Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 14. 3. 2020
Število objav: 10
Internet: 7
Tisk: 3
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 8
Inženirski dan: 0

Naslov

Aleš Hojs - minister za notranje zadeve (biografija)

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Notranja politika; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
4

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...obrambni resor. V zadnjih letih je bil aktiven tudi v medijski panogi. Hojs se je rodil 12. decembra 1951 v Ljubljani, kjer
je leta 1988 diplomiral iz gradbeništva, to področje pa je tudi zaznamovalo večji del njegove kariere. Svojo poklicno pot
je začel kot nadzorni inženir na republiški upravi za ceste, nato je...

Naslov

Gradbeništvo v začetku leta z rastjo

Zaporedna št.
2

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

N. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

Vrednost v januarju opravljenih gradbenih del je bila za desetino višja kot decembra lani in za 6,8 odstotka višja kot
januarja lani. Vrednost v januarju opravljenih gradbenih del je bila za desetino višja kot decembra lani in za 6,8 odstotka
višja kot januarja lani. Gradbena aktivnost se je tako

Naslov

Trg dela v podravski regiji: Slovencev ni, delajo pretežno Albanci

Zaporedna št.
3

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

Nina Ambrož

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...podravski regiji cveti, na Štajerskem je, sodeč po izdanih gradbenih dovoljenjih, v načrtu 37 odstotkov vseh stanovanj
v Sloveniji. Kljub zimskemu času, ki v gradbeništvu velja za mrtvo sezono, investitorji in (pod)izvajalci delajo na polno,
vreme je nekoliko boljše kot v preteklih letih, temperature so višje, snega ni....

Naslov

Bo rešilne načrte Zdravka Počivalška ustavil Bruselj?

Zaporedna št.
4

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...poravnavalo svoje obveznosti. Velika napaka bi bila zaustavitev javnih investicij, ki so pomembno gonilo slovenskega
gospodarstva. Nekatere panoge, recimo gradbeništvo, so zaradi počasnosti črpanja EU sredstev v zadnjih mesecih že
prihajale v težave. Necenzurirano prenos STA / Smo še daleč za letom 2009 Ukrepi, ki...

Naslov

Več tujcev s Kosova

Zaporedna št.
5

Medij

Gorenjski glas - Jeseniške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

priloga Jeseniške novice; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
19

Avtor

Urša Peternel

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Stran: 4

Površina: 341 cm2

...za izdajo uporabnih dovoljenj, nekoliko pa nas preseneča manjše število vlog za nezahtevne objekte, v letu 2019 je
bilo teh vlog le 31. Na podlagi nove gradbene zakonodaje, ki se je začela uporabljati 1. 6. 2018, je možno legalizirati
nekatere starejše objekte, ki so bili zgrajeni bodisi brez ustreznega dovoljenja bodisi...
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Naslov

Začela se je gradnja druge cevi predora

Zaporedna št.
6

Medij

Gorenjski glas - Jeseniške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

priloga Jeseniške novice; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

Urša Peternel

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Vlada ni podprla predloga skupine poslancev

Zaporedna št.
7

Medij

Nas-stik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Vladimir Habjan

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Povzetek

...dokončanje verige hidroelektrarn (HE). Predlagatelji so se za novelo odločili, da bi odpravili anomalije, ki so po
njihovem prepričanju posledica nedorečenosti gradbenega zakona in onemogočajo gradnjo tako kompleksnih
energetskih in infrastrukturnih objektov. Predlagatelji so pojasnili, da so v zadnjih letih uveljavljene spremembe...

Naslov

Bo rešilne načrte Zdravka Počivalška ustavil Bruselj?

Zaporedna št.
8

Medij

Necenzurirano.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
32

Avtor

Primož Cirman, Tomaž Modic, Vesna Vuković

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...poravnavalo svoje obveznosti. Velika napaka bi bila zaustavitev javnih investicij, ki so pomembno gonilo slovenskega
gospodarstva. Nekatere panoge, recimo gradbeništvo, so zaradi počasnosti črpanja EU sredstev v zadnjih mesecih že
prihajale v težave. STA Smo še daleč za letom 2009 Ukrepi, ki so jih vlade evropskih...

Naslov

Pregled TEDNA

Zaporedna št.
9

Medij

Rogaške novice, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
33

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Tisk

Povzetek

Nemško gradbeništvo lani prejelo rekordna naročila

Zaporedna št.
10

Medij

Abcnovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 13. 3. 2020

Stran v zbirki:
34

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Povzetek

Stran: 7

Površina: 215 cm2

...druženju zbrale Društva kmetic Ajda, ki ima članice štirih občin. Podjetje jana v slatinskem kulturnem centru obeležilo
30 let uspešnega poslovanja v gradbeništvu. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa bo večina prireditev, ki
so bile napovedane za ta konec tedna, žal pfSpiKj odpovedanih. .. ...

Naslov

Internet

Površina: 294 cm2

...trajala pet let in dva meseca. Urša Peternel Gradnja druge cevi predora Karavanke se je začela. Izbrani izvajalec
Cengiz Insaat ima 62-mesečni pogodbeni rok graditve, pogodbena vrednost znaša 120,2 milijona evrov z DDV. Najprej
bodo stekla pripravljalna dela, potem dela na predvkopu, čemur bo sledil sam izkop predora....

Naslov

Internet

Stran: 1

...je vlada okrepila vlaganja v gradnjo cest in druge infrastrukture. Ob koncu leta se je sicer nemško gospodarstvo
hladilo, kar odražajo tudi podatki iz gradbeništva. Decembra so tako naročila po prilagojenih podatkih medletno upadla
za pet odstotkov, novembra pa za 4,8 odstotka. Destatis v statistiko zajema podjetja,...
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

13.03.2020
Friday
Petek
Kazalo

21:05
https://www.sta.si/2739229/ales-hojs-minister-za-n...
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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!

Aleš Hojs - minister za notranje zadeve (
biografija)
Dosedanjo poklicno pot novega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa je vse od osamosvojitvenega obdobja aktiven
tudi v politiki. Kljub temu je širši javnosti bolj znan postal šele leta 2011, ko je v drugi vladi Janeza Janše vodil obrambni
resor. V zadnjih letih je bil aktiven tudi v medijski panogi.
Hojs se je rodil 12. decembra 1951 v Ljubljani, kjer je leta 1988 diplomiral iz gradbeništva, to področje pa je tudi
zaznamovalo večji del njegove kariere. Svojo poklicno pot je začel kot nadzorni inženir na republiški upravi za ceste, nato
je bil med letoma 1990 in 1992 odgovorni projektant v podjetju Givo.
Od leta 1992 do 2006 je služboval v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija v Ljubljani. Sprva je vodil vzdrževanje, nato pa
je bil direktor vodovoda in direktor tehnično-investicijskega sektorja.
Leta 2006 se je preselil na Dars, kjer je postal član uprave. Zadolžen je bil za vodenje področja upravljanja, vzdrževanja
in cestnine. Leta 2008 je vodil tudi projekt uvedbe vinjet. Prav tega leta so odprli tudi šentviški predor, kjer je že prvi dan
odpadel del protipožarnega ometa, mesec dni kasneje pa vnovič. Uprava Darsa je takrat ponudila odstop, ki pa ga vlada
ni sprejela. Leto dni kasneje je vlada upravo, v kateri je sedel tudi Hojs, sporazumno razrešila. Hojs se je tako leta 2010
zaposlil v Kranjski investicijski družbi, kjer je bil prokurist in tehnični direktor.
Hojs je politično pot sicer začel že leta 1989 kot član SKD in Koalicije Demos. Po združitvi SLS in SKD in kasnejši
ustanovitvi stranke Nove Slovenije (NSi) je politično pot nadaljeval v slednji. S politiko na državni ravni se je prvič srečal
leta 2011, ko je v drugi vladi Janeza Janše prevzel obrambni resor, tedaj še iz nabora ministrov NSi. Leta 2013 je postal
tudi podpredsednik stranke NSi, leto pozneje pa je s predsedniškega mesta neuspešno skušal izpodriniti Ljudmilo Novak.
Leta 2016 se je s stranko razšel oz. so ga iz nje izključili, ker naj bi v medijih in prek družbenih omrežij večkrat nastopal
neprimerno in žaljivo do stranke.
Pozneje se je pridružil SDS, pa tudi iniciativi za ustanovitev nove medijske hiše, pozneje je postal direktor podjetja Nova
hiša, ki izdaja televizijski program Nova24TV.
Na zaslišanju pred matičnim odborom za notranje zadeve, ki je njegovo predstavitev označil kot primerno, je bilo več
vprašanj sicer povezanih ravno z njegovim vodenjem medijske hiše. Med drugim je moral odgovarjati na vprašanje
opozicije, ali bo kot direktor Nove hiše, ki izdaja televizijski program Nova24TV, v konfliktu interesov glede na to, da naj bi
policija, ki jo bo usmerjal kot minister, preiskovala financiranje medijev blizu SDS.
Hojs je odvrnil, da nima podatka o tem, da bi zoper njega potekala kakršna koli preiskava. Zagotovil je, da se v delo
policije ne bo vpletal in bo pri tem dosledno upošteval zakon; napovedal je tudi, da bo s položaja direktorja odstopil takoj
po imenovanju za ministra.
Sicer pa je Hojs kot prioritete navedel učinkovito zavarovanje meja, zmanjševanje administrativnih obremenitev policistov
in vrnitev policistov v lokalno okolje. Napovedal je dodatno postavitev panelne ograje na mestih, ki bi bila lahko tvegana z
vidika nezakonitih prehodov južne meje. Je pa proti temu, da bi patruljiranje izvajal kdor koli drug razen državnih
varnostnih organov.
Hojs je izkušen alpinist, udeležil se je več odprav v Južno Ameriko, Afriko in v Himalajo, opravljen pa ima tudi
radioamaterski izpit. Je ustanovni član Inženirske zbornice Slovenije. Bil je predsednik Slovenskega komiteja Svetovnega
cestnega združenja, pozneje pa prevzel vodenje Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki mu predseduje še
danes.
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Delo.si
Država: Slovenija

13.03.2020
Petek
Kazalo

12:03
https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/gradbenist...
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GRADBENA DELA | GRADBENIŠTVO

Gradbeništvo v začetku leta z rastjo
Vrednost v januarju opravljenih gradbenih del je bila za
desetino višja kot decembra lani in za 6,8 odstotka višja
kot januarja lani.
Objavljeno
13. marec 2020 11.52

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

Posodobljeno
13. marec 2020 11.57

Na letni ravni se je obseg gradbenih del na stavbah skrčil za 0,1 odstotka. Na nestanovanjskih stavbah je bil nižji za 14 odstotkov, na stanovanjskih pa višji za 50,5 odstotka. FOTO:
Roman Šipić/Delo
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Delo.si
Država: Slovenija

13.03.2020
Petek
Kazalo
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https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/gradbenist...
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N. G.
Vrednost v januarju opravljenih gradbenih del je bila za desetino višja kot decembra lani in za 6,8 odstotka višja kot januarja lani.
Gradbena aktivnost se je tako na mesečni ravni po dveh zaporednih mesečnih krčenjih povišala.

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

Na letni ravni se je obseg gradbenih del na stavbah skrčil za 0,1 odstotka (na nestanovanjskih stavbah je bil nižji za 14 odstotkov, na stanovanjskih pa višji za 50,5 odstotka), na
gradbenih inženirskih delih pa povišal za 10,8 odstotka, je objavil državni statistični urad.
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13.03.2020

Vecer.com

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
04:28

1/7

https://www.vecer.com/trg-dela-v-podravski-regiji-...

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

Trg dela v podravski
regiji: Slovencev ni,
delajo pretežno
Albanci
ROBERT BALEN

Nina Ambrož
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13.03.2020, 04.28

Kakšna je situacija na trgu dela v podravski regiji,
kjer nova stanovanja rastejo na veliko in se bo še
gradilo.
V Mariboru in okolici se gradi na veliko, zlasti okoli
nakupovalnega središča Qlandia in na Studencih, načrtovanih je
okoli dva tisoč do tri tisoč stanovanj. Po podatkih statističnega
urada gradnja v podravski regiji cveti, na Štajerskem je, sodeč po
izdanih gradbenih dovoljenjih, v načrtu 37 odstotkov vseh
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanj v Sloveniji. Kljub zimskemu času, ki v gradbeništvu
velja za mrtvo sezono, investitorji in (pod)izvajalci delajo na
polno, vreme je nekoliko boljše kot v preteklih letih, temperature
so višje, snega ni. Ni pa tudi delavcev oziroma jih kronično
primanjkuje že dlje časa, povpraševanje po različnih gradbenih
profilih je že leta precej večje kot ponudba, ugotavljajo tako
gradbinci kot zavod za zaposlovanje, ki konstantno objavlja
ponavljajoče se razpise delodajalcev, ki iščejo zidarje, fasaderje,
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Vecer.com
Država: Slovenija

13.03.2020
Petek
Kazalo

04:28
https://www.vecer.com/trg-dela-v-podravski-regiji-...
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montažerje, električarje, elektroinštalaterje, keramičarje,
inženirje, konstrukterje, varilce in druge gradbene delavce.
Četudi državna statistika beleži, da se je gospodarsko
razpoloženje v državi februarja dvignilo v primerjavi z
januarjem, je klima v gradbeništvu nekoliko usahnila.

V gradbeništvu brez tujih delavcev, zlasti

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

Albancev, ne gre več

Breme nosijo (pod)izvajalci
Boris Sinovec, direktor in lastnik mariborskega podjetja
Vivalavida, ki je v mariborskem predelu Brezje postavilo
približno polovico od skupno načrtovanih 27 vrstnih hiš, gradnjo
pa nadaljuje, neposrednih izkušenj z zaposlovanjem in iskanjem
gradbenih delavcev nima. Vivalavida je investicijska, inženirska
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Vecer.com
Država: Slovenija
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Petek
Kazalo
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družba brez lastne gradbene operative, brez zaposlenih zidarjev,
fasaderjev itd. Vivalavidine nepremičnine gradijo drugi pogodbeno najete izvajalske in poodizvajalske firme. Tudi
nadzornike, ki bdijo nad novogradnjo, je Sinovec najel. Ker je
vpet v gradbeno situacijo in pozna razmere, pravi, da mnogi
izvajalci poročajo o kadrovskih težavah. Strokovno izobraženih
delavcev ni, je njihova skupna izkušnja, večino delavcev za
osnovna gradbena dela najdejo zunaj Slovenije, inštalaterje in
električarje pa doma v Sloveniji. "Povpraševanje po
kvalificiranih kadrih je trenutno bistveno višje, kot jih je na
voljo. Izvajalci morajo precej optimizirati svoje delo," povzema
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sinovec.
Podobno predstavlja Andrej Jeričević iz družb G konstrukcije in
Novogradnje Maribor, ki v Engelsovi ulici, na meji med
Taborom in Studenci, gradita drugi blok, v njem so prodali 51 od
skupno 71 stanovanj, prvi blok je že prodan v celoti. Obe
omenjeni firmi sta enako kot Vivalavida brez lastnih zaposlenih
nižjih gradbenih delavcev, imata nekaj inženirjev in prodajalcev,
in delata po istem modelu - za postavljanje objektov sklepata

10

Vecer.com
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pogodbe s (pod)izvajalci. Jeričević v pogovoru z njimi in na
terenu sliši, da "večinoma zaposlujejo ljudi z juga, v glavnem s
Kosova, nekaj iz Bosne in Hercegovine. Slovencev skorajda ni.
Obrtniki, ki delajo strojne in elektro inštalacije, pa še imajo
zaposlene Slovence."

Letos manj stanovanj kot lani
Januarja je bilo izdanih 577 dovoljenj za gradnjo stavb, kar na
mesečni ravni predstavlja petodstotno rast, medletno pa
desetodstoten padec, je poročal statistični urad. Od vseh teh izdanih

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

gradbenih dovoljenj jih je bilo 224 za stanovanjske, 353 pa za
nestanovanjske stavbe. Skoraj vsa izdana gradbena dovoljenja so
bila izdana za novogradnje, le odstotek jih je dovoljeval spremembo
namembnosti. V večstanovanjskih stavbah je predvidenih 42
odstotkov stanovanj, v enostanovanjskih stavbah 58 odstotkov. Z
izdajo gradbenih dovoljenj je bilo v januarju na mesečni ravni
dovoljenih za 54 odstotkov več gradenj novih stanovanj, na letni
ravni pa za dva odstotka manj.
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Mladih in strokovno usposobljenih ni
Boris Sinovec dodaja, da pri svoji investiciji ne zaznavajo
kadrovskih problemov, ki pestijo (pod)izvajalce, njihova gradnja
naselja v Brezju teče po načrtu, počasi in zanesljivo. Če bi bilo v
gradbeništvu na splošno (zaposlenih) več delavcev, bi gradnja
tekla hitreje, meni. "A je trg takšen, kot je zdaj, najbrž že v
nekem ravnovesju. Če je na trgu preveč ljudi, tudi ni dobro,"
razmišlja, da delavci v takšnih razmerah verjetno dobijo boljše
plačilo.

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

Da so svoje delavce vedno plačevali nekoliko višje kot
konkurenca, zatrjuje Robert Šegula, direktor Tamesa. Zaveda se,
da denar igra pomembno vlogo, če se želiš izogniti pogosti
fluktuaciji in želiš ohraniti dobro, profesionalno ekipo. "Zato je
naš kader tudi nekoliko starejši," pripomni. "Težko je dobiti nove
strokovno usposobljene delavce. Mlajših tako ni, sploh ne
mlajših Slovencev. Verjetno so šli v tujino in delajo tam.
Slovenski plačilni sistem je problem, kar se tiče trga dela, nismo
konkurenčni, če se primerjamo recimo z Avstrijo, kjer delavci
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dobijo trinajsto plačo, delodajalci pa so manj obdavčeni." Šegula
v nižjih dajatvah vidi rešitev. Ptujsko inštalatersko podjetje
Tames ima 80 zaposlenih in je angažirano pri mnogih podravskih
stanovanjskih novogradnjah kot podizvajalec, sodelovalo je tudi
pri Magnini lakirnici v Hočah, trenutno pa so aktivni v osmih
projektih. Delavce občasno outsourcajo, pravi Šegula. "Špice
pokrivamo z Albanci oziroma Slovenci, ki so albanskega porekla
in so si v Sloveniji odprli espeje. Drugače zadnjega pol leta sploh
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Bo rešilne načrte Zdravka Počivalška ustavil Bruselj?
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Primož
Cirman
/ Tomaž
Modic /
Vesna
Vuković,
13. 3.
2020

STA

Minister Zdravko Počivalšek je že pred dnevi ob srečanju z gospodarstveniki napovedal ukrepe, ki
jih je ocenil na slabo milijardo evrov.

Aktualno

Bodo načrti ministra za gospodarstvo za pomoč podjetjem dobili rdečo luč evropske
komisije?
Izbruh epidemije koronavirusa COVID-19 bo v težave potisnil pomemben del domačih podjetij. Tudi zato je minister za
gospodarstvo Zdravko Počivalšek že pred dnevi napovedal več ukrepov za blažitev posledic, ki jih bo čutilo
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gospodarstvo. Toda rdečo luč mu utegnejo prižgati v Bruslju.
Po naših informacijah je namreč Evropska komisija odhajajočo vlado Marjana Šarca obvestila, da so predlagani ukrepi
v nesorazmerju z dejanskim stanjem, torej pretirani. Strokovne službe komisije naj bi tako izračunale, da želi Slovenija
za ublažitev posledic izbruha COVID-19 nameniti dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To je občutno več kot
nekatere druge države, ki jih je zajela epidemija.
Teh informacijah na ministrstvu za finance, ki ga bo le še danes vodil Andrej Bertoncelj, včeraj niso ne potrdili ne
zanikali. O tem pa bo zagotovo razpravljal evropski svet za finančne in ekonomske zadeve (Ecofin), ki je sklican za
torek. Po načrtu bi se ga moral udeležiti tudi novi minister za finance Andrej Šircelj.
Kaj je napovedal Počivalšek in kaj drugi
BDP Slovenije je lani znašal približno 48 milijard evrov. Minister Počivalšek je že pred dnevi ob srečanju z
gospodarstveniki napovedal ukrepe, ki jih je ocenil na slabo milijardo evrov.
Za primerjavo:
-

Nemčija bo za saniranje gospodarskih posledic koronavirusa do leta 2024 namenila najmanj 12,4 milijarde evrov,

kar je 0,36 odstotka nemškega BDP.
-

Italijanski premier Giuseppe Conte je napovedal ukrepe v skupni vrednosti 25 milijard evrov. To je 1,4 odstotka
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BDP Italije, ki jo je koronavirus v Evropi za zdaj daleč najbolj prizadel.

Reuters

Italijanski premier Giuseppe Conte
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britanska vlada je napovedala za 34 milijard evrov ukrepov za pomoč gospodarstvu, od tega za skoraj 14 milijard

evrov v boju proti koronavirusu. Vse skupaj to predstavlja 1,4 odstotka BDP Velike Britanije.
Toda pri tem velja opozoriti na pomembno razliko. Od vsote, ki jo je napovedal Počivalšek, bodo podjetja neposredno
prejela le dobrih 51 milijonov evrov. Toliko denarja bo namreč država namenila za 40-odstotno subvencijo čakanja na
delo.
Velika večina preostalega denarja so v resnici obljubljene kreditne linije državne SID banke in jamstva Slovenskega
podjetniškega sklada za posojila, ki jih bodo najemala podjetja. Podrobneje jih naštevamo v okvirju.
Nemška lekcija za Slovenijo
Čeprav bodo tudi druge države podjetjem ponudile likvidnostne injekcije, bodo verjetno v večjem deležu kot Slovenija
denar namenile tudi neposrednemu proračunskemu trošenju in pomoči gospodarstvu.
Nemčija bo tako enako kot Slovenija podjetjem zagotavljala likvidnost in subvencionirala skrajšani delovni čas. Toda
hkrati bo Nemčija v prihodnjih štirih letih za javne investicije v ceste, železnice in cenovno ugodna stanovanja letno
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namenila dodatnih 3,1 milijarde evrov na leto, vsega skupaj 12,4 milijarde evrov.

Reuters

Nemčija bo tako enako kot Slovenija podjetjem zagotavljala likvidnost in subvencionirala
skrajšani delovni čas.

16

13.03.2020

Pomurje.si

Petek

Država: Slovenija

Kazalo
08:48
http://vestnik.si/clanek/aktualno/bo-resilne-nacrt...

4/5

To je lekcija tudi za Slovenijo. Naša država je podobne ukrepe kot danes sprejemala že v času vlade Boruta Pahorja, ki
je leta 2009 skušala z njimi reševati podjetja iz gospodarske in finančne krize. Sprejela je jamstveno shemo, s katero je
država želela omogočiti lažji dostop do bančnih posojil. Stotim podjetjem je odobrila za 310 milijonov evrov jamstev, na
podlagi katerih so banke odobrile za 840 milijonov evrov posojil.
Pred desetletjem reševali tudi podjetja v težavah
Težava je bila, ker so se skozi jamstveno shemo reševala tudi podjetja, ki so bila že pred krizo v velikih težavah, recimo
nekateri gradbinci. V stečajih so se razkrivale anomalije podjetij iz časa pred krizo. Ker podjetja niso bila sposobna
vračati posojila, je bila unovčena skoraj četrtina jamstev, torej okrog 70 milijonov evrov. V jamstvenih shemah se sicer
pričakuje unovčevanje do največ petih odstotkov vrednosti sheme.
Država bo tako morala na podlagi te učne ure pretehtati, ali bo tudi tokrat ponovila isto napako in reševala zgrešene
projekte. Že podatki finančne uprave (Furs) so dober pokazatelj, kako je posamezno podjetje v konjukturi poravnavalo
svoje obveznosti. Velika napaka bi bila zaustavitev javnih investicij, ki so pomembno gonilo slovenskega gospodarstva.
Nekatere panoge, recimo gradbeništvo, so zaradi počasnosti črpanja EU sredstev v zadnjih mesecih že prihajale v
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Smo še daleč za letom 2009
Ukrepi, ki so jih vlade evropskih držav do sedaj napovedale v boju proti posledicam izbruha novega koronavirusa, so
sicer še vedno daleč pod tistimi iz leta 2008. Takrat so za pomoč podjetjem in zagon gospodarstev iz recesije porabili
200 milijarde evrov, kar je bilo po mnenju številnih premalo.
Dodatna težava za Slovenijo v času zapiranja meja je velika izvozna odvisnost gospodarstva. Naša država po vpetosti v
mednarodno menjavo blaga močno presega povprečje EU. Lani je stopnja vključenosti Slovenije po podatkih
statističnega urada v mednarodno menjavo blaga dosegla dve tretjini BDP, s čimer se je naša država uvrstila na tretje
mesto za Slovaško in Madžarsko.
Povprečje EU znaša približno 32 odstotka BDP, najmanj pa so bile v mednarodno menjavo blaga vpete Velika Britanija,
Francija in Italija. Imajo torej močan notranji trg in so manj občutljive na zunanje šoke, kot je pričakovana drastična
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upočasnitev svetovne trgovine.

Reuters

Fotografija je simbolična.
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Več tujcev s Kosova
Podatki Upravne enote Jesenice kažejo, da se je lani število tujcev z začasnim prebivališčem povečalo
za skoraj štirideset odstotkov. Največji je bil porast tujcev z začasnim prebivališčem s Kosova,

njihovo število se je podvojilo.
Urša Peternel
V

letu

so

2019

enoti

Upravni

na

Jesenice

reševanje

v

13.079 upravnih
kar je 7,9 odstotka
kot v letu 2018. Z ena-

dovoljenj za izvedbo priredi-

ščem pa kar za 39 odstotkov. Najbolj se je povečalo
število začasno prijavljenih

tev, v letu

prejeli

tujcev s

zadev,

171

več

jilo.

kim številom zaposlenih, to
je 33, so po besedah načelniAlenke

ce

Burnik

rešili

13.094 upravnih zadev, kar
8,5 odstotka več kot v letu
2018. "To tudi pomeni, da
kljub povečanemu pri-

smo

manj

v leto 2020 prenesli
nerešenih zadev, kot

smo

jih

padu

prenesli

upravnih

kar

nalog,

prekrškovnih

in

6,7

je

odstotka

manj kot v letu 2018.

sicer

s

torej se je podvo-

2019

jih v pri-

merjavi z letom 2018 prejeli
skoraj

več

petino

za

(159

vlog).

Gradbena in uporabna

dovoljenja
sklenjenih

Število

skih

2018,

letom

zakon-

je v primerjavi

zvez

ko

jih

z

je bilo

sklenjenih 80, manjše za

11

odstotkov (v letu 2019 jih je
bilo sklenjenih 71). "Izkazalo se je, da je bila v letu 2018

V letu 2019

•
•

Se je pa nekako ustalilo število vlog za izdajo gradbenih
dovoljenj. "Lansko leto
je
bilo precej več vlog za izdajo
uporabnih dovoljenj, nekoliko pa nas preseneča manjše
število vlog za nezahtevne
objekte,

so

na Upravni enoti

v letu

2019

je bilo

Jesenice:

1194 osebam izdali vozniško dovoljenje, 444 oseb

je priglasilo k opravljanju vozniškega izpita,
so dovolili

vožnjo s

spremljevalcem že pred opravljanjem vozniškega

letu 2019
cejšnje

v

izstopa zlasti pre-

števila

povečanje

izpita

•

tujcev.

vlog

'za

Prejeli

izdajo

dovoljenja za

so

786

enotnega

•

Za primerjavo: v letu
2018 so prejeli 565 vlog, v
letu 2017 361, še v letu 2016

spremembo osebnega imena je vložilo

oseb

za nabavo

orožja

so

prejeli

podatkih

12.

2019

vne

je na

dan 31.

na območju Upra-

enote

1808

•

na

novo

je bilo registriranih devet društev,

osem

Jesenice

imelo

sprejeta odločitev,

da se kot

uraden prostor za sklepanje
zakonskih zvez v času uradur določi tudi konferen-

nih

stalno prebivališče in 1686

čna

tujcev začasno prebivališče.

Jesenice, pravilna, saj je
v letu 2019 v tem prostoru
zakonsko zvezo sklenilo 27

Največ je bilo tujcev iz
ne

in

Hercegovine

sledijo tujci s Kosova
iz

Srbije

(1955),
(610),

in

Severne

(211).

Število

(249)

Makedonije

Bos-

vseh tujcev s stalnim prebivališčem se je v enem letu
povečalo za 6,3 odstotka,

izdali

toliko odločb. Le pet
enot je izdalo več
takih odločb oziroma prizna-

upravnih

lo odškodnino

več osebam,"

je povedala Bumikova.

Nerešena

soba

v Upravnem

cen-

tru

parov,"
Burnik.

je povedala Alenka

denacionalizacije.

nih

Nereše-

ostalo pet primerov,
tudi primer Kranjske industrijske družbe, kjer je ocenjena

je

vrednost zahtevka

več

kot šest milijonov ameriških

vlog

izdajo

ministrstva še niso odločila,

31.

Na podlagi
zakonodaje,

merih smo

le

začela uporabljati

ki se je
1.
6. 2018, je možno legalizirati nekatere starejše objekte,
ki so bili zgrajeni bodisi
brez ustreznega dovoljenja
bodisi drugače od dovoljenja. Vlog, s katerimi ustrezna

datuma,

za

Pritožbe

gradbene

vlog

ti in objekti, ki so starejšega

Nadaljuje se trend povečeva-

števila

teh
nove

dovoljenja dobijo taki objek-

Več prireditev

nja

vedno pa jim ni uspelo
vseh postopkov

zaključiti

od preostalih 23 prltSžb '
je bila v 14 primerih pritožba zavrnjena, v dveh primerih umaknjena, v treh pri-

jih je prenehalo delovati.

prijavljeno

tujcev

tako odškodnino prizosebam oziroma

462

nali

Po
besedah načelnice so
lani prejeli 27 pritožb. "V
štirih primerih pristojna

119 vlog, kar je 35

pa zgolj 208.
Po

evrov

dolarjev.
za

odstotkov več kot v letu 2018

prebivanje in

delo.

vlogo

36

obravnavanih zadev na področju

67.724

iz registra stalnega prebivalstva. "Od leta 2014 naprej smo

Še

izdali 3349 osebnih izkaznic in 1168 potnih listov

43 kandidatom za voznika

tujcev
dela

Lani so izplačali

denarne odškodnine za škodo, povzročeno zaradi izbrisa

denacionalizacije

se

značilnostmi

Odškodnina zaradi
izbrisa

sicer

Manj porok

Več zadev na področju

Med

in

Kosova,

na 341,

so

leto

v

je pojasnila. Obrav2019,
navali so tudi 35.392 drugih
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tujcev z začasnim prebivali-

prejeli kar

načelnica.

smo

v

letu

2019

121," je povedala

}

pritožbo sami
le v štirih primerih
pa je bilo pritožbi ugodeno
in smo zadevo dobili v
rešili,

ponovno reševanje. Drugače povedano: od vseh rešenih upravnih zadev smo
pritožbo prejeli v 0,2 odstotka zadev, stranke so s pri-

tožbo uspele v 0,03 odstotka zadev. To nedvomno
kaže na visoko strokovnost
našega dela,"

je še dejala.
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Začela se je gradnja
druge cevi predora
Turško podjetje Cengiz Insaat je uradno začelo graditi vzhodno cev predora Karavanke.

Dela bodo

let in dva meseca.

trajala pet

Urša Peternel
Gradnja druge cevi

Karavanke

je

se

predora

začela.

Iz-

brani izvajalec Cengiz Insaat ima 62-mesečni pogodbeni rok graditve, pogodbena
vrednost
na

znaša

evrov

bodo

120,2

DDV.

z

stekla

milijoNajprej

pripravljalna

dela, potem dela na predvko-

pu,

čemur

kop

bo znašala
od tega bo
slovenska stran do meje z
druge

na
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bo sledil sam izSkupna dolži-

predora.

7948

cevi

metrov,

Republiko

3546

Avstrijo

dolga

metrov.

Cengiz je pred

kratkim v Sloveniji že

registriral podjetje,

Na zemljišču tik ob predoru bo Cengiz postavil kamp za delavce, ki bodo sodelovali pri

zdaj pa urejajo tudi

gradnji*

/ Foto:

Gorazd

Kavčič

ustrezna dovoljenja za

delavce.

Ob tem Cengiz ureja vse potrebno, da bo na zemljišču v
neposredni bližini predora
postavil kamp za

delavce,

ki

Bled doslej imelo deponijo
lesa. Kot je dejal direktor GG
Bled Marko Matjašič, imajo
zemljišče v najemu do konca
leta 2022. »V sodelovanju
med
ce

Agrarne skupnosti (AS) Dov-

no,

je

-

Mojstrana, na njem pa je

Bled,

Mojstrana in

bodo gradili drugo cev. Gre
je v lasti
za zemljišče, ki

Gozdno gospodarstvo (GG)

GG

smo

za

AS Dovje
Občino Jeseni-

skladiščenje hlo-

dovine poiskali

novo

površi-

ki je v lasti občine in nam
jo je pripravljena oddati v

najem

-

do konca

2022,«

je

pojasnil Matjašič.

Na

Jesenice

so to potrdili,

ljena je

namera

o

Občini
objav-

sklenitvi

neposredne pogodbe za najem

občinskega zemljišča v

bližini za začasno skladiščenje lesa. GG Bled bo tja prepeljal hlodovino, s tem pa se
bo izpraznil prostor za potrebe kampa za Cengiz v neposredni bližini predora. Predsednik AS Dovje

-

Mojstrana

Slavko Rabič je povedal, da
gre skupaj za okrog hektar
veliko zemljišče (del ga je v
lasti Občine Kranjska Gora),
ki ga bo turško podjetje vzelo
v najem za pet let oziroma za
čas

gradnje predora. Rabič je

dejal, da so dosedanje izkušnje z vodstvom turškega podjetja dobre, so zelo komunikativni, kamp pa želijo posta-

viti čim prej.
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Vlada ni podprla predloga skupine
poslancev
Datum: 13. 3. 2020

Besedilo: Vladimir Habjan

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje
Save.

Kot je znano, je skupina 51 poslancev v
parlamentarni postopek vložila predlog
novele zakona o pogojih koncesije za
izkoriščanje energetskega potenciala
spodnje Save, s katerim so želeli omogočiti
hitrejše dokončanje verige hidroelektrarn
(HE). Predlagatelji so se za novelo odločili,
da bi odpravili anomalije, ki so po njihovem
prepričanju posledica nedorečenosti
gradbenega zakona in onemogočajo gradnjo
tako kompleksnih energetskih in infrastrukturnih objektov. Predlagatelji so pojasnili, da so v zadnjih letih
uveljavljene spremembe gradbene zakonodaje z uvedbo integralnega postopka povzročile, da mora investitor
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zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti dokazila o pravici graditi na vseh nepremičninah, ki so predmet
presoje gradbenega dovoljenja, še preden se ugotovi sprejemljivost vpliva gradnje na okolje. Takšna zahteva je po
njihovem prepričanju nelogična in neracionalna, saj to pomeni, da mora investitor v primeru velikega projekta, kot
je gradnja HE s pripadajočimi objekti, kjer gre za več tisoč parcel, odkupiti zemljišča ali pridobiti ustrezne stvarne
pravice, še preden se sprejme odločitev, ali se bo naložba sploh lahko izvedla.
Vlada je sporočila, da tega predloga zakona ne more podpreti. Vlada ugotavlja, da poseganje s posameznim
zakonom v določbe drugega zakona ni sprejemljivo. Prav tako ni ustrezno mesto urejanja izgradnje sončnih
elektrarn (druga energetska izraba) v ZPKEPS-1, saj v svoji osnovi (1. člen) z ZPKEPS-1 ureja pogoje za točno
določeno izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na točno določenem območju
koncesije. Predmet ZPKEPS-1 ni kakršnakoli energetska izraba, temveč gre za posebno pravico za rabo vode za
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah z instalirano močjo, enako ali večjo od 10 MW. Namen
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ZPKEPS-1 je določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za
izvajanje koncesije za posebno rabo vode. S predlagano spremembo zakona bi koncesionar pridobil izključno
oziroma posebno pravico (koncesijo) tudi za izrabo sončne energije, kar ni predmet ZPEKPS-1.
Koncesionar bi si na podlagi predloga ZPKEPS-1 pridobil privilegiran položaj pravnega subjekta, ki ima širša
upravičenja do poseganja na vodna in priobalna zemljišča z namenom energetskega izkoriščanja teh zemljišč
izven uporabe zemljišč za namen, za katerega se je podelila koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne
energije v hidroelektrarnah z instalirano močjo, enako ali večjo od 10MW. To je lahko sporno z vidika načela
enake obravnave subjektov v enakem položaju.
Predlog spremembe ZPKEPS-1 v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu
Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja objektov
koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila, če ji je priložena dokumentacija za pridobitev gradbenega
dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno izkazovati pravice graditi.
Takšni spremembi vlada nasprotuje, saj posega v veljavni sistem graditve objektov, ki naj bi bil enak za vse
investitorje, ne glede na to, za gradnjo kakšnega objekta gre. S tem se posega v ustavno načelo enakosti. Vlada še
pojasnjuje, da je v pripravi sprememba Gradbenega zakona, ki za vse vrste objektov in za vse investitorje
predvideva, da bi bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za
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pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Bo rešilne načrte Zdravka Počivalška
ustavil Bruselj?
Bodo načrti ministra za gospodarstvo za pomoč podjetjem
dobili rdečo luč evropske komisije?

petek, 13. 3. 2020,
05:55
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Avtor: Primož Cirman / Tomaž
Modic / Vesna Vuković
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Minister Zdravko Počivalšek je že pred dnevi ob srečanju z gospodarstveniki napovedal ukrepe, ki jih je ocenil
na slabo milijardo evrov.
STA

Izbruh epidemije koronavirusa COVID-19 bo v težave potisnil pomemben del domačih
podjetij. Tudi zato je minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek že pred dnevi
napovedal več ukrepov za blažitev posledic, ki jih bo čutilo gospodarstvo. Toda rdečo luč
mu utegnejo prižgati v Bruslju.
Po naših informacijah je namreč Evropska komisija odhajajočo vlado Marjana
Šarca obvestila, da so predlagani ukrepi v nesorazmerju z dejanskim stanjem, torej
pretirani. Strokovne službe komisije naj bi tako izračunale, da želi Slovenija za ublažitev
posledic izbruha COVID-19 nameniti dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). To
je občutno več kot nekatere druge države, ki jih je zajela epidemija.
Teh informacijah na ministrstvu za finance, ki ga bo le še danes vodil Andrej Bertoncelj,
včeraj niso ne potrdili ne zanikali. O tem pa bo zagotovo razpravljal evropski svet za
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finančne in ekonomske zadeve (Ecofin), ki je sklican za torek. Po načrtu bi se ga moral
udeležiti tudi novi minister za finance Andrej Šircelj.

Kaj je napovedal Počivalšek in kaj drugi
BDP Slovenije je lani znašal približno 48 milijard evrov. Minister Počivalšek je že pred
dnevi ob srečanju z gospodarstveniki napovedal ukrepe, ki jih je ocenil na slabo milijardo
evrov.
Za primerjavo:
Nemčija bo za saniranje gospodarskih posledic koronavirusa do leta 2024 namenila
najmanj 12,4 milijarde evrov, kar je 0,36 odstotka nemškega BDP.

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

Italijanski premier Giuseppe Conte je napovedal ukrepe v skupni vrednosti 25
milijard evrov. To je 1,4 odstotka BDP Italije, ki jo je koronavirus v Evropi za zdaj daleč
najbolj prizadel.
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Reuters

britanska vlada je napovedala za 34 milijard evrov ukrepov za pomoč gospodarstvu,
od tega za skoraj 14 milijard evrov v boju proti koronavirusu. Vse skupaj to predstavlja
1,4 odstotka BDP Velike Britanije.
Toda pri tem velja opozoriti na pomembno razliko. Od vsote, ki jo je napovedal
Počivalšek, bodo podjetja neposredno prejela le dobrih 51 milijonov evrov. Toliko denarja
bo namreč država namenila za 40-odstotno subvencijo čakanja na delo.
Velika večina preostalega denarja so v resnici obljubljene kreditne linije državne SID
banke in jamstva Slovenskega podjetniškega sklada za posojila, ki jih bodo najemala
podjetja. Podrobneje jih naštevamo v okvirju.
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Nemška lekcija za Slovenijo
Čeprav bodo tudi druge države podjetjem ponudile likvidnostne injekcije, bodo verjetno
v večjem deležu kot Slovenija denar namenile tudi neposrednemu proračunskemu
trošenju in pomoči gospodarstvu.

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

Nemčija bo tako enako kot Slovenija podjetjem zagotavljala likvidnost in subvencionirala
skrajšani delovni čas. Toda hkrati bo Nemčija v prihodnjih štirih letih za javne investicije v
ceste, železnice in cenovno ugodna stanovanja letno namenila dodatnih 3,1 milijarde
evrov na leto, vsega skupaj 12,4 milijarde evrov.

Nemčija bo tako enako kot Slovenija podjetjem zagotavljala likvidnost in subvencionirala skrajšani delovni
čas.
Reuters

To je lekcija tudi za Slovenijo. Naša država je podobne ukrepe kot danes sprejemala že v
času vlade Boruta Pahorja, ki je leta 2009 skušala z njimi reševati podjetja iz
gospodarske in finančne krize. Sprejela je jamstveno shemo, s katero je država želela
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omogočiti lažji dostop do bančnih posojil. Stotim podjetjem je odobrila za 310 milijonov
evrov jamstev, na podlagi katerih so banke odobrile za 840 milijonov evrov posojil.

Pred desetletjem reševali tudi podjetja v težavah
Težava je bila, ker so se skozi jamstveno shemo reševala tudi podjetja, ki so bila že pred
krizo v velikih težavah, recimo nekateri gradbinci. V stečajih so se razkrivale anomalije
podjetij iz časa pred krizo. Ker podjetja niso bila sposobna vračati posojila, je bila
unovčena skoraj četrtina jamstev, torej okrog 70 milijonov evrov. V jamstvenih shemah se
sicer pričakuje unovčevanje do največ petih odstotkov vrednosti sheme.

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

Država bo tako morala na podlagi te učne ure pretehtati, ali bo tudi tokrat ponovila isto
napako in reševala zgrešene projekte. Že podatki finančne uprave (Furs) so dober
pokazatelj, kako je posamezno podjetje v konjukturi poravnavalo svoje obveznosti. Velika
napaka bi bila zaustavitev javnih investicij, ki so pomembno gonilo slovenskega
gospodarstva. Nekatere panoge, recimo gradbeništvo, so zaradi počasnosti črpanja EU
sredstev v zadnjih mesecih že prihajale v težave.
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STA

Smo še daleč za letom 2009
Ukrepi, ki so jih vlade evropskih držav do sedaj napovedale v boju proti posledicam
izbruha novega koronavirusa, so sicer še vedno daleč pod tistimi iz leta 2008. Takrat so
za pomoč podjetjem in zagon gospodarstev iz recesije porabili 200 milijarde evrov, kar je
bilo po mnenju številnih premalo.
Dodatna težava za Slovenijo v času zapiranja meja je velika izvozna odvisnost
gospodarstva. Naša država po vpetosti v mednarodno menjavo blaga močno presega
povprečje EU. Lani je stopnja vključenosti Slovenije po podatkih statističnega urada v
mednarodno menjavo blaga dosegla dve tretjini BDP, s čimer se je naša država uvrstila
na tretje mesto za Slovaško in Madžarsko.
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Povprečje EU znaša približno 32 odstotka BDP, najmanj pa so bile v mednarodno
menjavo blaga vpete Velika Britanija, Francija in Italija. Imajo torej močan notranji trg in
so manj občutljive na zunanje šoke, kot je pričakovana drastična upočasnitev svetovne
trgovine.

Fotografija je simbolična.
Reuters
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AKTUALNO

Značke:
koronavirus

zdravko-počivalšek

subvencija
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Deli:
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Pregled

TEDNA

V prostorih OŠ Šmarje pri Jelšah

so se na

občnem zboru in druženju zbrale
Društva kmetic Ajda, ki ima članice
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štirih občin.

Podjetje
jana

v slatinskem kulturnem centru

obeležilo 30 let uspešnega poslovanja v
gradbeništvu.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja
koronavirusa bo večina prireditev, ki so
bile napovedane za ta konec tedna, žal

pfSpiKj

odpovedanih.

..

m
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Nemško gradbeništvo lani prejelo rekordna naročila
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ABC Novice - 13. 3. 2020

Naročila v nemškem gradbenem sektorju so lani dosegla rekordno
vrednost, čeprav je bil konec leta za panogo zahteven, je ta teden poročal
nemški statistični urad Destatis. Skupno je bilo zabeleženih za 86,1
milijarde evrov naročil, kar pomeni 8,2-odstotno nominalno letno rast, je
povzela nemška tiskovna agencija dpa.
Podatki, prilagojeni za vpliv spremenjenih cen, kažejo na 3,2-odstotno rast naročil v nemškem
gradbenem sektorju v 2019.
Razcvet je bil predvsem posledica močnega povpraševanja v segmentu stanovanjskih
nepremičnin, saj se je krepilo tako povpraševanje po hišah kot stanovanjih. Prav tako je vlada
okrepila vlaganja v gradnjo cest in druge infrastrukture.
Ob koncu leta se je sicer nemško gospodarstvo hladilo, kar odražajo tudi podatki iz gradbeništva.
Decembra so tako naročila po prilagojenih podatkih medletno upadla za pet odstotkov, novembra
pa za 4,8 odstotka.
Destatis v statistiko zajema podjetja, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev.

ABC Novice
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