavitve javnega
življenja urejene nohte. Zadnjič se mi je hvalila, da njena manikerka
namreč dela, jo pride uredit kar na dom. Pa kaj ste normalni?! To je
neodgovorno, nevarno! Slišim tudi od drugih, da se dogaja, da vseeno
delajo, kljub prepovedi,« piše še nekdo. Poročajo tudi o frizerskih
storitvah, ki so tudi v tem času ponekod dostopne. »Saj ne vem, kaj naj
si mislim?! Vidim, da se v frizerski salon moje sokrajanke kljub
omejitvam vozijo stranke. Saj ni čudno, da so številke obolevnosti in
smrti tako slabe, če pa za ene pravila ne veljajo,« se glasi vsebina še ene
spletne uporabnice, ki je izpostavila, kar se ne bi smelo dogajati.

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

Furs

in

inšpektorat na preži

Kar razkrivajo, je sporno z dveh vidikov. Prvič, ker kršijo vladni odlok o
prepovedi opravljanja tovrstnih dejavnosti z namenom preprečevanja
širjenja bolezni, drugič pa, ker je storitev izpeljana onkraj države – plačilo
steče iz roke v roko, brez računa in gre direktno v žep izvajalcu
dejavnosti, kar se obravnava kot delo na črno. Kdor torej trenutno
opravlja dejavnost na opisan način, je v dvakratnem prekršku in ni
nedotakljiv, saj se lahko odzoveta tako Finančna uprava Republike
Slovenije (Furs) kot zdravstveni inšpektorat. In kot kaže, so med
epidemije posredovali že kar nekajkrat in kršitelje tudi oglobili.
S Fursa so namreč sporočili, da tudi v tem obdobju prejemajo številne
prijave sumov dela na črno in opravljanja dejavnosti, ki se v skladu z
zakonskimi omejitvami ne bi smele izvajati: »Ugotovitve izvedenih
nadzorov v novembru so pokazale, da je delež nepravilnosti na področju
dela in zaposlovanja na črno v primerjavi s preteklim mesecem višji.
Največ nadzorov dela in zaposlovanja na črno smo opravili na podlagi
prijav, in sicer v naslednjih dejavnostih: gradbeništvu, prometu, trgovini,
vzdrževanju in popravilu motornih vozil ter drugih storitvenih
dejavnosti.«
Za več kot 350.000 evrov glob
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V prvem valu, med marcem in junijem, so v zvezi z delom in
zaposlovanjem na črno in sivo ekonomijo obravnaval 228 prekrškov, za
katere je bila izrečena skupna globa v znesku 367.150 evrov. V tem
obdobju so padali tudi opomini, bilo jih je 76. V drugem valu, med
oktobrom in decembrom, pa so obravnavali 78 prekrškov, za katere je
bila izrečena skupna globa v znesku 96.400 evrov, izrekli so tudi en
opomin.
Razkrili so še, kakšno je bilo skupno število obravnavanih prekrškov
letos. Do zdaj so jih našteli 4900, za njih pa so izrekli globe v skupnem
znesku malo več kot pet milijonov evrov, izdali so tudi 2843 opominov. V
primerljivem obdobju leta 2019 je bilo obravnavanih 5094 prekrškov s
tega področja, za njih je bila izrečena globa v skupnem znesku okoli 11
milijonov evrov, izrekli so 1009 opominov.
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Sivo ekonomijo napajajo aktualne razmere
Furs meni, da je širjenje koronavirusne bolezni covid-19 »svet prizadelo s
kompleksnim šokom, z zahtevnimi gospodarskimi in socialnimi
posledicami, kar je posebej vplivalo na najbolj ranljive. Preteklost uči, da
obdobja gospodarskih in socialnih kriz spodbujajo rast pojava sive
ekonomije. Njeno merjenje je zahteven proces, ki terja upoštevanje
širokega nabora dejavnikov. Siva ekonomija in druge oblike prikrivanja in
izogibanja obveznostim niso le ekonomski, temveč tudi kompleksen
družbeni pojav. Na obseg sive ekonomije ob davčni kulturi in davčni
morali posameznikov vpliva vrsta dejavnikov, ki so pogosto medsebojno
soodvisni. Na obseg in pojavne oblike sive ekonomije pa gotovo vplivajo
tudi aktualne gospodarske in socialne razmere.«
Skoraj petsto nadzorov
Tudi zdravstveni inšpektorat je organ, ki se lahko vplete v to zgodbo.
Sporočili so nam, na kakšni podlagi sploh lahko ukrepajo in kakšne kazni
so predvidene denimo za frizerko ali kozmetičarko, ki kljub prepovedi
vseeno dela. »Globe predpisuje zakon o nalezljivih boleznih in znašajo
od 4000 do 100.000 evrov za pravno osebo, od 2000 do 50.000 evrov za
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost, ter od 400 do 4000 evrov za odgovorno osebo pravne
osebe in odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika ali
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posameznika,

ki

samostojno opravlja dejavnost.«
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Po njihovih besedah so v času strogih ukrepov, ko so nekateri svojo
dejavnost kljub prepovedi vseeno opravljali, gre za obdobje od 19.
oktobra do 9. decembra, odkrili štiri zavezance, ki so opravljali frizersko
ali kozmetično dejavnost kljub prepovedi iz odloka o začasni prepovedi
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki
Sloveniji. »V navedenem obdobju je bilo v zvezi z delovanjem frizerskih
in kozmetičnih salonov opravljenih dobrih 470 nadzorov,« so povedali in
dejali, da nadzor poteka na podlagi tedenskih načrtov.
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Znižane subvencije za nakup električnih
vozil! Tonin pa o »spodbujanju nakupa
ekoloških vozil«

Kratke

Tvit obrambnega ministra Mateja Tonina o spodbujanju nakupa
ekoloških vozil z manj izpusti je ob hkratnem znižanju subvencij za
nakup električnih avtomobilov poskrbel za serijo komentarjev.
Avtor: Svet24

/

C.E.

sobota, 12. 12. 2020, 19:02

Ekološko

Značke:
električna-vozila
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eko-sklad

matej-tonin

Preberite

Deli:

Fotografija

je

simbolična

Reuters

»Ne razumem. Za četrtino ste znižali subvencije za električne
avtomobile? Kako je to spodbujanje nakupa ekoloških vozil?« se je pod
Toninovim zapisom vprašal Denis Oštir nekdanji novinar, ki se v zadnjih
mesecih ukvarja s Hisensovo televizijsko platformo Vidaa.
,
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Kaj je zapisal Tonin ? »Manj za državo, ceneje za državljane! Nakup
novega in rabljenega vozila bo cenejši, postopek v celoti digitaliziran.
Spodbujamo tudi nakup ekoloških vozil z manj izpusti«.
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Eko sklad je pred dnevi znižal višino in delež spodbude za električna
vozila, omejil pa tudi zgornje vrednosti vozila, ki je lahko sofinancirano.
Kot razlog za to so na Eko skladu navedli naraščanje obsega spodbud
za ta ukrep v zadnjih letih, saj se število spodbujenih vozil vsako leto
praktično podvoji, medtem ko se cene električnih vozil znižujejo.
S to razlago in spremembo pa se, kot kaže, strinja Žiga Turk nekdanji
minister v Janševi vladi in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in
geodezijo v Ljubljani. "Nimajo več stigme, da so precenjeni in da jih je
treba stimulirati," je zapisal glede električnih vozil in subvencioniranje
teh.
,
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